
NY AVIS TIL HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD

Alt klart for 
gubbe-yoga
Gründer og driver av Yogatid i 
Eidsvoll, Silje Schaug, vil få fl e-
re menn med på yoga-bølgen. 
Derfor er nå menn invitert til en 
gratis dame-fri time tirsdag 27. 
august kl. 17.00.           
                                        Side 12

Ønsker seg jobb 
i bilbransjen
Stadig fl ere jenter velger en ut-
danning innenfor bilfaget. Thea 
Emilie Skovholt Hammeren og 
Pernille Skåring Røtzer er to av 
disse.                                            
                                   Side 18-19

TEMA: BIL&MOTOR

4. årgang – Nr. 23 – 14. august 20131. årgang – Nr. 1 – 19. august 2013

Ullensaker kulturhus har noe for 
enhver smak i høst.  Albumklare 
Ingrid Olava holder konsert i 
Herredshuset – i regi av Ullens-
aker kulturhus – onsdag 16. 
oktober.             
                                      Side 25

Kulturhøsten 
nærmer seg

       Aldri har det blitt bygget så mange boliger i 
sørbygda i Eidsvoll som nå. Ordfører Einar 
Madsen mener det bare er et tidsspørsmål før 
utbyggingen i midtbygda også skyter fart.
                                                                     Side 6-7

- MÅ FÅ ØYNENE OPP 
FOR SUNDET

ØVRE

Vinduer produsert i gammel stil
Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering, og vi leverer 

skreddersydde løsninger til de fl este behov. Vårt varemerke er ekte sprosser og innkittet glass. 

Vi benytter førsteklasses råmaterialer til våre produkter.

Østlandske Vindu – vinduet med ekte sprosser

2219 Brandval, Tlf: 62 82 52 21, Faks: 62 82 31 35, fi rmapost@ostlandskevindu.no, www.ostlanskevindu.no
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HARDE 
FA K TA 

58,4
MM NEDBØR HAR 
KOMMET I EIDSVOLL DE 
SISTE 30 DAGENE. 

PROSENT AV FLYENE 
VAR I RUTE PÅ OSLO 
LUFTHAVN I JULI.      
 

GRADER VAR SNITTEM
PERATUREN I NAN
NESTAD DE SISTE 30 
DAGENE.
 

17,1

86,3

leder

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 fl axfl odd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

Öppet: Mån.-fre. kl 7-17
Lör. kl 9-13  

Tel. +46 571-100 40
hilmer.bygg@hilmer.se  

 
www.hilmer.se 

Vi har allt för ditt 
bygge. Och det vi 
inte har hemma – 

det tar vi hem!

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr 
eller kanskje en venn? Det kan være av 
hva som helst - eneste kriterie er at det 

#Romeriksposten. Vi kårer en vinner som 

#Pinnevenner @trudelutt71

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

Satser mot Øvre
Foran deg har du første utgi-
velse av Romeriksposten Øvre 
– en ny lokalavis distribuert til 
15.800 husstander i Eidsvoll, 
Nannestad og Ullensaker.

Romeriksposten er for 
mange ingen ny avis – men 
for innbyggerne i Eidsvoll og 
Nannestad er den ny.

Romeriksposten har sine 
røtter i de to avisene Skeds-
moposten og Lørenskogpos-
ten. Avisene har siden starten 
i 2010 blitt distribuert ukentlig 
til husstander i Skedsmo og Lø-
renskog. Avisene fikk ikke være 
i «fred» lenge, ettersom Rome-
rikes blad etter to uker tok frem 
blåpapiret og etablerte Skeds-
mobladet som konkurrent til 
vår Skedsmoposten – med til-
svarende konsept og samme 
utgivelsesdag og utgivelsesfre-
kvens.

Da det skjedde endret vi ut-
givelsesdag. Uken etter hadde 
RB sin avis gjort samme end-
ring og avisene kom igjen ut 
på samme dag. Strategien til 
RB var klar: den nye konkur-
renten medførte uønsket pris-
konkurranse i annonsemarke-
det og skulle for all del ikke 
få etablere seg i markedet på 
Romerike, om de så måtte gi 
bort annonser, eller selge an-
nonsene til dumpingpris, til 
de ble kvitt oss. Vi har imidler-
tid kjempet med nebb og klør, 
og i mai 2012 etablerte vi også 
Ullensakerposten. Uken etter 
lanserte RB sitt tilsvar Ullens-
akeravisa, og vi bestemte oss 
for å vri oss rundt for å distan-
sere våre aviser fra Romerikes 
blads konkurrerende gratisavi-

ser, som ble forvirrende både 
for lesere og annonsører.

Løsningen ble å slå sammen 
våre tre småaviser til én avis – 
Romeriksposten.

Romeriksposten har siden 
august i fjor blitt distribuert 
ukentlig til husstander i Skeds-
mo, Lørenskog og Ullensaker. 
Romeriksposten ble i sin nye 
form godt mottatt blant lesere 
og annonsører, men vi innså 
at vi ikke fikk et godt grep på 
Øvre Romerike med kun Ul-
lensaker som nedslagsfelt. Som 
liten gründerbedrift må man 
snu seg rundt når driften ikke 
fungerer optimalt, og vi gjør 
nå nok et grep – vi deler Rome-
riksposten i Øvre og Nedre, og 
utvider samtidig nedslagsfeltet.

Romeriksposten Nedre gis ut 
hver uke, med unntak av ferie-
perioder, til husstander i Skeds-
mo, Lørenskog og Rælingen.

Romeriksposten Øvre, med 
første utgave i dag, skal gå til 
husstander i Eidsvoll, Nanne-
stad og Ullensaker – til å be-
gynne med en gang per må-
ned, men ambisjonen er å øke 
utgivelsesfrekvensen på sikt.

Romerikes blads våte drøm 
om den irriterende konkurren-
ten Romerikspostens under-
gang har foreløpig ikke blitt 
oppfylt. I mars i år ble Rome-
riksposten kjøpt opp av Ha-
mar Media AS, utgiver av blant 
annet Hamar Arbeiderblad, og 
med ny eier kommer finansiell 
trygghet og muskler til å stå i 
mot RB sin tøffe konkurranse 
som for øvrig også har nådd 
Øvre Romerike gjennom RB 
sitt tilsvar Ullensakerbladet, 

som senere ble omgjort til RB 
Ullensaker Eidsvoll.

Vår ambisjon har aldri vært 
å rokke ved RB sin sterke posi-
sjon som nr 1-avis på Romeri-
ke, men å skape et alternativ 
for prisbevisste annonsører 
og en hyggelig lokalavis med 
bred distribusjon som også le-
ses av de som ikke abonnerer 
på avis.

Vi gleder oss til å i større 
grad etablere oss i markedet på 
Øvre Romerike, og takker alle 
annonsører som har vært med 
allerede fra vår første utgave.

Romeriksposten Øvre er par-
tipolitisk uavhengig, og bygges 
opp rundt samme journalistiske 
prinsipper som andre lokalavi-
ser. Vi ønsker spesielt våre nye 
lesere i Eidsvoll og Nannestad 
«velkommen», og oppfordrer 
lesere til å komme med tips, le-
serinnlegg og tilbakemeldinger, 
slik at våre journalister kan dek-

Satser mot Øvre

ke de nære sakene på Øvre.
Jeg håper du vil finne Rome-

riksposten Øvre interessant!

Dag Rognlien Stenberg
Ansvarlig redaktør

AVISKRIG: Ingen har så langt 
omkommet i aviskrigen på Rome-
rike. (Foto: Faksimile Finansavi-
sen 9.september 2010.)

SOLGT TIL HAMAR MEDIA: 
Med en sterk eier i ryggen kan 
Romeriksposten satse videre mot 
nye markeder. Foto: Faksimile 
Journalisten 3.april 2013.

AVISKRIGEN UTVIDES: RB 
lanserer Ullensakeravisa som 
tilsvar til vår Ullensakerposten, 
som altså nå er utvidet og heter 
Romeriksposten Øvre. (Foto: 
Faksimile RB.no 11.mai 2012.)

Mandag-fredag   7-23
Lørdag  7-21 

▲

KIWI Eidsvoll

PRISLØFTE
Carl-Magnus Sørlundsengen
Butikksjef i KIWI Eidsvoll

KIWI vil alltid slåss for 
å ha de laveste prisene 
på nøkkelhullprodukter. 

Sjekk prisene til KIWI, REMA, Rimi 
og Prix på kiwi.no



4  Nr. 1 – 2013 Nr. 1 – 2013  5AKtuelt AKtuelt

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia. 

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

Kraftig skattetrykk på boliger Konkurransen 
spisser seg tilligningsverdiene på 

hus og utleieboliger 
i norge har økt be-
traktelig etter skat-
tereformen i 2010. Vi 
har sett nærmere på 
ligningsverdiene på 
husene på romeri-
ke, og kan fastslå at 
verdiene har skutt i 
været også her. det 
er de gjeldfrie som 
må betale regningen. 

gausdal landhandleri 
legger opp til tøffe-
re konkurranse mot 
montér på Jessheim. 
— markedet etterspør 
lengre åpningsti-
der, sier varehussjef 
i gausdal, sigrid 
Bæverfjord.  

 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no  

I 2010 ble det innført et nytt 
system for fastsettelse av lig-
ningsverdi på en bolig. Det 
hele ble fra da av basert på 
areal og gjennomsnittlig bo-
ligpriser der du bor. Systemet 
har medført en kraftig økning 
i verdiene her til lands, og da 
spesielt i sentrale og tettbygde 
strøk. I Lørenskog har verdie-
ne steget enda mer.

— SIKKERHETSVENTIL
Målet med endringene er å 
komme til at ens hovedbolig 
skal ha en ligningsverdi på 25 
prosent av omsetningsverdi. 
Dersom du ved hjelp av takst-
mann kan dokumentere at ver-
dien overstiger 30 prosent av 
markedsverdien, så kan du kre-
ve å få den redusert.

– De nye ligningsverdiene 
for boliger som man selv bor 
i, synes å fungere tilfreds-
stillende. Særlig verdifull er 
sikkerhetsventilen om at lig-
ningsverdien blir redusert 
dersom det kan dokumente-

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Saken er at vi ser at Oslo- og 
Akershus-markedet etterspør 
lengre åpningstider enn opp-
over i Gudbrandsdalen. Det 
er kanskje grunn til å tro at 
kunder i området pendler len-
ger til jobb, er senere hjemme 
på ettermiddagen og er vant 
til at varehus har åpent til kl. 
20-21 om kvelden. Vi velger 
derfor å tilpasse oss marke-
det og utvide åpningstidene, 

res at den overstiger 30 pro-
sent av markedsverdien. Uten 
dette ville boligeierne hatt 
langt flere motforestillinger 
til de sjablongmessige bereg-
ningene av ligningsverdiene, 
sier Peter Batta, administre-
rende direktør i Huseiernes 
Landsforbund.

VERDIEN I LØRENSKOG
Den nye måten å beregne lig-
ningsverdi på gjorde selvfølge-
lig utslag «over natten» i 2010. 
Det ser vi helt tydelig ved å 
gå tilbake til gjennomsnittlig 
ligningsverdi i 2009, og sam-
menligner dette med snittet 
to år senere. Monster-eksem-
pelet fi kk vi i Stavanger, der 
ligningsverdien på boliger 
økte fra 218.000 kroner til 
831.000 kroner i snitt. Nesten 
en tredobling altså.

I Lørenskog var gjennom-
snittlig ligningsverdi på en 
bolig i 2011 på 668.300 kro-
ner. Tilbake i 2009 hadde den 

samme boligen en lignings-
verdi på 376.500 kroner. Så 
her har det vært en økning 
på 291.800 kroner, noe som 
tilsvarer hele 77,5 prosent 
vekst. 

OPP DE FLESTE STEDER
Bortsett fra i Nannestad, så 
har det vært stor økning også i 
de andre kommunene «våre». 
Skedsmo har hatt en vekst på 

51 prosent, og Ullensaker er 
ikke langt etter med drøye 47 
prosent økning. Eidsvoll kan 
vise til litt over 25 prosent øk-
ning i ligningsverdien, mens 
Nannestad faktisk må tåle en 
nedgang på én prosent. 

DYRERE MED BOLIG 
NUMMER TO
Om de nye ligningsverdiene 
fungerer greit for primærbo-
liger, så kan man ikke si at til-
fredsheten er like stor når det 
gjelder sekundærbolig (som of-
test utleieboliger). Her er nem-
lig ligningsverdien på 40 pro-
sent av markedspris. Den skal 
til og med økes til 50 prosent 
fra i år. 

– Det er stadig flere som re-
agerer på de økningene som 
har funnet sted for sekundær-
boliger. Mange forstår ikke at 
to helt like boliger i en bolig-
blokk kan ha to forskjellige 
ligningsverdier. De som eier 
sekundærboliger synes at det 
blir stadig mindre lønnsomt 
å leie ut og stadig flere velger 
dermed å selge, sier Batta.

– Konsekvensen blir at til-
budet av leieboliger synker og 
utleieprisene får et ytterligere 
press oppover, understreker 
han. 

UTVIKLING I AKERSHUS
Det er først og fremst byer og 
sentrale strøk som har fått et 
stort oppsving på lignings-

verdiene. Forskjellene er så-
ledes svært store i Norge. Det 
er faktisk 90 kommuner som 
har fått en nedgang på gjen-
nomsnittlig ligningsverdi på 
boligene sine - blant annet 
Nannestad. 

