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Nedre

Etter at Vinmonopolet på Strøm-
men Storsenter monterte over-
våkningskameraer i butikken gikk 
svinnet drastisk ned.                                             
                                            Side 4

Kunstner Lene Merete Haugen 
starter opp male- og tegnekurs for 
barn i den gamle prestegården ved 
Skedsmo kirke.   
                                               Side 31

Svinnet har  
gått ned

Starter male- 
kurs for barn

Tema: hjem & INTeRIØR

Tapet er veldig populært blant 
folk som ønsker en kjapp 
fornying av rommene.  – Det 
finnes mye å velge mellom hvis 
du ønsker å fornye vegge-
ne dine med tapet, sier Ali 
Suleman.                                                        
                                    Side 26

Fornyer  
med tapet

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

       Det bor nå 3.364 personer med flyktningbak-
grunn i Skedsmo kommune. Sett i forhold til
innbyggertallet og andre kommuner er dette
en ganske så høy andel. Lørenskog og Ræ-
lingen følger like bak.
                                                                    Side 6-7

Høyt oppe på 
«flyktningtoppen»
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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 Romer-
ike..
 
Hashtag bildet ditt på Insta-
gram med #Romeriksposten. 
Vi kårer en vinner som får 
flaxflodd i posten.

har du tatt Et blinkskudd på romErikE?
tagg ditt bilde  #romeriksposten 

#Hulveien #gamlekongsveg #romeriksposten @mona_elise

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!

Selvaag Hjem er det trygge valget for deg som vil ha en bolig for livet. Solid kvalitet, 
velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø gir gode rammer for et behagelig liv!

• Romslige balkonger eller terrasser

• Flere leiligheter får takterrasse eller hageflekk

• To-plans leiligheter med to balkonger

• Gårdshage, garasjeanlegg og heis til alle plan

• Kiosk/kafe og Rema1000 i 1. etasje.

Salg ved Selvaag Bolig:
Stian Møller Karlsen, tlf: 900 78 712, stmk@selvaagbolig.no
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 369, mfo@selvaagbolig.no

Nå starter salget!
Salgstrinn 1 og 2 

– en salgssuksess!

Registrer deg på www.selvaagbolig.no/lsb 

OPPLØPET

• 1-roms på 38 kvm BRA fra kr. 1 650 000,-

• 2-roms på 54-60 kvm BRA fra kr. 2 150 000,-

• 3-roms på 72-91 kvm BRA fra kr. 2 990 000,-

• 4-roms på 91-113 kvm BRA fra kr. 4 000 000,-

• 5-roms over 2 plan på 126 kvm BRA til kr. 5 500 000,-

Velkommen til visning
Lørdag 21/9 og søndag 22/9 

kl. 13:30-14:30 i visningssenteret 

på Skårer Ødegård, Ødegårds vei 10.

Starter lesesirkel
 

Skedsmokorset bibliotekfilial 
vil nå invitere til åpen lesesir-
kel den første torsdagen hver 
måned.                                                                                                     

– Her kan man diskutere, få 
enkel servering og kanskje få 
et helt nytt syn på hva bøkene 
handler om, sier Astrid Fjeld 
Aamodt ved Skedsmo biblio-

tek. Torsdag 3. oktober er det 
Per Pettersons nyeste roman 
«Jeg nekter» som skal under 
lupen. Bøkene i november og 
desember blir henholdsvis 
«Dagen skal komme med blå 
vind» av Levi Henriksen og 
«Vidunderbarn» av Roy Jacob-
sen.

Månedens kunstner  
på hovedbiblioteket 

 
Månedens kunstner på Skeds-
mo Hovedbiblioteket i sep-
tember, er Agnar Thomassen. 
Han hadde tegning og maling 
som sin store hobby i ung-
domsårene.

Kunstinteressen ble sterke-
re og sterkere med årene gjen-
nom utallige galleribesøk, og 
behovet for mer kunstfaglig 
skolering ble mer påtrengende 
etter hvert som tiden gikk.

Det neste steget på veien til 
kunstnerisk fremgang ble en 
grundig opplæring hos maler 
og grafiker Jørgen Dukan, der 

den etterlengtende fargegle-
den ble utviklet til det fulle.

Motivene kan være selv-
komponerte, eller hentet ut 
fra egen fotojakt, mens andre 
av motivene hans er hentet ut 
fra gamle bilder helt tilbake til 
1800 tallet.

Bildene har fått kunstne-
rens koloristiske gjengivelse.

Utstiller har vært med på 
flere elevutstillinger, deltatt 
på kunstforeningers fellesut-
stillinger, Rælingsutstillingen 
og Romerikutstillingen flere 
ganger.
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BILLETTER:
Voksne  ............... 160,-
Barn (7 – 15 år)  ...   80,-
Familie  ................ 350,-
Honnør   .............. 110,-

Torsdag  19.  sept. 12 – 19
Fredag  20.  sept. 12 – 19
Lørdag  21.  sept. 10 – 18
Søndag  22.  sept. 11 – 17

www.caravanmessen.no

w
w

w
.d

m
t.no

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

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

Begrenset svinn  
med tV-overvåking

Driftige kvinner  
i Skedsmo

Etter at Vinmonopolet 
på Strømmen Stor-
senter monterte over-
våkningskameraer i 
butikken gikk svinnet 
drastisk ned.

En ny oversikt viser 
hvilke kommuner i 
Norge som har størst 
(og minst) andel 
kvinnelige gründere 
som har startet en-
keltpersonforetak. 
Ut fra denne kan vi 
slå fast at Skedsmos 
kvinner er blant dem 
som trekker snittet 
godt opp.

 
  
 

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

 
– Vi hadde et ganske stort 
svinn inntil for et par år si-
den. Da kameraene var mon-
tert, sank svinnet betraktelig. 
Nå er svinnet helt uproble-
matisk, sier butikksjef Gaute 
Kinne.

OPPSØKT AV 
TYVERIBANDER
En periode var butikken plaget 
av østeuropeere som til stadig 
var innom butikken og stjal 
med seg mye brennevin. Etter 
dette bestemte butikken seg for 
å investere i kameraovervåking. 
Da flere av østeuropeerne ble 
tatt på fersken, stoppet tyveri-
toktene. 

– Nå er vi nede i et svinn på 
sirka 500 kroner per 1 milli-

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no  

 
Det er nylig blitt presentert 
en statistikk som viser hvilke 
kommuner i Norge som har 
flest kvinnelige gründere i 
enkeltpersonforetak i forhold 
til mengden foretak. Skedsmo 
kommune kommer relativt 
godt ut på denne listen. Lø-
renskog og Rælingen ligger 
litt etter.

OSLO SPESIELT
Ved inngangen til 2013 så var 
det 171.548 enkeltpersonforetak 
i Norge. Det viser tallene til Sta-
tistisk sentralbyrå. Byrået kan 
fortelle at nesten 50.000 av disse 
er startet opp av kvinner. Det 
eksakte tallet er 49.887 foretak. 
Det utgjør 29,1 prosent, og såle-
des er det forsvarlig å si at om-
trent tre av ti enkeltpersonfore-
tak i Norge drives av en kvinne. 

Oslo kommune trekker det-
te snittet voldsomt opp, da over 
35 prosent av foretakene regis-
trert i hovedstaden er stiftet av 
kvinner. Hvert femte «kvin-
nelige foretak» i dette landet 
drives fra Oslo. Vi velger derfor 
å ta bort Oslo for å finne «nor-
malen» i Kommune-Norge, og 
kommer da til et gjennomsnitt 
på 27,8 prosent av alle foretak.

ANDEL I SKEDSMO
Med dette som utgangspunkt 

on kroner i omsetning. Dette 
er veldig lavt i forhold til an-
dre typer butikker. Overvåk-
ningskameraene tjente vi fort 
inn igjen, opplyser Kinne.

Vinmonopolet har ettertrak-
tede og lett omsettelige varer i 
hyllene sine. Butikksjef Kinne 
opplever at det er alle mulige 
mennesker som forsøker å ta 
med seg varer uten å betale for 
disse. Den eldste som har blitt 
avslørt var godt over 80 år. 

– Vi er heldig stilt som kan 
få hjelp av vekterne på senteret 
når vi oppdager tyver. Hvis vi 
oppdager at noen tar med seg 
varer, tilkaller vi vekterne.