I Akershus er gjennomsnitt-
lig ligningsverdi på 661.200 
kroner, noe som er over 59 pro-
sent høyere enn i 2009. Den 
kommunen som har høyest 
snitt er Bærum, hvor lignings-
verdien ligger på 880.000 kro-
ner. Den kommunen som har 
hatt størst vekst i Akershus, er 
Nesodden, hvor det har vært 
en økning på hele 97 prosent. 

GJELDFRIE BETALER 
REGNINGEN
I hele Norge har gjennom-
snittsboligen en ligningsverdi 
på 546.300 kroner, noe som 
er en økning på 58 prosent. 
Boligene i Rogaland har hatt 
størst økning, med et snitt 
på hele 161 prosent. Deretter 
følger Oslo med 133 prosent. 
Hedmark har hatt minst øk-
ning, med kun 2,6 prosent 
vekst.

– Det er dem som har for-
mue som vil merke økningen. 
For 2012 betales kun skatt av 
nettoformue som overstiger 
750.000 kroner for enslige el-
ler 1,5 millioner kroner for ek-
tepar. Så alle med gjeld behø-
ver ikke bekymre seg for dette 
med det første, sier Batta. 

utvikling på ligningsverdi
Gjennomsnittlig ligningsverdi på boliger i 2011, sammenlignet med 2009. Kilde: SSB

LØRENSKOG          668.300                  291.800                            77,5
SKEDSMO          585.700                  198.100                            51,1
ULLENSAKER          530.100                   170.400                            47,4
EIDSVOLL          424.600                     85.700                           25,3
NANNESTAD          414.500                      -3.800                            -0,9
AKERSHUS          661.200                  246.500                           59,4
NORGE          546.300                  200.500                           58,0

UTVIKLING(KR) UTVIKLING (%)VERDI

REAGERER: Administrerende 
direktør i Huseiernes Landsfor-
bund, Peter Batta, sier at mange 
av medlemmene i forbundet rea-
gerer sterkt på at sekundærbolig 
skal beskattes så mye høyere 
enn den boliger man bor i selv. 
(Pressefoto)

KRAFTIG ØKNING: De fl este sentrale og tettbygde strøk i Norge har fått en stor økning i ligningsverdie-
ne på boliger etter det nye skattesystemet trådte i kraft i 2010. (Illustrasjonsfoto)

MYE Å GJØRE: Slik så det ut på åpningsdagen til Gausdal Landhandleri på Jessheim i juni. (Foto: 
Gausdal Landhandleri)

I BILBYEN: Byggevarehuset 
Montér har holdt til i bilbyen 

på Jessheim i flere år. Nå har 
de fått konkurranse. (Foto: 

Charlotte Sissener) 

forteller Sigrid Bæverfjord, 
varehussjef for Gausdal Land-
handleri på Jessheim.
                              
KONKURRANSEN ØKER                                                         
Gausdal åpnet sin avdeling i 
Gystadparken på Jessheim i juni 
i år. I forrige uke valgte de å ut-
vide åpningstiden til kl. 20.00 
på hverdager (fra før kl. 18.00) 
og til kl. 16.00 på lørdager (fra 
før kl. 15.00). I tillegg åpner de 
en halvtime tidligere – 06.30 – 
på hverdager. 

Dermed vil de stenge sam-
tidig som naboene Bohus og 
Jysk på hverdager. Gausdal 
øker imidlertid konkurransen 
mot Montér, det andre store 
byggevarehuset på Jessheim, 
som ligger midt i bilbyen. 
Montér holder åpent fra kl. 
07.00 – 18.00 på hverdager og 
fra 09.00 til 15.00 på lørdager. 
                                  
ENDRER IKKE TIDENE                          
Regiondirektør i Optimera, 
eier av Montér-kjeden, Sondre 
Opheim, forteller  at de ikke 
har planer om å endre sine åp-
ningstider som følge av dette.                                                                            

– Vi gjør løpende vurde-
ringer av vårt kundetilbud og 
deriblant åpningstider. Per i 
dag kommer vi ikke til å endre 
våre åpningstider på Montér 
Jessheim, sier Opheim i en kort 
kommentar til Romeriksposten.

 

8 RÅLEKRE LEILIGHETER
SENTRALT PÅ RÅHOLT

• HØY STANDARD
• HEIS
• 2 GARASJEPLASSER PR ENHET
• STORE TERRASSER
• KOMPLETT FERDIGSTILT

VISNING Fredag 23/8 kl 17.00-19.00. Lørdag 24/8 og Søndag 25/8 KL 12.00-15.00
Hold av helgen og kom til Sandveien 10.

FOR MER INFORMASJON 
SE FINN-kode: 43107994

MARION EIENDOM AS
Kontakt Stein Terje Tretli
Telefon 909 20 960

NÅ TIL
SALGS
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- Må få øynene opp for Sundet

Positive til markedet

aldri har det blitt 
bygget så mange 
boliger i sørbygda i 
Eidsvoll som nå. ord-
fører Einar madsen 
mener det bare er et 
tidsspørsmål før ut-
byggingen i midtbyg-
da også skyter fart.

Jon-olav sigvartsen i 
Jos-Bygg as er positiv 
til markedet på øvre 
romerike. selvaag 
Bolig viser stor in-
teresse for Jessheim, 
men ser utfordringer 
andre steder på øvre.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

Eidsvoll-ordfører Einar Mad-
sen styrer en kommune som 
er i rask utvikling – både med 
tanke på bosetting og nærings-
utvikling. Aldri har det blitt 
bygget så mange boliger i sør-
bygda som nå – spesielt på Dal 
og Råholt. Tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) viser at det er 
Eidsvoll sammen med Ullens-
aker, Nittedal og Aurskog-Hø-
land som har hatt størst be-
folkningsvekst på Romerike 
det siste året. Nå bor det 22 217 
innbyggere i Eidsvoll. 

MER VEKST
Og det er i sørbygda veksten vil 
sentreres også i fremtiden – iføl-
ge ordfører Madsen.

– Veksten har de senere 
år kommet for det meste sør 
i bygda. Dal og Råholt har 
merket dette godt. Jeg tror at 
veksten i Eidsvoll også frem-
over vil komme her. Dette på 
grunn av nærheten til Garder-
moen og Oslo og dermed lett 
tilgjengelighet til arbeidsplas-
ser og jobbmuligheter, sier 
Madsen til Romeriksposten.

  
EN PERLE
Han vil imidlertid slå et slag for 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

– Det er helt klart at Øvre Ro-
merike er attraktivt, og det vil 
bli enda mer attraktivt frem-
over. Vi opplever at mange av 
våre kunder fra andre plasser 
i Norge ser fordelene: I tillegg 
til å ha hovedflyplassen, kan 
Jessheim by skilte med svært 
attraktive boområder, Eidsvoll 
med nytt kjøpesenter på Råholt 
og god kollektiv forbindelse og 
Nannestad med sine fantastis-
ke skifasiliteter samt områder 
med flott utsikt over Romerike. 

Eidsvoll sentrum, og tror det er 
et spørsmål om tid før noe skjer 
der også.

– Flere må få øynene opp 
for Sundet. Sundet er en perle 
og det er bare et tidsspørsmål 
før utbyggingen der skyter 
fart. I sentrum og i gangav-
stand til sentrum er det ferdig 
regulert 400 – 500 boenheter 
pluss næringsområder. Sundet 
har også en svært god belig-
genhet og er lett tilgjengelig. 
3 togstopp i timen og bare 
en drøy halvtime med tog til 
Oslo gjør at flere vil bosette 
seg her i årene som kommer, 
mener han.  

Madsen mener i tillegg at 
Minnesund går en god frem-
tid i møte.

– Minnesund vil også snart 
merke økt tilflytting. Vi åpner 
neste år en helt ny skole der. 
Dette vil bidra til at det byg-
ges mer boliger. Tomtene der 
er også større og ligger i nær-
heten av flotte naturområder, 
med både vann og skog. Sam-
tidig er tilgjengeligheten god 
med ny 4-felts motorvei og 
forhåpentligvis en togstasjon 
om noen år, sier ordføreren.
                                 
LANDLIG OG URBANT
Han mener at kommunen har 
et fortrinn ved at man har noe 
for enhver smak – landlig og ur-
bant om hverandre. 

– Eidsvoll er heldig. Vi 

har flere typer bomuligheter 
i kommunen. Du kan velge 
en leilighet eller et rekkehus 

- Født 1957 i Eidsvoll
- Lokalpolitiker for Arbeider-
partiet. 
- Tidligere sittet i kommune-
styret.
- Har vært ordfører i Eidsvoll 
kommune fra 2011.
- Tidligere arbeidet som 
jobbkonsulent i Norasonde.
- Favorittartist: Bjørn Eidsvåg

EINAR MADSEN

Öppet alla dagar: Mån-fre 11-18, Lör-sön 10-15. 
Tel. 070-653 19 07

Smolmans Blommor
Sulvik/Charlottenberg     ”Bäst i test”

HÖSTNYHETER!
Bollkryss, Aster, 

Ljung, Gröna växter, 
Krukväxter
Allt för 

en fin höst!

i «urbane» strøk, men vi har 
også muligheter til å bygge 
eneboliger på større tomtea-
realer i kommunen. På Min-
nesund og til dels i Feiring 
kan du få store naturtomter 
og litt roligere bomiljøer, tett 
ved store og flotte naturom-
råder. Når det gjelder store 
næringsarealer så har vi først 
og fremst Ormliaområdet ved 

Nebbenes-kroene, Ørnfeltet 
på Dal og Næringsområdet 
på Minnesund. Men det store 
handelssentrumet vil nok bli 
Råholt, sier ordføreren.

  
FLERE NISJEBUTIKKER
Et nytt kjøpesenter i Sundet, 
noe tilsvarende Amfi  Eidsvoll 
som nå bygges ut på Råholt, er 
ikke realistisk, mener Madsen. 

Senteret på Råholt vil inne-
holde over 40 nye butikker.

– Sundet er ikke skapt for et 
stort kjøpesenter. Men jeg tror 
flere nisjebutikker kan gjøre 
sitt til at flere velger å handle 
her fremfor store upersonlige 
kjøpesentre. Hvis de 400 – 
500 boenhetene og nærings-
arealene blir fylt opp, vil det 
bli enda mer liv i sentrum og 

det vil bli mer attraktivt, me-
ner han.

– Hvor mange innbyggere 
har Eidsvoll kommune i 2030, 
tror du?

– Det er mange som har laget 
prognoser for veksten i Eidsvoll. 
Personlig så tipper jeg at det i 
2030 vil bo mellom 32 000 og 
35 000 innbyggere i Eidsvoll, 
avslutter Einar Madsen.

Argumentene er mange for at 
veksten i vårt nærområde skal 
fortsette, sier daglig leder og 
tømrermester Jon-Olav Sigvart-
sen i Norgeshus Jos-Bygg AS på 
Dal.

 
STOR INTERESSE                                                           
Norgeshus Jos-Bygg AS jobber 
med oppføring av boliger, til-
bygg og rehabilitering av boli-
ger på privatmarkedet på Øvre 
Romerike. Tidligere i år ble be-
driften kåret til årets forhandler 
i Norgeshus-kjeden.

– Vi er svært positive til mar-
kedet rundt Gardermoen, vi 
opplever stor interesse for bo-
ligene våre. På sikt ser vi at det 
kommer mange nye arbeids-
plasser noe som også genererer 
behov for mange nye boliger, 
sier Sigvartsen.

FREM TIL JESSHEIM                           
Selvaag Bolig bygger boliger på 
Nedre Romerike, men kun frem 
til Jessheim på Øvre Romerike. 
Lenger nord er risikoen for stor, 
mener administrerende direk-
tør i Selvaag Bolig ASA, Baard 
Schumann. 

– Vårt marked er opp til Jess-

heim hvor betalingsevne og 
dybde i markedet er til stede. 
Lenger nord ser vi utfordrin-
ger med dette. Risikoen blir 
for stor. Bruktboligprisene er 
for lave i forhold til nybolig-
prisene. Det er ikke nok bolig-
kjøpere som kan betale det en 
ny bolig koster. Ettersom vi har 
store prosjekter med mange en-
heter, er vi helt avhengige av 
at det er mange kjøpere med 
betalingsevne i området, sier 
Schumann.                                 
                                  
STØRRE PROSJEKTER                                   
Han forteller at de stort sett 
bygger større prosjekter med 
leiligheter i blokk og at bygge-
kostnadene ofte blir høye.

– På Øvre Romerike bygges 
det mye små hus og eneboliger 
som har en helt annen bygge-
kostnad. Dette passer bedre 
for mindre utbyggere som kan 
bygge 10-30 enheter i et pro-
sjekt, sier Schumann.                                                                                         

Han vil imidlertid satse vi-
dere på Jessheim og Gardermo-
en-området.

– Vi ønsker oss flere prosjek-
ter i Ullensaker hvis vi finner 
riktige tomter.        

I VEKST: Utviklingen på Jessheim og Øvre Romerike generelt vil 
ikke stagnere med det første. (Foto: Charlotte Sissener)

HEIER PÅ SUNDET: Einar Madsen 
håper fl ere får øynene opp for sundet. 

Foto: Dag Rognlien Stenberg

 – Noen har 
nok gitt opp 

sundet, men det 
har ikke jeg.                       

Einar Madsen 
Ordfører i Eidsvoll

”

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Hamar 30. aug. - 1. sept.  
 

Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 

Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

BYGGER BOLIGER: 
administrerende direktør 
Baard Schumann. (Foto: 
Selvaag Bolig)
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Barcelona er en by full av liv og 
røre. Byen sover ikke, og det er 
en egen stemning i byen med 
en eim av positiv energi. Den-
ne byen yrer av liv. Ta deg en 
tur hit om du ønsker mye på 
ett sted. Her fi nnes det fristel-
ser innen det meste. Har du en 
passion for fashion, vil ha litt 
strandliv, er ihuga fotballfan, 
mat- og vinelsker, interessert i 
gamle bygninger, eller litt over 
gjennomsnittet kunstinteres-
sert? Barcelona har mye av alt.

LA RAMBLA
Når man først kommer til Bar-
celona er det fort gjort å havne 
i denne store gaten som går ned 
mot havet, men styr unna. Gå 
heller ned mot bystranden i 
en av de mange sidegatene. La 
Rambla byr for det meste kun 
på turister, lommetyver, billige 
suvenirer og overpriset mat. Et 
unntak er hotellet H1898. På 
toppen av dette ærverdige, fl ot-
te hotellet fi nnes det en nydelig 
takterrasse. Slå deg ned på de 
deilige sol-sofaene og nyt. Ma-
set og kjaset fra La Rambla når 
ikke opp hit, og maten er helt 
fantastisk.

GAMLEBYEN
Nordøst for La Rambla ligger 
den eldste delen av byen. Barri 
Gòtic, den gotiske bydelen, er 
et  koselig sted å tusle rundt. De 
gamle bygningene fra middel-
alderen og er imponerende, de 
smale og skjeve gatene dekket 
med brostein er sjarmerende, 
og de mange småbordene plas-
sert skjevt i gaten er romantiske. 
Er du på kjærestetur er dette et 
ypperlig sted for en romantisk 
tilbaketrekking. Er du derimot 
på utkikk etter syn fra fortidens 

Hovedstaden i Catalonia er en fristelse i 
seg selv. Med sin fargerike sammensetting 
av det aller meste, har denne byen noe å 
tilby de fl este. 

dunst må du også ta turen hit. 
Det fi nnes mange bygninger 
her fra den romerske koloniti-
da.

GRÀCIA 
Gracia er et utrolig koselig dis-
trikt nord i Barcelona. Det er 
det minste av de tilsammen ti 
distriktene i byen, og het tidli-
gere Vila de Gràcia. Det er lett 
å komme seg hit med under-
grunnen. Området har et godt 
utvalg av restauranter og ko-
selige barer, og det er en egen 
atmosfære her. Ta deg et glass 
cava, og nyt tapasen som gjer-
ne følger med. Oliven, skinker, 
små bocadillos og oster er ofte 
nydelige smakebiter ved siden 
av. Finn deg gjerne en liten bar 
som ligger i en sidegate til der 
hvor turistene går. Her er maten 
som oftest bedre, og det er mye 
koseligere. I Gracia kryr det 
også av spesielle og selvstendi-
ge butikker om du ønsker noe 
utenom det vanlige. Det er ab-
solutt verdt turen. 

PARC GÜELL
De fl este turistene som kom-
mer til Garcia  tar turen rett 
opp til Parc Güell. Denne 
parken ble tegnet av Antoni 
Gaudí, og inneholder mange 
av hans arkitektoniske ele-
menter. Den ble bygget på be-
gynnelsen av 1900-tallet, med 
en visjon om å bli en ekslusiv 
og liten landsby, av den vel-
stående familien Güell. Pro-
sjektet ble stoppet, og den ble 
aldri det luksuriøse boligområ-
det som familien drømte om. 
I dag er parken åpen for alle og 
den står på UNESCOs verdens-
arvliste som en del av «Anto-
ni Gaudís verker». Han bodde 

Fristende Barcelona

selv her i en periode, og huset 
er i hans egen kjente stil. Det 
er et must å ta turen opp hit 
om du er fan av Gaudís verker. 
Utsikten man får over byen her 
er også i seg selv verdt turen. 
Du kommer deg opp til parken 
ved hjelp av rulletrapper (!) fra 
bakkeplan, om du ikke er av 
den mer sporty typen og tar 
beina fatt.

DEN EVIGE UFERDIGE 
KIRKEN
Man kan ikke dra til Barcelona 
uten å ha sett det evige byg-
ningprosjektet som alene er 
Barcelonas største attraksjon, 
og som står som et landemerke 
for Spania for øvrig.  La Sagrada 
família, som betyr den hellige 
familie, ble tegnet av arkitekten 
Antoni Gaudí, som mye annet 
i Barcelona. Den imponerende 
kirken ble påbegynt allerede 
i 1883, men er fremdeles ikke 
ferdigbygd. Du fi nner ikke fl ere 
turister på ett sted som utenfor 
denne kirken, men det er verdt 
turen. Man må ha sett dette im-

ponerende verket før man forla-
ter byen. 

MONTJUÏC OG MIRÓ 
En annen ting som absolutt er 
verdt å få med seg er Montjuïc. 
Denne åsen med en forholdsvis 
fl at topp, ligger ovenfor havna 
sør for sentrum av byen. Fra 
havnen går det en taubane opp 
til toppen, og utsikten her er 
absolutt nydelig. På denne åsen 
har det ligget fl ere befestninger, 
og den siste av dem, Castell de 
Montjuïc, ligger der fortsatt. 
Her kan du ta deg en tur inn om 
du er interessert, eller bare sitte 
på kafeen ved borgen og nyte 
utsikten. På Montjuïc fi nner du 
også Barcelonas botaniske hage, 
Fundació Joan Miró og Poble Es-
panyol. Museet som inneholder 
livshistorien til Joan Miró, er en 
opplevelse om du er interessert i 
denne type kunst.

SHOPPING OG STRAND
Vil du få unnagjort litt shop-
ping før du legger deg på en 
av de mange bystrendene er 

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

SKINKETID: Høyt henger de, og gode er de. Gå ikke glipp av spansk 
skinke i Spania. 

MEST FOTOGRAFERT: Mang en turist har nok knipset et bilde av la Sagrada familia som er Barcelonas største kjennemerke.

KUNST: Barcelona byr på mange kunstopplevelser. Her er en glad 
turist med to av Mirós verker.   

Gunstige kjøp av  
feriebolig i utlandet!
Leiligheter og villaer for salg i Costa Blanca Sør og Costa Del  

Sol (Spania), Alanya og Side (Tyrkia) og Kypros.

For tilsendt prospekt, send mail til: post@ferieboligutland.no 
Vårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16 

 
 
 
 
 
 

reiSereiSe

 

Kroatia 14 dager med buss 
 

Avreise 18. september 
 

 Opplev den fantastiske Istria-halvøya og 
byen Rovinj, perlen ved Adriaterhavets kyst  

 

Pris Kr 12 950,- 
Inkludert halvpensjon og utflukter  

 

”Kun få ledige plasser” 
 
 
 

 

 

Informasjon og påmelding til JVB Tur AS 
Tlf:  22 17 00 00   ::   e-post:  tur@jvb.no 
Bestill på www.jvb.no og få nettrabatt! 

Se program på våre nettsider! 
Eller kontakt oss for informasjon 

Passeig de Gracia et bra sted å 
begynne. Her ligger alle kjente 
merkevarebutikker på rekke og 
rad, og også mange vi ikke har 
her hjemme i Norge. Her fi nnes 

det nyeste av det nye. Spanjole-
ne er gode på mote, og spanske 
merker som Zara, Mango, Bers-
hka og Stradivarius har alle et 
veldig bedre utvalg her enn i 

andre land. Om du er ute et-
ter noe som ikke er like main 
stream, tar du bare turen i en 
av de mange sidegatene der det 
fl orerer av unike butikker. Sær-

lig bredt utvalg av sko, smykker 
og lærvesker. 
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540 (2001) og nytt  fortelt m 
anneks. Evt fast plass på Kråke-
røy, Fredrikstad. Tlf: 941 792 
04/976 913 27.

Huset skal tømmes! 2 pent brukt 
furu senger med madrass 2mx0,9 
Kr 200 pr enhet eller kr 1000 
totalt for, 1 sovesofa i lyseblått 
ullstoff med sammneleggbar under-
liggende ekstra seng, 1 seng med 
madrass, en kontorpult med side-
skuffer, 2 Vågå Trollstigen bokhyller 
med underskap i hvitkalket furu, 1 
Ekornes hjørnesofa 3+2+1 i vinrødt 
skinn (noe slitt),1 AEG vaskemas-
kin i god stand. Alt må hentes.Tlf 
91652525.

Gammelt skap i fl ammet bjørk 
med  lys selges for kr 900,- ved 
avhenting Fjellhamar. Tlf 915 
50 369

Mer enn 10 vakre, levende kaktus 
selges rimelig enkeltvis. De har 
høyde fra 16 cm til 99 cm. Kaktu-
sene trives godt ved å stå ute om 
sommeren. De er meget hardføre 
og krever intet vedlikehold. Du kan 
også reise fra kaktusene i ferien, 
de klarer seg fi nt fl ere uker uten 
vann. Du kan ha glede av plantene 
i fl ere årtier. Virkelig fl otte og gøy-
ale dekorasjoner! Vakre aloe vera 
planter rimelig tilsalgs, både små 
og store. De er meget hardføre og 
krever lite vedlikehold. Plantene. 
Trives også meget godt ved å stå 
ute om sommeren. 10 fots jolle 
tilsalgs for kr. 850,- Den er meget 
sjødyktig. Den har , motorfeste. 
Båtplass:  på Strømmen Båtfore-
ning som dere kan overta. 2 nye, 
ubrukte bilstereo høyttalere selges 
tilsammen for rimelige 600 kroner. 
Hver av høyttalerne har egen 
pen kasse og består av 3 mindre 
høyttalere på henholdsvis 17,5 
cm, 9,5 cm og 7,5 cm. Dersom 
man kobler inn et spesialfi lter kan 
man bruke dette anlegget på 220 
volt i din bolig. Tlf: 47390131, 
67907485 Løvenstad.

MC. Yamaha XT 600. 1985 mod.
hendvendelse: mob. 90013754 
e-post: p-akris@online.no
 

Hundebur til salgs. Passer mid-
dels stor hund. Er solid og passer 
i Volkswagen Passat og Skoda 
Oktavia/Superb. Selges for 350,-. 
Tlf 63833411

Toyota Land Cruiser 4WD 1986 
mod. Hendvendelse: mob. 
90013754 e-post: p-akris@ 
online.no

Diverse treningsutstyr; benk, 
vektstenger, strekkfi sk. 4 gode 
vinterdekk fra Nokia, piggfrie. 
185/65 R14. Flere vannkanner 
med kran, ca 25 liter. Fint til hytt 
for vann. 2 stk Marmorplater, str 
47x61, 18 mm. 40x43, 22 mm. 
Ny kraftig trehvit stol, er i pakke. 
Store tvinger; 2 stk 110 cm. 2 
stk 50 cm. 3 Strandstoler. Kabel, 
sort. VDE 3G 1,5 mm (mange 
meter). Fiskeutstyr; stenger, 
sneller noe er nytt. Verneutstyr 
til skogshogst. Melkespann, 3 
L Høyang. Fiskeglasskuler med 
nett. Elektrisk hekksaks B&D, 33 
cm. Gammel Philips radio fra 
1940-tallet og reisegrammofon 
fra 1950. Sandkasse: 115x115 
cm med lokk og sittemuligheter, 
20 cm grunn. Foma askestøvsu-
ger, ikke brukt. Gammelt kjøk-
kenbord med skuff; 67x110 cm, 
79 cm høyde.Stor blå plastbalje. 
Kenwood Musikkanlegg; plate-
spiller, forsterker etc i lyst trevir-
ke med glassdør. Vannslange på 
vogn. Huske til barn. BBB-reoler.
Noe Jaren rød takstein gis bor, 
og noen skifferheller. Pris blir vi 
sikkert enig om. Tlf 416 27988. 
Strømmen.

Lite brukt EPSON Stylus 
SX425W trådløs skriver, scanner 
og kopieringsmaskin rimelig til 
salgs.  Øvre Rælingen, tlf. 90 96 
92 07.

Kabinett og div. andre møbler 
selges rimelig. Telefon: 936 96 
319

Gamle norske postkort og brev-
kortalbum 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.

Eldre Veterantråsykler uansett 
stand ønskes av samler som tar 
vare på Sykkelhistorie. Er også 
intressert i delesykler. Ring 
93034633 eller mail sleirset@
online.no

Jøtul vedovn type 602 ønskes 
kjøpt. Tlf. 67 90 38 77

En høy gassvarmer gis bort. tlf. 
93 61 82 02.

Trenger du hjelp til gressklipping, 
hagearbeid, maleoppdrag, rengjø-
ring og diverse forefallende opp-
gaver. Også besøkstjeneste. Har 
mange års erfaring fra diverse 
oppdrag for Frivillighetssentralen. 
Ring trygt, 90 99 01 80.