 
BLIR FILMET
Personalet i butikken teller ofte 
over varer som er utsatt for 
svinn, og kan derfor raskt opp-
dage om noe mangler. 

– Neste gang personen kom-
mer inn i butikken følger vi ek-
stra med. Om de stjeler og blir 
stoppet, har vi overvåkingsbil-
dene som bevis. Dette er vel-
dig avskrekkende og har hjul-
pet veldig for å få ned svinnet, 
forklarer butikksjefen. 

– Er det noen drikkevarer som 
er spesielt utsatt?

– Det var mye litersflasker 
med Whisky, Vodka og Cog-

nac som ble tatt. De mest ut-
satte drikkevarene har vi satt 
halsalarmer på. 

– Høysesong for svinn?
– Nei, men vi har lavsesong 

for svinn. Det er i juli. I år 
mistet vi ikke en eneste flaske 
denne måneden. 

FØLGER MED
Vaktselskapet Nokas har an-
svaret for sikkerheten på 

Strømmen Storsenter. Selska-
pet bruker blant annet kame-
raovervåking i tillegg til sivile 
og uniformerte vektere. De si-
vile vekterne kommer fra Vadla 
Trygghetsbyrå. Områdeleder i 
Nokas forteller at det skal være 
trygt for kundene å handle på 
Strømmen Storsenter. 

– Vinmonopolet gjør et 
godt stykke forebyggende ar-
beid for å begrense svinn. 

Butikken har, i tillegg til ka-
meraovervåking, også oppbe-
varingskap til vesker og bager 
ved inngangen, forteller om-
rådelederen.  

– Hva sier tyvene som blir 
tatt?

– Vi har vel hørt det meste av 
forklaringer og bortforklarin-
ger når vi har stoppet butikkty-
ver. Forklaringen går på alt fra 
kleptomani til guds hånd.

TOK VERSTINGENE: – Det 
var noen få personer som sto 
for et stort svinn. Da disse ble 
tatt sank svinnet betraktelig, 
forteller butikksjef Gaute Kinne.

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

STUBBEFRESING 
- raskt og effektivt

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

er det forsvarlig å si at Skeds-
mo kommune har en ganske 
så stor andel kvinnelige grün-
dere. Vi har nemlig tatt et lite 
dykk ned i kommune-tallene, 
som også er tilgjengelige hos 
SSB. Her fremkommer det at 
det er 1.759 enkeltpersonfore-
tak med adresse i Skedsmo 
kommune, og at 559 av disse 
tilhører en kvinne. Det utgjør 
dermed 31,8 prosent av alle 
foretakene.

I Lørenskog kommune fin-
ner vi ved årets inngang 1.142 
enkeltpersonforetak, og av 
disse står det kvinner bak 314 
stykker. Det utgjør 27,5 pro-
sent av alle de aktuelle firma-
ene. I Rælingen er det snakk 
om 26,4 prosent, da 126 av 
478 foretak er styrt av kvin-
ner.

KVINNEBEDRIFTER I 
AKERShuS
Hvis vi så teller opp alle en-
keltpersonforetakene i Akers-
hus, så kommer vi til 21.190 
i tallet. De drives av 14.631 
menn og 6.559 kvinner. 
Kvinneandelen i Akershus er 
dermed på 31 prosent, så Lø-
renskog og Rælingen trekker 
snittet godt ned her.  Det er 
Nesodden kommune som har 
størst andel kvinnelige grün-
dere i Akershus, med hele 38,6 
prosent. Deretter følger Asker 
kommune, med 35,7 prosent. 
Enebakk kommune må finne 
seg i å være helt på bunn på 
fylkesoversikten, med en an-
del på 22,9 prosent.

På TOPP I NORGE
SSB har oversikten over hele 

Norge, og det er Træna i Nord-
land som får æren av å toppe 
listen, med en andel på 50 
prosent. Men dette er en liten 
kommune med bare ti enkelt-
personforetak. Småkommu-
nene finner vi ofte i toppen 
og bunnen av slike lister, og 
helt nederst er Fedje kommu-
ne i Hordaland med 14 fore-
tak styrt av 14 menn. Og med 
Træna helt øverst, så har SSB 
plassert Skedsmo kommune på 
en fin 49. plass på «kvinnetop-
pen», mens Lørenskog er num-
mer 147 og Rælingen nummer 
194.