Salongbord furu 140x75 cm kr. 
150. Kano og sykler er svært lite 
brukt. Tlf. 90 88 10 29

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

Hvitmalt seng 75 x 200 med 
madrass og overmadrass Kr 300.  
God rammemadrass med tykk 
overmadrass og stålben, 120 x 
200  Kr 700.Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskam-
mel, blått bunadsstoff Kr 1200. 
Krogenes tallerkenhylle h 90 
cm. Krogenes 4-seter sofa Fron 
ullstoff blå, pent brukt Kr 1000. 
Krogenes entrekommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag + speil i 
lys  bjerk Kr 1800. Stor sofa fra 
Living, linfarget god kvalitet Kr 
400.  2 stk golvtepper (hus-
fl ids-tepper) 100% ull str 200 x 
300 Kr 500. Et mindre Kr 300. 
Langbord med tykk plate laget 
på privat snekkerbedrift 190 x 
83 . Kr 950.  Hjørnehylle 90 
cm h. Rosemalt Kr 400. Hel-tre 
kommode blå med dekor h 90 
b 77 4 skuffer Kr 500. Antikk 
piano-krakk og benk med drage-
hoder rimelig. Eldre kiste med 
buet lokk og smijern handtak 
Lengde ca 80 cm. Kr 900. Sort 
1800-talls skjermbrett med dekor 
Kr 700. God gammel høvelbenk 
Kr 700. Tandberg radio Sølvsu-
per 10  (fungerer) Kr 800. 6 sto-
ler for spisebord sort metall med 
fl ettet sete som nye. Kr 100 pr 
stk Nytt norsk produsert hvitmalt  
salongbord Kr 700. Teak-møbler   
Salongbord , hjørnebord, sybord 
med skuff, kurv og settebord. 

Alt billig. Slettvold lyse manilla 
møbler, rundt bord med glasspla-
te 90 cm i diam + stol med pute 
rimelig. Pyntebrønn  i betong 
kjøpt på hagesenter. Kr 850. Nye 
tykke hageputer (ikke utpak-
ket) Kr 150 pr stk.  Husquarna 
håndklipper Kr 250. Oljemaleri 
landskap motiv fra Trollheimen  
sign. S.T. Sørensen 85 x 60 
Kr 1400. Oljemaleri (motiv fra 
Eggedal) sign. Hagan-52 Bred 
gullramme Kr 1200.  Oljemaleri 
med motiv fra Lyngør sign. Finn 
Kraft - 42 Kr 1500.  Fargelito fra 
Mesnaelva sign. Thaulow/Hans 
Holm Kr 2300. Stort fl ott gam-
melt oljemaleri 135 x 105, bred 
gullramme. Kr 2500.  Hybelkom-
fyr 2 plater + stekeovn lite brukt 
Kr 650. Kjøleskap med fryseboks 
Kr 300. Wirlpool vaskemaskin Kr 
1300.  Tlf 456 65 211.
 
Sneskuffe ca 350,- som ny. 
Kjøretralle  ca 200,- som ny. 
Hageredskaper jernrive,spader 
(fi skars). Dukkevogn ca 250 
mønstret fi nt brukt. Barbie 
dokker og Barbie ting og hus etc. 
selges samlet eller hver for seg. 
Henvendelse Aase 99 54 70 69. 

Gedigen seksjon  med lys i pati-
nert furu ( ca 2.2 m bred  -  kan 
deles i 5 deler for enklere trans-
port). Prisantydning kr 2000,- 
ved henting på  Fjellhamar. Tlf 
915 50 369

Tv selges for kr. 300,- ved avhen-
ting Fjellhamar.  tlf 915 50 369

Campingvogn Knaus Eiffelland 

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»

Rosa Ps2 med Eye Toy, Buzz, 
dansematte og Singstar. Alt dette 
for bare Kr.1.500,- Mobil: 454 
94 558

Stilmøbler. 4 Brunstad lenesto-
ler i vinrødt, meget pene og lite 
brukt. Selges kr 3000,- Samlet. 
Utskåret salong m.m Tlf. 63 80 
20 32  

Store vognhjul, perfekt til å lage 
Olabil selges. Tlf. 93 61 8202

Alluminiumskano og partytelt 
(ubrukt) tilsalgs. Tlf. 93000243.

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

Norgesglass alle størelser kr. 
25 pr stk. 12 samleplatter fra 
Porsgrund.Norsk fauna kr. 1000. 
Radionette radio fra 70-tallet kr 
200. 2 stk veddunker i kobber 
kr 125 pr stk.Div.bøker serier og 
enkelt ca 135 stk.-kr300. 1 kar-
tong pyntegjenstander i messing 
kr 300. selges grunnet fl ytting.
tlf.95 96 65 84 Lørenskog.

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

”Trapper” Kano m/ 2 stk. årer og 
tralle kr. 3500,- DBS herresykkel, 
10 gir 61 cm ramm kr. 600,- Di-
amant herresykkel, 18 gir 53 
cm ramme kr. 600,- Ribbevegg 
(ubrukt) 230x80 cm kr. 200,- 
Salongbord, teak med utrekkbar 
avishylle 150x55 cm kr. 150. 

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

TJENESTER

Hold deg naturlig frisk
Life Eidsvoll Helsekost

Vormavn 1, Tlf. 63962054   www.life.no

Lette smerter?

Fortomax inneholder en unik 
kombinasjon av gurkemeie og 
piperin for mild smertelindring.
Gurkemeie benyttes blant 
annet ved lette magesmerter, 
lett hodepine og ømme eller 
stive muskler og ledd.

60 kapsler.

  30,-
Spar

Nå 239,-

 30%
Spar

Nå 293,-For hele familien

Eye q® er et EPA-rikt fett-
syreprodukt og er det mest 
veldokumenterte produktet 
innenfor konsentrasjon, 
innlæring, hukommelse og 
humør – blant barn og 
ungdom i skolemiljø. 
Finnes flytende, som 
kapsler og tyggekapsler 
med jordbærsmak.

180 kapsler

Naturlig 
overgangsalder

Femarelle har gjennom 
mer enn 10 år hjulpet 
tusenvis av norske kvinner 
med overgangsplager. 
Femarelle gir 8 av 10 
kvinner en bedre 
hverdag og livskvalitet.

60 kapsler.

 100,-
Spar

Nå 260,-

Nedbrytelse av fett
– din levertablett

Active Liver hjelper 
nedbrytelse av fett i 
fordøyelsessystemet 
og støtter et vel-
fungerende lever-galle-
system. 30 tabletter.

  50,-
Spar

Nå 189,-

Får deg raskt ned i vekt

NOKA Milkshake 
hjelper deg å å innta 
færre kalorier enn du 
bruker – hemmelig-
heten bak enhver 
vektnedgang! Den 
smaker godt,samtidig 
som den fyldige 
konsistensen gjør deg 
god og mett. 

  80,-
Spar

Nå 179,-

Mineraler er viktige
byggestener for kroppen

Bio Life Magnesium fremmer 
opptak av andre mineraler,
spesielt kalsium til skjelett og 
tenner. Det kan bidra til
avspenning i musklene og 
nervesystemet og er viktig for
en rekke funksjoner i kroppen.

120 vegekapsler

  50,-
Spar

Nå 259,-

KAMPANJEDAGER

Blomsterverden 
Tlf: 63 96 03 84 - Vormavegen 1, 2080 Eidsvoll   

Epost: post@blomsterverden.no - www.blomsterverden.no

OrkideOrkideOrkideOrkideOrkide
OrkideOrkide

Orkide

Store, flotte
to-grende orkideer

                kr. 99,-
Store, flotte
tre-grende orkideer
 
kr. 249,- 
       to stk. kr. 400,-

KAMPANJEDAGER
Vi holder til 

i samme bygg!
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Alt klart for gubbe-yoga
Gründer og driver 
av Yogatid i Eidsvoll, 
Silje Schaug, vil få 
fl ere menn med på 
yoga-bølgen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Yoga en treningsform som har 
henvendt seg mest til kvin-
ner. Få menn har våget seg ut 
på en yogamatte. Det vil Silje 
Schaug, som driver Yogatid i 
Eidsvoll sentrum, gjøre noe 
med.

– Vi har hatt åtte menn på 
kurs, men bare to av dem har 
kommet flere ganger. Det kan 
føles ukomfortabelt å være 
den eneste mannen blant ti 
kvinner på kurs, sier Schaug.

  
FOR MANNEN I GATA                                    
Derfor blir alle menn nå invi-

TRENER SAMMEN: F.v. Patricia Leite, Gard Schaug og Silje Schaug gjør øvelser sammen i yogarommet i Eidsvoll. (Foto: Privat)

PÅ VISITT: Venstre-politiker 
Abid Raja besøkte Eidsvoll 

under Vannvittige Dager nylig. 
Der ble han introdusert for 
yoga av yogagründer Silje 

Schaug. (Foto: Privat) 

tert til en gratis dame-fri time 
tirsdag 27. august kl. 17.00.

–  Ved å ha en gratis prøve-
time slipper en å melde seg på 
et kurs uten å vite hva en går 
til, og terskelen for å komme 
er lavere. Mange menn har 
nok inntrykk av at yoga bare 
dreier seg om å være mykest 
mulig og at det er en form for 
uttøyningsgymnastikk, men 
det er ikke riktig. Du trenger 
ikke være spesielt myk for å 
gjøre yoga, dette er et kurs for 
mannen i gata, smiler Schaug.                                                                                                                                   
Liv Moger har undervist i 
klassisk yoga siden 2010, og 
skal lede «gubbe-kurset».                                                                                                                                 

– Jeg vil gjerne bidra til at 
flere menn får muligheten til 
å oppdage fordelene med yoga 
og at det ikke bare er noe da-
mer driver med. Gubber i alle 
aldre er velkommen. Jeg tror 
at det også i Eidsvoll-trakte-
ne er noen stive herrerygger 
og høye skuldre som trenger 
yoga, smiler hun.
                                  
DEMPER STRESS                                                                   
Silje Schaug legger til at dette er 
en treningsform som kan hjel-
pe til med å redusere stress.                                                                                                                                         

– Yoga er et verktøy for å 
jobbe med seg selv, redusere 
stress og dermed få en mer 
avslappet holdning til livet. 
Det gjøres gjennom fysiske 
øvelser som løser opp i sti-
ve muskler og ledd, pust og 

avspenning, og det egner 
seg like bra for menn som 
for kvinner. I yogaens hjem-
land India er det tradisjonelt 
menn som gjør yoga, forkla-
rer hun.

Kurset skal egne seg både 
for nybegynnere og de som 
har noe erfaring med yoga el-
ler meditasjon.                                                                                      

Prøvetimen er kun en kveld 
nå i høst, men kurset skal gå 
over 10 uker.
                               
POPULÆRT HOS DAMENE
Yogatid startet opp i Femell-
gården i Eidsvoll sentrum i 
fjor. Og det viser seg at yoga 
ihvertfall er populært hos da-
mene.

– Vi får stadig flere på kurs. 
Jeg har fått tilbakemelding 
fra flere som er glad for at 
dette er blitt et tilbud i lokal-
området. De to siste kursperi-
odene har jeg hatt ventelister 
på grunnkurset, så det tyder 
jo på en viss popularitet, sier 
Schaug.

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

REALISTISKE MÅL: Daglig le-
der ved Elixia på Jessheim, Stian 
Holme, mener at folk ikke bør bli 
for ambisiøse med treningen. – 
Sett deg realistiske mål, sier han. 
(Foto: Privat)

STYRKETRENING: Etter en lang sommerferie vil mange begynne å 
trene igjen, men det kan være tøft å sette i gang. (Foto: Lars Østbye)

Finn motivasjon 
i høstmørket
Høsten er en god 
periode for trenings-
sentrene. Slik holder 
du motivasjonen 
oppe i høstmørket.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Høsten er en god periode for 
oss med mange innmeldin-
ger. Etter en lang sommerferie 
med avslapning og god mat fø-
ler mange for å komme i gang 
med treningen igjen, forteller 
Martin Johnsen ved Eidsvoll 
Gym.

Han får støtte av Roger 
Bjørnerud ved Innersvingen 
på Råholt.

– Om sommeren skal alle ut 
og trene istedenfor å holde på 
inne. I midten av august pleier 
det å endre seg. Totalt sett er 
august den beste måneden i 
året, etter januar, sier han.
                                     
PRØV NYE TING
Det mener også Stian Holme, 

daglig leder ved Elixia på Jess-
heim.

– Det er mange som melder 
seg inn om høsten. Jeg tror det 
gjelder for hele bransjen. Man-
ge som har vært litt sløve gjen-
nom sommeren er ivrige etter 
å komme i gang om høsten, 
sier han.

Det kan imidlertid være tøft 
å starte opp treningen igjen et-
ter en lang ferie. Holmes beste 
råd er å ikke være for ambisiøs.

– Sett deg realistiske mål 
med treningen din. Prøv å ut-
fordre deg selv til å prøve nye 
ting og finn noe du synes er 
gøy å trene. Mange holder fast 
på det de gjorde for 10 år siden 
og tør ikke teste ut nye ting, 
mener han, og legger til at det 
kan være nyttig å finne en tre-
ningspartner.

– Tren sammen med noen 
om du kan, slik at dere passer 
på hverandre og om den ene 
er litt sliten en dag så drar den 
andre deg med og omvendt, 
sier Holme.

FÅ INSPIRASJON
Martin Johnsen i Eidsvoll 
Gym mener i tillegg det kan 

være lurt å søke inspirasjon 
hos noen som har hatt samme 
mål som deg selv.

– Finn en person som har 
oppnådd tilsvarende mål som 
du har satt til å inspirere deg. 
For eksempel en blogg, tipser 
han.

Det er ikke til å komme 
utenom at når høstmørket leg-
ger seg og kulda kommer sni-
kende, kan dørstokkmila bli 
lenger. Roger Bjørnerud i In-

Mat

Ti sunne handletips
For å ha mat på kjøkkenet er en handletur i matbu-
tikken uunngåelig. Etter en lang arbeidsdag kan det 
være lite fristende og bruke tid på å handle. Det kan 
lett ende i en stressende og lite kreativ handletur, 
der man gjør dårlige matvalg.

 
Matavisen.no gir deg ti sunne og enkle hand-
letips: 
1. Gjør sunne og økonomiske matvalg i rett matbu-
tikk.Velg ferske og naturlige matvarer. Bli kjent med 
den butikken du liker best. Er du lommekjent går 
handleturen raskere. 

2. Unngå tidsklemma. Velg heller større matinnk-
jøp færre dager i uka. Du kan for eksempel gjøre 
handletur hver torsdag og mandag. Gjerne på 
tidspunkt hvor det er lite kunder i butikken. Før du 
handler bør du sjekke varebeholdningen hjemme 
og planlegge hva som må kjøpes inn helt fram til 
neste handletur. Skriv ned en handleliste på hva du 
trenger. Et tips er å holde seg mest mulig til varene 
på handlelista. Det er enklere hvis du tar handle-
turen alene. Slik sparer du tid og penger, på lokketil-
bud og andre fristelser, for deg og din familie. 

     3. Ikke gå i matbutikken på tom 
mage. Når man er sulten 

er det utrolig lett å gjøre 
dårlige matvalg. 

4. Lær deg de sunne 
basismatvarene. En 
matbutikk inneholder 
ofte flere alternati-
ver av en generell 

matvare. Lær deg å velge ut de beste og sunneste 
alternativene til en rimelig pris. Stikkordene er 
grove kornprodukter, vegetabilske oljer, grønnsaker, 
frukt, bønner, linser, nøtter, fisk og fjærkre. Når 
du ser etter grove kornprodukter inkluderer dette 
grovt brød, grove knekkebrød, fullkornsblandinger, 
fullkornswraps, havregryn, sammalt hvete, sammalt 
rugmel, fullkornspasta og naturris. Vegetabilske 
oljer er en god kilde til sunt umettet fett. Dette 
inkluderer hovedsakelig myk margarin og oljer fra 
oliven, raps, jordnøtt, linfrø, solsikke, mais, soya og 
sesam.

5. Finn sunnere varianter av fabrikkert mat. Siden 
fabrikkert utgjør en stor andel av kostholdet vårt, så 
er det vesentlig å velge det beste alternativet. Trik-
set er å lese etiketten på produktene som ved første 
øyekast kan virke kvalitetsrike og sunne.

• Blant ulike juiceprodukter er det lett at pro-
dusentene kan lure deg. Du bør derfor alltid 
forsikre deg om at det er 100 % juice av riktig type 
frukt, og at den ikke er tilsatt sukker. Sunnere alter-

Se hvor enkelt det er å kjøpe sunt. Mat-
avisen.no gir deg ti smarte handletips. 
Tekst: Rubina Olsen

nativer kan være juice som inneholder en større andel 
av frukt eller bær rike på antioksidanter. 

• Du bør også velge magre meieriprodukter uten 
tilsatt sukker. Dette inkluderer mager kesam istedenfor 
rømmevarianter, lette melketyper fremfor helmelk og 
fløte, og cottage cheese og mager ost som alternativ 
til fetere oster. Blant lette yoghurtprodukter er naturell 
yoghurt, mild og lett yoghurt, og lettere go’morgen 
noen gode alternativer uten søtningsstoffer.

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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Ernæringsfysiolog Rubina Olsen 

Ti sunne handletips

nersvingen mener det er viktig 
å gjøre treningen til en livsstil.

– Den beste måten å moti-
vere seg til å trene på er å gjø-
re det til en del av livsstilen. 
På den måten gjør man det 
bare, istedet for å spørre seg 
selv hver dag om man har lyst.

GIR OVERSKUDD
Bjørnerud medgir at det å moti-

vere seg selv til å trene kan være 
vanskelig.

– De fleste tenker jo at de 
klarer seg gjennom hverdagen 
og at trening bare er for de som 
har skadet seg eller har høy 
vekt. Men de som har forstått 
at trening gjør alt annet lette-
re, gir deg overskudd og løfter 
humøret trenger egentlig ikke 
å motiveres, mener han.

  

teMA: KroPP & helSe teMA: KroPP & helSe
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Opel relanserer Monza
Satser på en jobb 

i bilbransjen
Wergelandsgate 2, 2080 Eidsvoll · www.yogatid.no · Tlf. 98 04 32 11

 
 
 
 
 
 

YOGAKURS OG GRATIS  
PRØVETIMER I EIDSVOLL 

YOGA FOR  
BEDRIFTER

STRESSMESTRING
AVSPENNING

PUST

Spis riktig når du trener

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Ikke glem at mat er en vik-
tig del av treningsresultatet. 
Det gir kroppen nok brensel 
til å utføre treningsøkten. 
Trener man for hardt og spi-
ser lite er det lett at kroppen 
svekkes. 

- Den beste måten å få i seg 
nok mat til trening er å forde-
le dagens matinntak over flere 
sunne måltider og alltid inklu-
dere frokost, sier Matavisen.no 
sin ernæringsfysiolog Rubina 
Olsen. 

Videre påpeker hun at det 
også er avgjørende hva man 
spiser rett før og etter tre-
ning. 

- Det er noen enkle kost-
holdsråd som skal til for å 
optimalisere din treningsøkt. 

Det viktigste er at du legger 
opp måltidene dine etter om 
du trener kondisjon eller styr-
ke, sier Olsen. 

Her gir ernæringsfysiologen 
noen raske mattips for et bedre 
treningsresultat: 

•Uansett treningsform bør 
du spise en normal måltids-
porsjon som består av en an-
del med komplekse karbohy-
drater (lav glykemisk indeks) 
og noe protein før trening. 
Dette kan være en normal 
sunn middag med 1/5 fisk 
eller kylling, 2/5 grønnsaker, 
og 2/5 naturris eller fullkorn-
spasta. Andre eksempler er 
kyllingsalat med fullkorns-
pasta, grovt brød med ma-
krell i tomat/ kyllingpålegg, 
eller havrefras i melk.

• Trener du kondisjon bør 
du få i deg en normal måltids-
porsjon to timer før trening. 
Dette er for å oppnå bedre fett-
forbrenning.

• Trener du derimot styrke 
er det viktig å bygge opp mus-
kelmassen. Derfor anbefales 
det å spise en normal mål-
tidsporsjon nærmere en time 

før treningsøkten for å holde 
blodsukkeret oppe. 

• Hvis det blir vanskelig å 
spise så lang tid før trening 
kan du heller å få i deg et lite 
måltid i form av væske nærme-
re en time før treningsøkten. 
Dette kan for eksempel være 
juice, smoothie, grønnsak-
sjuice, eller yoghurt.

• Etter trening bør du ha i 
deg raske karbohydrater (høy 
glykemisk indeks). Dette bør 
du få i deg innen en halv time, 
uansett treningsform. Å spise 
en moden banan er et godt al-
ternativ. 

• Trener du styrke bør du 
også få i deg proteiner etter 
treningsøkten. I tillegg til en 
moden banan kan du for ek-

sempel drikke en sjokolade-
melk. 

• Etter det første kjappe 
måltidet etter treningsøkten 
bør du også spise et ordent-
lig måltid variert med kar-
bohydrater, protein og fett. 
Dette måltidet bør du spise 
innen 2 timer etter endt tre-
ningsøkt. Karbohydratkilder 
er fullkornsvarer, som fro-
kostblandinger, grovt brød, 

WE GET YOU THERE!

FORUTSETTER 12 MND BINDING  
MINSTEPRIS PR. ÅR KR. 4788,- • ALDERSGRENSE 15 ÅR.

Vi har utvidet med 500m2! Gled deg til å oppleve: 

• TRX i gruppe  

• Nytt konsept innen styrketrening: HIT  

• Større kidZ-avdeling  

• Ny unisex badstue med relax-område  

• Eget personlig trener-område

ELIXIA JESSHEIM • INDUSTRIVEGEN 21 • 63 97 90 60 • WWW.ELIXIA.NO

GJELDER VED INNMELDING INNEN 31. AUGUST

TREN FOR199,-
FREM TIL 1. OKTOBER
I TILLEGG FÅR DU TO AVTALER MED 

PERSONLIG TRENER

WE GET YOU  
THERE!

ELIXIA
OVERSKUDD

WE GET YOU THERE!

I HELE AUGUST
GIR VI DEG 1 GRATIS PRØVETIME!

– VELKOMMEN!

Her er noen kjappe 
mattips for optimalt 
treningsresultat. 

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her?

fullkornspasta, grønnsaker. 
Proteinkilder er fisk, kylling, 
magert kjøtt- og meieripro-
dukter, bønner og nøtter. 
Fettkilder er fet fisk (laks, 
makrell, kveite, sild), vegeta-
bilske oljer, myk margarin og 
nøtter.

• Det er også viktig at du får 
i deg nok drikke, og man bør 
drikke bevisst mer enn hva 
tørsten tilsier.

teMA: KroPP & helSe
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«Kåret til en av de  
beste karosseriverksteder» 

 

Tlf: 64 83 30 10
www.derdubor.no/DK

Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen 

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper

Opel vil ikke bare 
være det trauste for-
siktige bilmerket det 
har blitt. Nå vurderer 
tyskerne å relansere 
sportsbilen Monza.

Etter over 150 år med bilhis-
torie introduseres nå Opel 
Monza Concept. Bilen vil ha 
verdenspremiere på Frankfurt 
Motor Show i september, men 
sjef i Opel, Dr. Karl-Thomas 
Neumann, deler nå et første 
glimt av nye Monza.

Monza var opprinnelig en 
todørs kupé som ble produ-
sert mellom 1978 og 1986. 
Den var bygget på storbilen 
Senator og har for lengst 

Opel relanserer Monza
blitt en klassiker.

DEBUT I FRANKFURT
– Monza Concept dekker en 
rekke områder, og med tanke 
på fremtiden for våre modeller 
har vi samlet alle våre målset-
tinger i Opel Monza Concept. 
Den er vår visjon om Opels 
fremtid og står for våre grunn-
leggende verdier: Tysk ingeni-
ørkunst og presisjon kombi-
nert med skulpturell design og 
innovasjoner som er egnet til 
daglig bruk. Monza Concept 
viderefører disse elementene på 
en visjonær måte og uttrykker 
disse med frisk inspirasjon og 
tydelighet. Denne bilen er en 
studie som vil ha en innvirk-
ning på den neste generasjonen 
av Opel-modeller, skryter Neu-
mann i en pressemelding.

Monza Concept debuterer 

på bilutstillingen i Frankfurt 
i september. Opel har også av-
slørt at de på samme utstilling 

for første gang skal vise «offro-
ad-utgaven» av sin Insignia - 
Country Tourer.

ORIGINALEN: Opel Monza, her fra 1978. Legg 
merke til sjåførens slengbukser. (Foto: Opel)

RELANSERES: Opel Monza relanseres i september (Foto: Opel)

DR. MONZA: CEO Dr. Neumann viser stolt frem sin nye Monza, som lanseres i Frankfurt i september. (Foto: Opel)

Tekst: Dag Rognlien Stenberg
dag@avisdrift.no

mazda.no

M{ZD{ CX-5 MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

FRA KR 295 500,-
FIREHJULSDRIFT,

DIESEL AUTOMAT FRA KR 402 200,-

•Fantastiske kjøreegenskaper

•Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil

•CO2 -utslipp fra 119 g/km

• i-stop (start/stopp)

•Sterke motorer, diesel 150 hk (380Nm), bensin fra 160 hk

•Tohjuls- eller firehjulsdrift

•6 trinns manuelt- eller automatgir

•1800-2000 kg tilhengervekt

•Klasseledende aktiv sikkerhet med blant annet autobrems (SCBS)

Velkommen til prøvekjøring!

Bestill prøvekjøring, se film,
og få mer informasjon her.

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års veiassistanse.
Priser inkl. frakt og lev.omkostn. på kr 3.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering.

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00
Jogstadveien 9, 2000 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no
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SKYACTIV
 technology

mazda.no

M{ZD{ CX-5, MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

FRA KR 295 500,-
FIREHJULSDRIFT, DIESEL AUTOMAT

FRA KR 402 200,-

• Fantastiske kjøreegenskaper
•Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil
•CO2 -utslipp fra 119 g/km
• i-stop (start/stopp)
•Sterke motorer, diesel 150 hk
(380Nm), bensin fra 160 hk

•Tohjuls- eller firehjulsdrift
•6 trinns manuelt- eller automatgir
•1800-2000 kg tilhengervekt
•Klasseledende aktiv sikkerhet med
blant annet autobrems (SCBS)

Velkommen til prøvekjøring!

Bestill prøvekjøring, se film,
og få mer informasjon her. D
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Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70Bilbyen på

Kjeller Vest

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00
Jogstadveien 9 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no
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Tlf. 46 49 01 11
post@romerikeauto.no
www.romerikeauto.no

Alt i service
og reparasjoner!

KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler
Åpnings-/telefontider:

Man. - Fre.: 08.00 - 16.00

Hvamveien 4, 2013 Skjetten

Bjertnesvegen 34 2166 Opaker Tlf. 63 91 19 80 
Åpent mandag og torsdag 08-18 tirs, ons, fre 08-17Campingvogner - Fortelt - Bobiler

Vi har nordiske 
vintervogner fra Polar, 
Cabby, Solifer, Bjølseth 
og Kabe, alle med 12 
mnd garanti og gunstig 
finansiering! Vi tar også 
innbytte på disse.

Vi har også igjen noen  
få 2013 modeller, til  
gunstige priser.

STORT UTVALG AV BRUKTE VOGNER

Også stort utvalg 

i brukte og nye 

bobiler!

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

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  

Stadig fl ere jenter 
velger en utdanning 
innenfor bilfaget. 
Thea Emilie Skovholt 
Hammeren og Per-
nille Skåring Røtzer 
er to av disse. 