Så kan man jo «krangle» 
om høy kvinneandel skyldes 
særlig driftige kvinner, eller 
om det bare er mennene som 
lar være å forsøke seg. En lav 
andel kvinnelige gründere be-
høver jo heller ikke være på 
grunn av initiativløse kvinner 
– men for eksempel svært ak-
tive menn.  

uTVIKLING SISTE TO åR
Det viser seg at andelen kvin-
ner som tar på seg ansvaret 
med enkeltpersonforetak øker 
for hvert år. I Norge (med 
Oslo) har andelen økt fra 27,2 
til 29,1 prosent bare i løpet 
av de to siste årene. Altså en 
økning på 1,9 prosentpoeng. 
I Skedsmo kommune ser vi 
at andelen i 2010 var på 27,8 
prosent, så her har den der-
med økt med 3,9 prosentpo-
eng på de to siste årene. Lø-
renskog har hatt en økning på 
3,9 prosentpoeng, mens Ræ-
lingen har gått opp med 2,9 
prosentpoeng.

Kvinneandel blant enkeltpersonforetak    Per 1. januar 2013. Kilde: SSB

SkedSmo        1759                            31,8 
LørenSkog        1142                             27,5 
ræLingen          478                            26,4 
AkerShuS      21190                            31,0
norge   171548                            29,1  
                                                                            (27,8 uten Oslo)

KVINNEANDEL %TOTALT
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Gi håret ditt  
en sjanse hos oss! 

 
 Tlf. 63 81 24 89

Velkommen til 
Per´s Salong

Åpent: man-ons/fre 08.30-17, tor. 08.30-18, lør stengt - www.perssalong.no - Strømsveien 41, Strømmen

Drop-in og timebestilling

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 

 
 
 
 
 
 

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

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

WELL DONE
Stansevn. 18 - Oslo

Nedre Kalbakken Industriområde  
Tlf 22 25 69 00

Åpent 10-18 (10-16)  
Gratis parkering 

www.mcbekledning.com

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR 
14 dagers hyggelig reise 

med buss gjennom  
Europa. Overnattinger i 
Tyskland, Frankrike og  
en ukes opphold Costa 

Brava-kysten med  
utflukter b.la. Barcelona.  

Avreise 2. 10 
Oppland Arrangement AS 
Tlf. 61 12 06 00
www.opplarr.no  

SPANIA

Høyt oppe på «flyktningtoppen»
Det bor nå 3.364 
personer med flykt-
ningbakgrunn i 
Skedsmo kommune. 
Sett i forhold til inn-
byggertallet og andre 
kommuner er dette 
en ganske så høy 
andel. Lørenskog er 
ikke langt etter. Ikke 
Rælingen heller. 

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no  

 
Somalia passerte i fjor Irak 
som den største gruppen av 
personer med flyktningbak-
grunn i Norge. Den posisjo-
nen har Irak hatt helt siden 
2003. Somalia har nå om lag 
23.000 personer i denne grup-
pen, mens Irak har 20.600. 
Iran har drøye 13.000 på tred-
jeplass.

ØKNING SISTE åR
Statistisk sentralbyrå kunne 
nylig presentere tall som viser 
hvor mange personer per kom-
mune som har flyktningbak-
grunn. Tallene dreier seg både 
om primærflyktninger og fami-
lieinnvandrere av disse. I hele 
landet bor det nå 171.648 per-
soner med flyktningbakgrunn, 
og 125.044 av disse er primær-
flyktninger, mens 46.604 er fa-
milieinnvandrere. I løpet av det 
siste året har antallet økt med 
fem prosent i Norge.

FLYKTNINGER I SKEDSMO
I Skedsmo kommune bor det nå 
3.364 personer som har flyktet 
fra sine hjemland. Dette er 175 
personer flere enn i fjor, en øk-
ning på 5,5 prosent. Økningen 
er altså litt større i Skedsmo enn 
den var på landsbasis. I Løren-
skog kommune er det nå bosatt 
2.063 personer med flyktning-

bakgrunn. Dette er en økning 
på 109 personer, som tilsvarer 
en vekst på 5,6 prosent. Rælin-
gen har 902 flyktninger bosatt 
hos seg, noe som er 53 flere enn 
i fjor. Det er opp 6,2 prosent.