– Det er et veldig profesjonelt 
miljø her. Jeg føler dermed 
at jeg får godt utbytte av lær-
lingstiden, forteller Røtzer, 
som har vært bilmekaniker-
lærling i ett år hos Toyota Ro-
merike.

Etter at Fellesforbundet, El & 
It, Norsk Teknologi og Norges 
Bilbransjeforbund i 2006 gikk 
sammen om bedriftsutvik-
lingsprosjektet «Jenter i Bil & 
Elektro» har en del jenter fått 
opp øynene for en mulig frem-
tid i bilbransjen. Gjennom pro-
sjektet har de henvendt seg til 
blant annet videregående sko-
ler for å markedsføre bilfagene 
blant jenter.

GLAD I BILER
Hammeren og Røtzer er to av 
i alt tre elever som har fått en 
lærlingplass hos Toyota Rome-
rike på Kjeller. Bilfi rmaet har 
totalt tre lærlinger: En på me-
kanisk avdeling, en på skade-
avdelingen og en på dele-avde-
lingen. 

– Jeg hadde bare lyst til å 
prøve noe nytt. Egentlig var 
jeg ikke så interessert i biler 
tidligere, men nå er jeg blitt 
veldig glad i biler, forteller 
Røtzer.

– Var det vanskelig å komme 
fra skolepulten til et verksted?

– Det er mye som er vanske-

lig, mekanikerfadderen min er 
derfor en god støtte. Han har 
fått en del spørsmål, men dette 
er jo også en del av læreproses-
sen vår. 

Røtzer synes det er fint å 
komme ut i en bedrift straks 
etter videregående skole. Etter 
to år i bedriften kan hun gå 
opp til fagprøve.

– Jeg tror det er mange som 
sliter med å få en slik plass. Jeg 
har vært veldig heldig.

FRA HOBBY TIL JOBB
Thea Emilie Skovholt Hamme-
ren forteller at hun har man-
ge forskjellige hobbyer, en av 
disse er biler. Interessen startet 
da hun gikk på ungdomsko-
len. Hun liker spesielt offroad 
og store biler. Hos Toyota tar 

hun lærlingtiden på dele-avde-
lingen, og vil  etter endt utdan-
ning bli deleekspiditør. 

– Du blir fort kjent med bi-
len, systemet og delene den 
bruker. Det er bare å venne seg 
til hva man bruker mest. Det 
er et system i dette, så det går 
greit å holde styr på delene. 

– Var det vanskelig å velge yr-
kesretning? 

– Jeg har mange interesser. 
Jeg plukket ut en av disse som 
jeg tror jeg kan jobbe med 
resten av livet. Etter dette var 
det bare å finne det rette yrket 
og den rette utdannelsen, for-
klarer Hammeren.  

UTDANNER FREMTIDEN 
BILFOLK 
Verksmester og ettermarkeds-

Satser på en 
jobb i bilbransjen

sjef, Oddvar Frank ved Toyota 
Romerike på Kjeller, forteller at 
mange unge ønsker seg en bil-
relatert yrkesretning, men ikke 
alle passer til det. For bedriften 
er derfor den største utfordrin-
gen å fi nne lærlinger som pas-
ser inn i miljø. 

– Når du har flere læringer i 
bedriften vil disse ha forskjel-
lige behov. Hver læring har sin 
egen fadder. Dette gjør at læ-
ringen blir styrket i forhold til 
opplæringsløpet. Og så er det 
opp til fadderen å lese lærlin-
gen på en slik måte at han ser 
hvor stort behovet er i de for-
skjellige trinnene. 

Tidligere gikk elevene tre år 
på yrkesskolen og tok fagprøven 
på skolen. Fra 1988 gikk man ut 
i en lærlingordning. I dag er det 
to år på videregående og to år 
som læring i bedrift før eleven 
kan gå opp til fagprøven. 

– Er det en fordel å ha lærlin-
ger i bedriften?

– Fordelen er at man får lært 
opp sine egne, fremtidige me-
kanikere. Hvis ingen i bransjen 
gjør dette vil vi over tid få et 
stort vakuum og mangel på fag-
folk. Alle i bransjen må derfor 
være sitt ansvar bevist og kjøre 

et opplæringsløp på lærlinger 
slik at vi fyller markedet med 
gode mekanikere. Det er også 
en læring i seg selv å ha lærlin-
ger i bedriften, forklarer Frank.   

Mer om bilmekanikerut-
danning finner du på nettsi-
den: bilmekaniker.no

Tekst/foto: 
Roy R. Mortensen

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her?

VALGTE BIL: Thea Emilie Skovholt Hammeren (tv) og Pernille Skåring Røtzer satser på en yrkesfremtid der bilen er i fokus. 

DELE-AVDELING: Thea Emilie 
Skovholt Hammeren har blitt kjent 
med en rekke forskjellige bildeler 
etter at hun fi kk lærlingplass på 
dele-avdelingen hos Toyota.   

MEKANIKERLÆRLING: 
Pernille Skåring Røtzer sjekker 

at alt er i orden under bilen. 



20  Nr. 1 – 2013

Takk til alle som sendte inn!

Har du svaret?  send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til romeriksposten, depotgata 20, 2000 lillestrøm
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Vi tilbyr  
containerleie  

og avfallsløsninger 
 

Tlf. 09700

Nye vinduer  
i gammel stil ?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,- (fraktfritt)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no - post@heimstadbygg.no

Tlf. 92 26 07 92

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere i her?

Annonsere 
i vår 

Service-
guide?

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

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

STUBBEFRESING 
- raskt og effektivt

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

Eidsvoll Verk

Varebil fra Georg Aspers forretning ved Eidsvoll verk. Fotografert i 1928. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet. Send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no

Interessert i sopp? Liker du å gå 
i skogen? Har du lyst til å lære 
mer om sopp? Romerike sopp- 
og nyttevekstforening er en 
forening for alle som er interes-
sert i sopp og andre nyttevek-
ster. Vi er et lokallag av Norges 
sopp- og nyttevekstforbund og 
dekker hele Romerike. 

Soppsesongen er kort og de 
fl este aktiviteter foregår om 
høsten, men vi har også arran-
gement på våren, som Grønn 
dag og Ramsløktur. Alle kan 
bli med på våre soppturer med 
soppsakkyndige, noe som er 
en fi n anledning til å bli kjent 
i vårt fl otte nærområde. I til-
legg er vi å fi nne på Lillestrøm 
stasjon for soppkontroll. Se vår 
nettside www.romerikesopp.
net for mer informasjon om 
alle aktiviteter.

Lørdag 14. september ar-
rangerer vi soppkurs for nybe-
gynnere. Vi starter dagen kl. 
10:00 med frammøte på Hu-
seby Gård, Husebyveien 11, 
2020 Skedsmokorset. Der blir 
det teoretisk gjennomgang 
av storsopper før vi drar vi ut 

i skogen å sanker sopp. Vi av-
slutter med gjennomgang av 
det vi har funnet og lager litt 
enkel mat av sopp. For mer in-
formasjon om program og på-
melding, se våre nettsider.

våre aktiviteter høsten 
2013:
Søndag 25/8 kl. 11:00: Sopptur 
i Gjerdrum
Søndag 1/9 kl. 11:00: SOPPENS 
DAG på Dragsjøhytta ved År-
nes
Søndag 8/9 kl. 11:00: Sopptur 
på Rælingen
Lørdag 14/9 kl. 10:00-1630: 
SOPPKURS FOR NYBEGYN-
NERE
Søndag 15/9 kl. 11:00: Sopptur 
på Bjørkelangen
Søndag 22/9 kl. 11:00: Sopptur 
i Nittedal
Søndag 29/9 kl. 11:00: Sopptur 
i Tæruddalen
Søndag 6/10 kl. 11:00: Sopptur 
i Fetsund
Soppkontroll på Lillestrøm sta-
sjon kl. 15:00-17:00 følgende 
datoer:
Søndag 25/8

Søndag 1/9
Søndag 8/9
Søndag 15/9
Søndag 22/9
Søndag 29/9
Søndag 6/10
Interessert i å bli med? Se www.
romerikesopp.net 

Romerike sopp- og nyttevekstforening
NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendoms-
utvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, med 
salgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll. Gruppen har 60 ansatte, sunn økonomi og  
hadde et salg på 80 boenheter og en omsetning på 140 mill. kroner i 2012.

BESTILL VÅR NYE
HUSKATALOG

Trendy eller tradisjonelt?  
Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne. 

Bestill katalogen på nordbolig.no 
eller ring oss på telefon 40 00 28 90

BESTILL VÅR NYE

Gladkonsert på Jessheim 
 

Herredshusets Venner og Fri-
villigsentralen på Jessheim 
inviterer til glad-konsert 
med den engelske entertai-
neren Darren Green søndag 
1. september kl. 18.00 på 
Herredshuset. Green er en av 

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her?

de beste Jerry Lee Lewis-imi-
tatorene i verden, har spilt 
konserter over hele Europa 
og har et godt rykte hos rock 
`n`roll-fans. Konsertbilletten 
betales i døra.

ENTERTAINER: Jerry Lee Lewis-imitator Darren Green kommer 
til Jessheim. (Foto: Pressefoto)

llustrasjon: Hermod Karlsen

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her?
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Kulturhøsten nærmer seg

Klart for festival

Ullensaker kulturhus 
har noe for enhver 
smak i høst. Seson-
gen blir pangstartet 
med Chippendales i 
september.

Lørdag 7. september 
braker det løs med 
en ny demokratifesti-
val ved Eidsvollsbyg-
ningen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Den første forestillingen ved 
Ullensaker kulturhus i høst 
blir pangstartet med besøk av 
de verdensberømte mannli-
ge stripperne i Chippendales 
18. september. Stripperne har 
vært så populære på Jessheim 
at det blir satt opp en ekstra-
forestilling 22. september, og 
også til dette showet er det få 
billetter igjen, ifølge kulturhu-
sets nettsider.

VARIERT PROGRAM 
Ellers består høstmenyen av 
konserter med både norske og 
internasjonale artister, oppset-
ninger fra Riksteatret og barne-
forestillinger.

– Det blir veldig variert 
med både lokale, nasjonale og 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Hans Olav Lahlum, Astrid Nø-
kleby Heiberg, Eskil Pedersen, 
Sandra Borch, Birgit Skarstein, 
Kjetil Østli og Christian Strand 
er noen av de som skal sette far-
ge på årets Demokratifestival 
ved Eidsvollsbygningen. I år er 
det tredje gang festivalen arran-
geres i Eidsvoll, og også denne 
gang med en bred meny for 
hele familien. Det hele starter 
med formiddagskonsert for de 

RIKSTEATRET PÅ TURNÉ: Suksessforestillingen fra Riksetatret, Bikubesong, settes opp i Ullensaker kulturhus 28. og 29. september. (Foto: Leif Gabrielsen)

FORFATTERE: Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen, forfatterne av boka «Sosial kommunikasjon», 
kommer til Eidsvoll på Demokratifestivalen. (Foto: Privat)

KOMMER TIL EIDSVOLL: For-
fatter Hans Olav Lahlum. (Foto: 
Fredrik Arff)

FOR DE MINSTE: Visegruppen Narum kommer til Jessheim med 
sin barnekonsert lørdag 9. november. (Foto: Halina Sjuve)

KLAR FOR KONSERT: Albumklare Ingrid Olava holder konsert i 
Herredshuset – i regi av Ullensaker kulturhus – onsdag 16. oktober. 
(Foto: Pressefoto)

internasjonale artister på sce-
nen. Det er også et vidt spekter 
på sjanger så her bør det være 
noe for enhver smak innen 
alle aldersgrupper, sier kultur-
konsulent Kathrine Gilbu ved 
Ullensaker kulturhus.

Det amerikanske bandet 
The Fabulous Thunderbirds, 
Trine Rein, Ingrid Olava, Jo-
nas Fjeld og Chatham Coun-
ty Line samt Ingrid Bjørnov 
er blant de største trekk-
plastrene. På det lokale plan 
finner vi konserten med Søn-
navind, Vegard Kopperud og 

Frode Johansen – tre plateak-
tuelle artister med røtter på 
Jessheim.

MYE FOR BARNA
I tillegg tar Riksteatret med seg 
sine suksessforestillinger «Bi-
kubesong» og «Mens vi ventar 
på Godot». De minste er heller 
ikke glemt. Det er satt opp en 
rekke barneforestillinger, som 
Pelle Politibil, Plopp – rocke-
show for de yngste og en bar-
nekonsert med visegruppen 
Narum.

– Nytt for sesongen er 

konsertserien for barn med 
MusikkLek i forkant av hver 
konsert i kulturskolens loka-
ler. Vi har tre arrangementer 
med dette i høst. Med ut-

gangspunkt i en låt fra kon-
serten leker artistene seg med 
sang, rytmer, dans og drama 
sammen med barna, forteller 
Kathrine Gilbu. 

Mitt
instrument

Henrik Evensen har i snart tre mannsaldre spilt 
til dans, i brylluper, konfirmasjoner, forenings-
fester og andre tilstelninger. Det finnes enkelte 
lillestrømlinger som har opplevd at Evensen har 
stilt opp med trekkspillet sitt både i konfirmasjo-
nene og bryllupene deres. Det er kanskje ikke så 
rart når vi får vite at Henrik kjøpte sitt aller første 
spill for 73 år siden. Han hadde sett seg ut en 1 
rader til 26 kroner i musikkbutikken i Lillestrøm. I 
1940 var 26 kroner nærmest en formue for en 
11-åring, men spillet ble hans. Da han var 14 år 
fikk han et 5 rads trekkspill i konfirmasjonsgave 
av sin onkel. Dermed ble hans musikalske inter-
esse for alvor vekket.   
 
 — Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
 — Jeg har flere fine trekkspill. Det jeg liker aller 
best er et Bugari Armando. Det kjøpte jeg av 
John Fjellbu i 1980. Bugari er et av de bedre 
trekkspillmerkene på markedet. Det var herlig å 
ta instrumentet i bruk. Det har en svært fin lyd 
og tone. Og det er ikke minst veldig bra å spille 
på. Dette har kanskje noe med det svenske tas-
tatursystemet å gjøre. Skulle jeg i dag gått over 
til Norsk system har jeg måttet stå på hodet og 
spille baklengs for å kunne få til noe. Det er stor 
forskjell på tastaturene til disse to systemene. 
 
 — Din beste opplevelse med dette instrumen-
tet?
 — Det har vært mange fine opplevelser med 
trekkspillet. Men den første turen til USA med 
trekkspillklubben, under klubbens 10 års 
jubileum i 1982, kommer nok i en klasse for seg 
selv. I over 14 dager reiste vi rundt og spilte på 
forskjellige steder. Det var en fin tur med mange 
flotte opplevelser. 
 
 — Har du et musikalsk forbilde? 
 — Johnny Meyer (1912-1992) fra Nederland. 
Han spilte veldig rytmisk, pent og fint. Han var 
en mester til å improvisere på gamle låter. Jeg 
likte også den elegante måten han spilte på. En 
herlig musiker.  
 
 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Jan Sverre Holsten. Han har vært med i Lil-
lestrøm trekkspillklubb helt fra starten. Jan er en 
allsidig musiker og en av ildsjelene i klubben. 

 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Henrik Evensen
Alder: 84
Bosted: Lillestrøm
Spiller i: Lillestrøm Trekk-
spillklubb og frilans
Musikkstil: Det meste 
som er dansbart

minste med Mikkel og Reveroc-
kerne, og utover dagen fortsetter 
det med ulike foredrag, debatter, 
utstillinger og omvisninger.

NYE MEDIER                                        
Statsviter Svein Tore Marthin-
sen fra Jessheim vil også legge 
turen innom Eidsvoll. Han skal 
sammen med høyskolelektor 
Cecilie Staude og samfunnsde-

battantene Heidi Nordby Lunde 
og Eivind Trædal snakke om nye 
medier og hva som skjer med de-
mokratiet i den forbindelse.

– Overskriften på det vi skal 
snakke om er «Digitaldemokrati-
et. Nye generasjoner, nye medier 
– hva skjer med demokratiet?». 
Et viktig element vil være hvor-
dan bruk av sosiale medier som 
Facebook, Instagram, Twitter og 
blogg kan bidra til å styrke vår 
ytringsfrihet og vårt deltakerde-
mokrati, sier Marthinsen.

VIL HA ENGASJEMENT                                        
– Vi håper at arrangementet kan 
bidra til å skape økt engasjement 
om demokratiske spørsmål, og 
vi håper at noen vil lytte til hva 
vi har på hjertet, legger han til.

Det er Museet Eidsvoll 1814 
som er arrangør, med finansi-
ell støtte fra Fritt Ord og Eids-
voll kommune.
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.  
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

EidsVoll 
sommErkaFè
søndag 25. augusT kl. 12:00-15:00 
HusEr gÅrd 
Velkommen til gards - til vår 
koseslig cafè og utstilling - og 
litt salg av diverse produkter.
Send skuldrene og nyt utsikt og 
stillheten hos oss ved Vormas 
elvebredd!For mer info se www.
husergard.no! Velkommen!
Velkommen til gards - til vår 
koseslig cafè og utstilling - og litt 
salg av diverse produkter. 

Send skuldrene og nyt utsikt og 
stillheten hos oss ved Vormas 
elvebredd! For mer info se www.
husergard.no! 
 
uTsTilling - dE langE  
nETTEr
Torsdag 25. augusT - søndag 8. 
sEPTEmBEr kl. 12:00-17:00 maTHiE-
sEn EidsVold VÆrk  
I anledning stemmerettsjubileet 
inviterer vi til kunstutstilling på 
Galleri Festiviteten og i Stallgår-
den på Eidsvoll Verk. For mer 
informasjon se www.mev.no
Velkommen! 
 

 

nannEsTad 
sTrikkEkaFè
Torsdag 22. augusT kl. 18:00-21:00 
FrøkEn daHls kaFé 
Frøken Dahls Kafé skal være et 
sted for alle, her kan du møte 
mennesker i alle aldre. Vi hygger 
med håndarbeide, gode samtaler, 
latter og en god kopp kaffe. Kaffe 
kr. 5,- og loddpinne kr. 20,- 
 
HolTErdagEn 2013
lørdag 24. augusT kl. 10:00-17:00 
Familie- og aktivitetsdag. Holter 

idrettsforening arrangerer også i 
år Holterdagen. En dag for hele 
familien! Underholdning fra sce-
nen. Vennskapskamper i håndball 
og fotball, aktiviteter, Holter-
mesterskap i hesteskokasting, 
salgsstands og politiske stands, 
Holterdagenlotteriet. Velkommen! 
 

ullEnsakEr 
JEssHEim sEniordans
onsdagEr kl. 10:00 JEssHEim kirkE 
Vi er en fin gruppe med godt 
humør. Nye medlemmer fra 55 
år og oppover 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 helse-
arbeid.Det er lansomfattende og 
internasjonalt. Åpent hus den 
29. mai i Folkehelseuka. Du kan 
se på eller delta denne dagen 
gratis. Det arrangeres flere turer 
hvert år. 
 
daTakluBB
TorsdagEr kl. 09:30 FriVilligsEn-
TralEn i ullEnsakEr 
Dataklubb på Frivilligsentralen. Ta 
med egen pc og kom. Du kan få 
hjelp om du står fast av frivillige. 
Kake og kaffe er med. 
 
FlysamlingEn gardErmoEn

lørdagEr og søndagEr kl. 12:00-
16:00 ForsVarETs Flysamling 
gardErmoEn 
Her kan du se nærmere 40 fly, 
fra ”Start” som var det aller første 
flyet som fløy i Norge til jagerfly 
som fløy to ganger lydens hastig-
het. Du kan også entre cockpiten 
på en Viggen jager og føle på 
hvordan jagerflygerens hverdag 
er. På Flysamlingen har vi også to 
flysimulatorer; en for de små som 
heter ”Putte 2” og en for de store 
som er bygget inn i et ordentlig 
Cessna cockpit. Kom og prøv 
deg som pilot – skikkelig gøy!
 
uTsTilling om ÅTTEBlad- 
rosa
ÅPEnT søndag, Tirsdag, onsdag,
Torsdag Fra 11:00-15:00 Til 15.
sEPTEmBEr ullEnsakEr musEum
Ta turen innom Ullensaker muse-
um og få med årets sommerut-
stilling”Åttebladrosa – stjerna til 
alletider”! Utstillinga viser stjer-
nemønsteret, som vi også kaller 
«Selburosa» i veldig mange 
varianter. Ullensaker Husflidslag 
har samlet inn gjenstander fra 
hele kommunen, og presenterer 
dem i spennende tablåer. Det er 
nyproduserte ting og arvegods, 
både barn og oldemødre
har bidratt.

Etablerertjenesten i Akershus
tilbyr spennende kurs og 
veiledning. Se mer info på 

Tenker du å etablere bedrift?

















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 
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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
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kryssord@romeriksposten.no 

eller til romeriksposten, depotgata 20, 2000 lillestrøm
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X–ORD Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FlaX–lodd tilsendt i posten!

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

- Ulrikke Dovran Steenhoff

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

Vil du ned i vekt ?
- 5 - 10 - 15kg bruk Cambridgekuren!

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 syntes produktene
smaker godt, også får jeg en 
super deilig følelse innvendig!

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

Cambrigdekuren er det eneste produktet med en slik stor 
og uavhengig studie i Europa. Les hva leger, dietister og 

Cambridgekuren har 8 smaker

 i Norge, Sverige, Finland og
Danmark har nå redusert sin vekt med Cambridgekuren.

BEST  PÅ 
SMAK ?

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!
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Knut Storberget skal i
fire dager bo hjemme
hos Celina Sjøberg og
hennes datter Linnea i
Fredrikstad. Linnea har
alvorlige funksjonsned-
settelser. Hun er blant
annet blind, kan ikke
snakke eller gå og har
alvorlig epilepsi.
Mamma Celina tar seg
av datteren hjemme,
og den andre dagen

sammen med familien
opplever Knut for alvor
alt arbeidet hun har
med å administrere
datterens hverdag. Det
blir hjerteskjærende
da Celina sier at hun
faktisk håper datteren
dør før henne fordi hun
ikke stoler på at det
offentlige kan gi
Linnea et godt liv.

TV 2 søndag kl 22.00

Hjerteskjærende møte for Knut Storberget

Komiprisutdelingen går
av stabelen på Chat
Noir og sendes direkte
på NRK1. Prisene skal
deles ut for trettende
gang, i hele ti ulike
kategorier. Linn Skå-
ber, som selv vant pri-
sen for «Nytt på Nytt» i
2011, skal lede ut-

delingen sammen med
Trygdekontorets høv-
ding, Thomas Seltzer.
Blant kategoriene
finner vi den prestisje-
fylte Publikumsprisen
(Årets morsomste),
hvor folket har stemt
frem sin favoritt.
NRK1 lørdag kl 20.55

Linn Skåber leder årets humorfest på NRK

Finale i Operaen
Klassiske sangere fra
25 nasjoner kjemper
om seieren i Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse. I
kveld står fem unge
finalister på scenen på
Operaens hovedscene,
med dronning Sonja
blant publikum. Fina-
len overføres direkte
med Arild Erikstad som
programleder.
NRK1 fredag kl 20.40

ONSDAG 21.8

TORSDAG 22.8

FREDAG 23.8

tvukens

06.30 Morgensending
13.25 Patioer i Cordoba (r)
13.55 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
14.05 Yellowstone – histori-
er fra villmarka (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Som den jeg er (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Price og Blomster-
berg (4)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia
(r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Friidrett: Diamond
League – DN galan
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.30 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 The Paradise
00.10 Sherlock (r)
01.40 Nattsending

09.10 Morgensending
13.25 Valg 2013 (r)
14.15 Generasjon utenfor
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Svenske dialektmys-
terier (r)
19.30 Danne og Bleckan (3)
19.45 Den gode viljen (r)
20.50 Oddasat – nyheter på
samisk
20.55 Friidrett: Diamond
League – DN Galan. Direkte
fra Stockholm.
22.00 NRK nyheter
22.10 Historier frå verdas
museum (1)
22.55 Låtene som forandret
musikken (r)
23.25 Byen som falt (r)
00.25 USAs norske bataljon
(r)
00.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.10 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (4)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (9)
16.30 Home and Away (10)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (8)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (8)
19.30 Hotel Cæsar (26)
20.00 Pengene på bordet
(10)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Valgcamp
22.30 Criminal Minds (24)
23.25 Hawaii Five-0 (23)
00.20 Hawaii Five-0 (24)
01.05 Arne Dahl: Europa
blues (r)
02.05 Mord og mysterier (r)
03.00 Mord og mysterier (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne (r)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (3)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
17.30 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Helt vilt (5)
21.00 Crash Course (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
23.00 Bellator: Winter Tour-
nament (2) Kampsport.
01.00 Criminal Minds (r)
01.55 Tough Enough (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1925)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (13)
19.30 Skjulte skatter (4)
20.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (13)
21.30 Bones (r)
22.30 7 Days of Sex (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Necessary Rough-
ness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Ullared (r)
21.30 Special Victims Unit
(22)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.20 Special Victims Unit
(r)
01.15 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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 2012. Am. actione-
ventyr fra 2009.
00.35 Nattsending

06.30 Morgensending
14.05 Det ville Australasia
(r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bør sukker forbys? (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Ut i naturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia
(r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.10 20 spørsmål (15)
20.40 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse
21.45 Utenfor mistanke
23.00 Kveldsnytt
23.15 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
23.25 Utenfor mistanke
00.25 Eric Clapton og
Wynton Marsalis i blues-
modus (r)
01.55 Nattsending

09.10 Morgensending
13.20 Valg 2013 (r)
14.15 Den store utfordring-
en (r)
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse
19.45 Kva skjedde med
Dag Hammarskjöld? (r)
20.10 Historier frå verdas
museum (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge: I
Egners fotspor (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Backbeat. Br./ty.
drama fra 1994.
23.05 Låtene som forandret
musikken (r)
23.35 Fanget av kjærlighet
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (5)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (11)
16.30 Home and Away (12)
16.55 Kollektivet (r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 20.00 med Raske
Menn (r)
20.00 Pengene på bordet
(11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot trekning
(30)
24.00 Avatar. Br./am.
actioneventyr fra 2009.
03.10 The X Factor (23)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Livredderne i Califor-
nia (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne (r)
13.00 Livredderne i
California (4)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Hjemmelaget rakett
21.00 Et godt år. Am.
drama fra 2006.
23.15 Criminal Minds (r)
00.15 Bellator: Winter Tour-
nament (r) Kampsport.
02.15 Cowboys og røvere (r)
03.05 Dexter (8)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1926)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (14)
19.30 Two and a Half
Men (r)
20.00 Two and a Half
Men (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 How I Met Your
Mother (r)
21.30 Get Him to the
Greek. Am. komedie fra
2010.
23.25 Mumien vender
tilbake. Am. actioneventyr
fra 2001.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.45 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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Cougar Town (15)
20.00 So You Think You
Can Dance (12)
22.00 Smuglerne (1)
23.00 Castle (r)
24.00 Rush Hour. Am. acti-
on fra 1998.
01.55 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 (57)
21.30 American Dad (58)
22.00 American Dad (59)
22.30 American Dad (60)
23.00 Terminator. Am.
action fra 1984.
01.10 Nattsending