I FORhOLD TIL FOLKETALL
Vi har på egenhånd sammen-
lignet flyktningtallet med folke-
tallet i kommunen per 1. januar 
2013, og således kunne finne 
hvilke kommuner i Norge som 
har størst andel flyktninger. 

Vadsø i Finnmark er den 
kommunen i Norge som har 
klart flest flyktninger blant 
sine fastboende. Her er nesten 
ti prosent av innbyggerne 
flyktninger fra andre land. 
Nesna i Nordland følger på 
andreplass med 7,2 prosent, 
mens Drammen tar tredje-
plassen med 7,1 prosent. Oslo 
følger så, med syv prosent av 
innbyggerne. 

Gjennomsnittlig er 3,4 pro-
sent av den norske befolknin-
gen flyktninger, men storby-
ene trekker snittet godt opp. 
Det er bare 52 kommuner (av 
428) som har høyere andel 
enn gjennomsnittet i Norge.  
Tjue kommuner i Norge har 
ikke flyktninger i det hele tatt.

RANGERING 
I Skedsmo er andelen flyktnin-
ger på hele 6,6 prosent. Det er 
høyeste andel i Akershus. Blant 
de 428 kommunene i Norge er 
det faktisk bare fem som har 
større andel flyktninger enn 
Skedsmo. Lørenskog kommer 
likegodt på plassen etter, med 
en andel på seks prosent. Ræ-
lingen havner på 5,4 prosent, 

noe som er tolvteplass i Norge. 
I hele Akershus er det 

20.203 personer som har 
flyktningbakgrunn. Dette er 
3,5 prosent av alle dem som 
bor i Akershus. Minst andel i 
Akershus har Hurdal, med 0,6 
prosent.

— På FLuKT
Det er om lag 29 prosent av alle 
innvandrere i Norge som er 
flyktninger. Statistisk sentral-
byrå har i sin ferske oppdate-
ring på dette feltet forklart hva 
som menes med flyktning:

– Der er personer som har 
kommet til Norge av flukt-
grunner og familieinnvan-
drede til disse. Også de som 
opprinnelig kom av andre 
grunner, men som senere har 
fått en flyktningtillatelse, er 
telt med. Barn som disse har 
fått etter at de kom til Norge, 
er ikke regnet med.

uTVIKLING

De største flyktninglandene i Norge 
Per 2013, utvikling fra 2012. Kilde: SSB

Somalia                  22955 2892          14,4
irak                          20637       8            0,0
iran                          13106   357            2,8
BoSnia- 
Hercegovina        11978    -58           -0,5
afgHaniStan         11782   837             7,6
vietnam                  11507    -42           -0,4
eritrea                     9435  1774           23,2
koSovo                     8593     35            0,4
Sri lanka   7201      -7            -0,1
ruSSland  5004     43            0,9
cHile  4715    -35           -0,7
etiopia  4562   418           10,1
myanmar  3219   242             8,1
paleStina   2932     27             0,9
tyrkia  2610    -34           -1,3
Sudan  2051   578          39,2
pakiStan  1967     30            1,5
kongo  1838     28            1,5
kroatia  1793      -6           -0,3
Syria  1571    351          28,8
polen  1278      -2           -0,2
liBanon  1128      -4           -0,4
kina  1082     86            8,6
makedonia  1070       0            0,0
Burundi    997     14            1,4
liBeria    898        1             0,1
SerBia    799        8            1,0
ungarn    546    -15           -2,7
rwanda    538       6             1,1
india    536       -1            -0,2
gHana    495       3             0,6
algerie    470      -5            -1,1
marokko    436     10            2,3
tHailand    420       3             0,7
uganda    410     32            8,5
liBya    364     98          36,8
filippinene    362       2            0,6
BHutan     351   104           42,1
Sierra leone    342       3            0,9
colomBia     341       4            1,2
kaSakHStan    336       7             2,1
romania    334      -7            -2,1
kenya    330     13             4,1
kamBodSja    308      -2           -0,6
nigeria    289     29          11,2
ukraina    275       9            3,4
nepal    265     60          29,3
tSjekkia    264      -5           -1,9
kuwait    259     13            5,3
jemen     251     26          11,6