06.30 Morgensending
12.10 Valg 2013 (r)
12.30 Vi gifter oss. Norsk
komedie fra 1951.
14.10 Yellowstone – histori-
er fra villmarka (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Polarguiden (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Price og Blomster-
berg (3)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Yellowstone – histori-
er fra villmarka (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Jeg hater ADHD –
barn i en diagnosetid.
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Monroe (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (18)
24.00 Nytt liv i East End (r)
01.00 Nattsending

10.05 Distriktsnyheter
13.25 Hvem tror du at du
er? (r)
14.25 Valg 2013 (r)
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.25 Veien til Ullevaal.
Kvartfinale NM: Rosenborg
– Vålerenga.
20.35 Historier om økono-
misk krise (r)
21.05 Slik er foreldre (r)
21.25 Oddasat
21.30 USAs norske bataljon
(r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Byen som fall
22.10 De andre. Norsk
dokumentarfilm fra 2012.
00.40 Låtene som forandret
musikken (r)
01.10 Leger i praksis (r)
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (3)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (7)
16.30 Home and Away (8)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (7)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (7)
19.30 Hotel Cæsar (25)
20.00 Pengene på bordet
(9)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Partilederdebatten
23.00 Blue Bloods (7)
23.55 Blue Bloods (8)
00.50 Arne Dahl: Europa
blues (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.35 Numbers (r)
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Alligatorjegerne (22)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (2)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
17.30 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Hushaiene Vegas (1)
21.00 Nattskiftet (r)
21.30 Nådeløse innkrevere
(r)
22.00 Nådeløse innkrevere
(r)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Sons of Anarchy (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1924)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (3)
20.30 Luksusfellen (1)
21.30 The Mentalist (19)
22.30 Client List (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.05 Necessary Rough-
ness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Ekstremt vekttap (4)
21.30 CSI (10)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue. Fenerbahce – Arsenal.
23.20 Cops (r)
23.50 Most Daring (r)
00.50 Most Daring (r)
01.50 Nattsending

SØNDAG 25.8

LØRDAG 24.8

MANDAG 26.8

TIRSDAG 27.8

©
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06.50 Morgensending
13.15 Mannens unyttige
verden (r)
14.10 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
14.55 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
16.00 Miss Marple: Døde
spor. Br. krim fra 2007.
17.35 Attenboroughs 60
ville år! (r)
18.30 To store og tre små
(1)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Agnetha: ABBA og
livet videre...
20.55 Komiprisen 2013
22.30 Hotellenes hemmelig-
heter (8)
23.15 Kveldsnytt
23.30 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
24.00 Sommaren med
Göran. Sv. komedie fra
2009.
01.35 Nattsending

08.40 Mannens unyttige
verden (r)
09.30 Distriktsnyheter
12.50 The Paradise (r)
13.45 Hovedscenen (r)
15.05 Mannens unyttige
verden (r)
16.05 Kunnskapskanalen (r)
17.00 Historier om økono-
misk krise (r)
17.30 Fra Sverige til himme-
len (r)
18.00 Jimi Hendrix Voodoo
Child (r)
19.15 Historier fra bjørne-
parken (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (1)
20.35 Mesterkokken Hes-
ton (1)
21.00 Nyheter
21.10 Lonesome Dove (4)
22.40 Filmens historie (r)
23.40 The 36th Chamber of
Shaolin. Hongkongkin. kung
fu-film fra 1978.
01.30-02.45 Fanget av
kjærlighet (r)

06.00 Morgensending
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Kongelige hoffleve-
randører (r)
15.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
16.00 White Lions Born
Wild (r)
17.00 God kveld Norge (r)
17.30 Til Kina uten penger
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Valgcamp (r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 The Devil Wears
Prada. Am. dramakomedie
fra 2006.
23.50 Hvaler (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 That '70s Show (r)
13.30 That '70s Show (r)
14.00 That '70s Show (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 Før kampen
15.25 Tippeligaen. Strøms-
godset – Molde.
16.20 I pausen
16.30 Tippeligaen. Strøms-
godset – Molde.
17.30 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Strømsgodset
og Molde.
17.45 Nerdenes hevn 4 –
En nerd til begjær. Am.
komedie fra 1994.
19.35 Cleveland Show (r)
20.00 Agent null (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Blekkhjerte. Br. fami-
lieeventyr fra 2008.
23.05 Spøkelseshuset. Am.
familiekomedie fra 2003.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Made in Jersey (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.55 The Middle (r)
16.25 The Middle (r)
16.50 The Middle (r)
17.20 The Middle (r)
17.45 The Middle (r)
18.15 Mike & Molly (22)
18.50 Mike & Molly (23)
19.20 Sundays at Tiffany's.
Am. romantisk drama fra
2010.
21.00 Ni måneder. Am.
komedie fra 1995.
22.50 Fallen. Am. thriller-
drama fra 1998.
01.10 Hanndyr. Am. roman-
tisk komedie fra 2001.
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 So You Think You
Can Dance (r)
12.25 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)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.45 Two and a Half Men
(r)
16.15 Two and a Half Men
(r)
16.45 Two and a Half Men
(r)
17.15 Tangerudbakken
borettslag (r)
18.15 Ullared (r)
19.15 Madagaskar 2. Am.
animasjon fra 2008.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Dødelig våpen 3. Am.
action fra 1992.
23.45 Body of Proof (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Best Ink (r)
12.30 Hell's Kitchen USA (r)
13.30 Hell's Kitchen USA (r)
14.30 Hell's Kitchen USA (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering.
Redigert opptak fra Spa-
Francorchamps.
17.30 Airwolf (1)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Nitro Circus Live (1)
Am. realityserie.
21.30 Nitro Circus Live (2)
Am. realityserie.
22.00 Tattoosalongen (8)
23.00 Terminator 3: Rise of
the Machines. Am./ty./br.
science fiction-action fra
2003.
01.15 Nattsending

06.35 Morgensending
10.20 Miss Marple: Døde
spor. Br. krim fra 2007.
11.55 Attenboroughs 60
ville år! (r)
12.50 Hotellenes hemmelig-
heter (r)
13.36 Fjellfolk (r)
14.15 Agnetha: ABBA og
livet videre... (r)
15.15 Komiprisen 2013 (r)
17.00 Galopp: Norsk Derby.
Øvrevoll, Oslo.
18.00 20 spørsmål (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.00 Mestermøte i Pütt-
lingen
20.55 Ekstremvær
21.40 Nytt liv i East End (2)
22.40 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
23.00 Kveldsnytt
23.20 Lilyhammer (r)
00.05 20 spørsmål (r)
00.35 Nattsending

09.55 Morgensending
12.10 Jimi Hendrix Voodoo
Child (r)
13.25 Låtene som forandret
musikken (r)
13.55 Historier fra bjørne-
parken (r)
14.25 Mannens unyttige
verden (r)
15.25 Den store ølreisen (r)
16.25 Ein nasjon av over-
vektige (r)
17.35 Mesterkokken Hes-
ton (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Historia om USAs
naturperler (r)
19.15 Peter i St. Petersburg
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Kypros – nede for
tellling? (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
23.05 Den andre sida.
Ty./tyrkisk drama fra 2007.
01.00 Filmens historie (r)
02.05-03.05 Den gode vil-
jen (r)

06.00 Morgensending
14.00 Mesterdetektiven
Blomkvist lever farlig. Sv.
familiefilm fra 1966.
15.30 God kveld Norge –
Reisespesial (r)
16.00 White Lions Born
Wild (r)
17.00 Nord for sola (r)
18.00 Kristiansen & Strand
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Sandnes Ulf –
Rosenborg.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Sandnes Ulf –
Rosenborg.
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.35 Været
21.40 Sportsnyhetene
22.00 Prøv mitt liv (4)
23.00 Fotballkveld
24.00 Wallander: Dogs of
Riga (1)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Massive Moves (r)
13.50 Massive Moves (r)
14.20 Crash Course (r)
14.50 Hushaiene Vegas (r)
15.45 America the Wright
Way (r)
16.30 Før kampen
16.55 Fotball: Tippeligaen.
Strømsgodset – Molde, 1.
omgang.
17.50 I pausen
18.00 Fotball: Tippeligaen.
Strømsgodset – Molde, 2.
omgang.
19.00 FotballXtra: Med run-
den. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.00 Villmann på tur (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.05 Cowboys og røvere
(2)
00.05 Dexter (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef Masters (r)
12.00 Skjulte skatter (r)
13.00 Skjulte skatter (r)
14.00 Skjulte skatter (r)
15.00 Skjulte skatter (r)
16.00 Top Model Sverige (r)
17.00 Top Model Sverige (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Homsepatruljen (r)
20.00 Million Dollar Listing
New York (5)
21.00 Something Borrowed.
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
24.00 Up All Night (r)
00.30 Up All Night (r)
01.00 The Middle (r)
01.30 The Middle (r)
02.00 The Middle (r)
02.30 The Middle (r)
03.00 Nattsending

06.10 Morgensending
09.25 America's Funniest
Home Videos (r)
09.50 America's Funniest
Home Videos (r)
10.20 Christine (r)
10.45 Christine (r)
11.10 Christine (r)
11.40 Christine (r)
12.10 Christine (r)
12.40 Friends (r)
13.05 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 Kompani Karlsen (r)
21.00 Castle (r)
22.00 Body of Proof (9)
22.55 Major Crimes (r)
23.55 Diamantdykkerne (6)
00.50 Special Victims Unit
(r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
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: Belgia
Grand Prix – høydepunkter.
Redigerte høydepunkter fra
Spa-Francorchamps i Belgia.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 1600 Penn (8)
19.30 Go On (5)
20.00 Family Guy (23)
20.30 The Exes (2)
21.00 Men at Work (r)
21.30 Defiance (8)
22.30 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thril-
ler fra 2009.
00.40 American Dad (r)
01.10 American Dad (r)
01.40 American Dad (r)
02.10 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (r)
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Det ville Australasia (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen (r)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Eit enklare liv (4)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Universets
mysterium (r)
00.15 Nattsending

09.45 Morgensending
11.00 Distriktsnyheter
14.20 Valg 2013 (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kina om Kina (r)
19.30 Danne og Bleckan (4)
19.45 Sametingsvalget
2013
20.30 Den store ølreisen
(2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Historien om et mål-
tid (r)
22.20 I tolvte time
23.50 Hitler – ondskapens
karisma (r)
00.40 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
01.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.55 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (7)
15.00 Komiker i arbeid (r)
16.00 Home and Away (15)
16.30 Home and Away (16)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (10)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (10)
19.30 Hotel Cæsar (28)
20.00 Klaus på kanten (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Maria Wern (3)
23.00 Under the Dome (9)
23.55 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.55 Arrow (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.50 Mord og mysterier (r)
03.40 Numbers (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
19.55 Little Britain (r)
20.30 Agent null (7)
21.00 South Park (13)
21.30 I all evighet (6)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Sons of Anarchy (r)
01.40 Californication (r)
02.15 Californication (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1928)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (6)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Two and a Half Men
(r)
22.00 Two and a Half Men
(r)
22.30 How I Met Your Mot-
her (r)
23.00 How I Met Your Mot-
her (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.30 Bones (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (2)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 The Big Bang Theory
(r)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
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 Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue. Arsenal – Fenerbahce.
23.20 Cops (r)
23.50 Verdens villeste vide-
oer (r)
00.50 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mestermøte i
Püttlingen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ekstremvær (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville
Australasia (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Barnas restaurant (r)
20.15 Dyreklinikken (6)
20.45 Billedbrev (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Molanders (10)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Kriminalsjef Foyle (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
15.00 Historien om et
måltid (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er universet (r)
19.45 Sør-Amerikas ukjente
historie (2)
20.45 Tilbake der ingen
skulle tru at nokon kunne
bu (r)
21.25 Oddasat
21.30 Jakten på det
perfekte livet (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Billedbrev (r)
22.20 Hitler – vondskapens
karisma (1)
23.10 Låtene som forandret
musikken (r)
23.40 Nytt liv i East End (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Hus til salgs (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (6)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (13)
16.30 Home and Away (14)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (9)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (9)
19.30 Hotel Cæsar (27)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Arne Dahl: Europa
blues (19)
23.05 Arne Dahl: Europa
blues (20)
00.10 Til bords med fien-
den (r)
01.10 Political Animals (2)
02.10 Mord og mysterier (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Livredderne i
California (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen.
18.55 Fotball: Adecco-
ligaen. Sandefjord – Bryne,
1. omgang. Direkte.
19.50 I pausen.
20.00 Fotball: Adecco-
ligaen. Sandefjord – Bryne,
2. omgang. Direkte.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Klovn (r)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (5)
20.30 Top Model USA (11)
21.30 NCIS (21)
22.30 Nashville (18)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Necessary
Roughness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (1)
20.30 Tangerudbakken
borettslag (r)
21.30 Å leve hos Amish-fol-
ket (r)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 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)
16.30 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 Two and a Half
Men (r)
22.00 Anger Management
(3)
22.30 The Exes (r)
23.00 Out There (10)
23.30 Go On (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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