ANTALL uTVIKLING uTVIKLING. %

uTVIKLING %  ANDEL

Flyktninger på Romerike  
Per 2013, utvikling fra 2012. Andel av befolkningen. Kilde: SSB

SkedSmo      3 364            175                         5,5                6,6
LørenSkog      2 063            109                         5,6             6,0
ræLingen         902              53                         6,2             5,4
AkerShuS    20.203            896                         4,6             3,5
norge  171.648         8.200                         5,0             3,4

ANTALL

fLYKNING

• En asylsøker er en person 
som kommer til Norge 
på egenhånd og ber om 
beskyttelse. Hvis asylsøkna-
den blir innvilget, får søkeren 
status som flyktning (asyl) og 
beskyttelse i Norge. 
• Norge har også forpliktet 
seg etter internasjonal lov til 
å beskytte personer som blir 
forfulgt eller som risikerer for 
eksempel tortur eller døds-
straff i hjemlandet sitt. Disse 
personene kan anerkjennes 
som flyktninger i Norge. 

FLYKTNINGER: I Skedsmo kommune bor det 3.364 
personer som har flyktningbakgrunn, enten som primær-
flyktning eller familieinnvandret. Det gjør at kommunen er 
på sjetteplass i Norge når det kommer til flyktningandel. 
Lørenskog er på plassen etter, mens Rælingen også får 
plass blant de tolv største flyktningkommunene.  (Illustra-
sjonsfoto)

TUNGE ØYELOKK? 
POSER UNDER ØYNENE?  

 

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming  
med fraksjonert CO2-laser. Ingen kirurgi eller “blått øye”.

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege 

Tlf. 21 640 600  
eller send mail til post@skinmedicalclinic.no

 

www.skinmedicalclinic.no  
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Ny tannregulerings- 
klinikk på Strømmen

Vi tar i mot nye og gamle pasienter.
Kjeveortopedene Per M. Kjelland  

og Marianne Jentoft Stuge.

SPESDENT ROMERIKE AS
Strømsveien 48, 2010 Strømmen 

Tlf. 63  81 06 00 - E-post: kontakt@spesdentromerike.no  

ROMERIKE

— Her er alle velkomne
Kommende lørdag går Lørenskogmarsjen 
av stabelen. — Vi håper å se noen nye an-
sikter, sier Mia Jacobsen i Lørenskog ski-
klubb, som arrangerer marsjen.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
Lørdag 14. september arrange-
res Lørenskogmarsjen for 24. 

gang. Starten går fra skihytta 
i Hovelsrudveien mellom kl. 
13.00 og 15.00. 

Mia Jacobsen i Lørenskog 
skiklubb, som arrangerer 
turmarsjen, forteller at alle 
kan delta. Løypealternative-
ne er på mellom 5 og 12 km, 
og de er både barnevennlige 
og tilrettelagt for rullestoler.                                                               

– Mange kan ikke eller vil 
ikke henge seg på den nye 
joggebølgen, men Lørenskog-
marsjen er veldig inkluderen-
de. Her er alle aldre, fason-

ger og fysiske utrustninger 
velkomne. Ikke er det noe 
motepress heller. Grilldress, 
anorakk eller olabukse er helt 
ok. Men det er lurt å ha gode 
sko, nyoverhalt rullestol eller 
lettrillet barnevogn, sier Ja-
cobsen. 
                              
TROFASTE DELTAGERE
Mia Jacobsen forteller at man-
ge deltar år etter år. Deltage-
rantallet pleier å være fra 70 
og oppover, men oppmøtet 
er veldig væravhengig. Det 
er ikke forhåndspåmelding, 
man melder seg på samme da
g.                                           

– Dette er en tradisjonsrik 
marsj med trofaste deltagere. 
Men vi håper jo på nye ansikter 
også, sier Mia Jacobsen og leg-
ger til at det i skihytta vanker 
vafler og medalje til alle som 
deltar. 

UT på TUR: I år arrangeres den tradisjonsrike Lørenskogmarsjen for 24. gang. (Foto: Norges Turmarsjforbund)

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

Nyt aktive høstdager med familie 
og venner i Hemsedals flotte høyfjellsnatur.

Feriepakker fra kr 549 per person.

akTuelT
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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.

Ytre Rælingen
Ytre Rælingen 
musikklag, ute foran 
låven på Nordby 
skole i spilleruniform 
og med instrumen-
ter. Foto fra 1939. 
Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmu-
seum.

folkeuniversitetet.no    tlf: 03838

150 år! (1864 - 2014)

Ønsker du å lære  
et nytt språk i høst?

 z Italiensk nybegynner del 1
 z Spansk nybegynner del 1, 2 og 3

 Meld deg på i dag!

Vi starter språkkurs i Lillestrøm med oppstart i september:

Penger til sansehage

Rock City for femte gang

 
LHL Skedsmo ga 10.000 kroner 
til Skedsmotun sykehjem som 
skal brukes til å lage sansehage.  

 
Kommende lørdag blir Flis-
byen Rock City arrangert på 
Martins Pub i Lillestrøm for 
femte gang.

– Vi er veldig stolte over at 
Flisbyen Rock City er blitt en 
tradisjon og at vi i år feirer 
5-årsjubileum, skriver Stein 
Johannesen i Flisbyen Ball-
klubb i en pressemelding. I 

OVERREKKELSE: Helene Hallingstorp, leder for sykehjemstjenesten i Skedsmo kommune og Hans 
Elstad, nestleder i LHL Skedsmo. Foto: Svein O. Eikrem. 

Gaven ble bevilget fra la-
gets minnegavekonto og ble 
overlevert på lagsmøte 2. sep-

tember i kantina på Skedsmo 
rådhus.  

2009 ble konsertkvelden star-
tet opp som en musikalsk for-
søkskanin, for å forene rock og 
fotball. Tidligere år har over 
300 publikummere kommet 
til Martins for dette arrange-
mentet. På årets konsertlis-
te står det lokale bandet Nix 
Nada samt Utskot, Sunface, 
Dozärne og NiteRain.



www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

K I
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200,-

2 STK 
TOPPER 
2 STK 
JEANS

120,-

LIMITED
I BUTIKK FRA 8. AUGUST
LIMITED

I BUTIKK FRA 8. AUGUST

PÅ MENGDER 
SALGSVARER

÷70% 
NAME IT TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER / TLF.: 93 46 19 02 / BARNEKLÆR 0–12 ÅR
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Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Kantina på A-hus.

VINNER:
TOM GJERTVIK
Audunsv 12 b
1470 Lørenskog

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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HJEM&INTERIØR
Gjør badet mer personlig 
Finn frem gyldne metaller  

Nordmenn åpner lommeboken  
for farger, retro og rustikk

Nullstill veggen med sparkel
Fornyer rommet med tapet

Gjennom våre to aviser Romeriksposten Nedre og Romeriksposten Øvre, har du mulighet til å 
treffe rett på din primærmålgruppe!

ROMERIKSPOSTEN NEDRE utkommer hver uke, med unntak av ferieperioder, til 74.000 innbyg-
gere i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Avisen deles ut til alle husstander på de mest sentrale 
områdene på Romerike som Lillestrøm, Skjetten, Skedsmokorset, Strømmen, Kjeller, Lørenskog, 
Fjellhamar, Robsrud, Skårer, Løvenstad, Blystadlia og ellers øvrige tett befolkede områder.

ROMERIKSPOSTEN ØVRE utkommer 11 ganger i året til 42.000 innbyggere i Eidsvoll, Nannestad 
og Ullensaker.
 
Avisen deles ut til alle husstander på Eidsvoll verk, Råholt, Dal, Eidsvoll sentrum og omegn,  
Holkebylia, Maura, Nannestad sentrum, Sand, Gardermoen, Jessheim, Kløfta og andre sentrale 
deler av Ullensaker.

Trykk: Avis-Trykk Hamar AS
Distribusjonspartner: Norpost AS
Utgiver: Avisdrift Romerike AS, en del av Hamar Media AS
Opplag Romeriksposten Nedre: 28.000
Opplag Romeriksposten Øvre: 15.800

Ta kontakt med en av våre blide salgskonsulenter for et godt tilbud:
Pål Evjebråten, pal@romeriksposten.no 483 20 157
Elisabeth Krogsrud, elisabeth@romeriksposten.no, 483 23 443
Hans Johannessen, hans@romeriksposten.no, 454 94 558

annonsér i romeriksposten!
UTGIVELSELPLAN 2013:

 
romeriksposten nedre:

Onsdag 18. september
Onsdag 25. september

Onsdag 2. oktober
Onsdag 9. oktober

Onsdag 16. oktober
Onsdag 23. oktober
Onsdag 30. oktober

Onsdag 6. november
Onsdag 13. november
Onsdag 20. november
Onsdag 27. november

Onsdag 4. desember
Onsdag 11. desember
Onsdag 18. desember

romeriksposten Øvre:
Mandag 16. september

Mandag 14. oktober
Mandag 11. november
Mandag 25. november

Mandag 9. desember
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Gamle Gullverksveg 3.  
Finnbråtagrenda byggefelt.

 
Stor enebolig med utleiedel.

Hoveddel 147kvm BRA, 4 sov.  
Utleiedel 70kvm BRA, 2 soverom

Pris er nøkkelferdig. Med tomt og  
dobbel garasje. Gruset gårdsplass 

og utplanert matjord.
 

Bygges nå!  
Flytt inn ca 1. november i år. 

 
Bygges etter Tek 10, med de siste krav 

til tetthet, isolering og ventilasjon.

Vikahus standard inkluderer: Var-
mekabler i baderom og entreer. 

Bad med flislagte vegger og gulv.
Flislagte entreer, laminat og par-

kett i øvrige rom. Ferdig behan-
dlede plater på vegg og i tak.

Kjøkken fra Aubo med integrerte 
hvitevarer. Badeinnredning og 

dusjhjørne. Sentralstøvsuger.Pris kr 3.950.000,-  
+ omkostninger kr 15.000,-

Stor enebolig med utleieleilighet i Eidsvoll

VIKAHUS ASTlf: 625 78 600 Mob: 906 43 930 Mob: 975 27 217

RING FOR VISNING!

Gjør badet 
mer personlig
Det har blitt mer og 
mer vanlig å ekspe-
rimentere med nye 
flisekombinasjoner 
og farger på badet.

INTERIøREKSpERT: Sjefredak-
tør i BoligPluss, Birthe Midtun. 
(Foto: Johs Bøe)

NYE møNSTRE: Det kommer mer og mer fliser med geometriske 
mønstre og former. (Foto: Produsenten)

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– I likhet med i resten av 
hjemmet, blir vi mer og mer 
opptatt av å skape en person-
lig og spennende innredning 
på badet, forteller Birthe Mid-
tun, sjefredaktør i BoligPluss.

Mens vi tidligere var veldig 
forsiktige med å prøve noe nytt 
på badet, har det blitt mer van-
lig å eksperimentere med nye 
flisekombinasjoner og farger.

NYE FARGER OG 
MØNSTRE
– Det nye nå er å bruke fliser i 

nye farger, mønstre og former. 
Nå får du for eksempel halvmå-
neformede fliser som du kan 
sette sammen i ulike farger hvis 
du er ekstra vågal. Chevron-
mønster, eller fiskebeinsmøn-
ster som det kalles på norsk, er 
en helt ny måte å legge fliser på. 
Det kommer også flere og flere 
fliser med geometriske former 
og mønstre, som er flott i kom-
binasjon med enklere fliser el-
ler glatte flater. Historiske fliser 

er også populære nå, særlig på 
baderomsgulv i gamle hus, for-
klarer Midtun. 
                                  
BAMBuS På BADET
En trend er også å ta inn trema-
terialer og planter på badet for å 
skape en mer personlig stil.

– Materialer som bambus 
er populært på baderomstil-
behør, og er et materiale som 
er med på å skape et varmt ut-
trykk og som også tåler vann. 
En annen trend er å ta inn 
planter og andre elementer 
som skaper et behagelig og 
hyggelig uttrykk, sier Midtun.  

SKAL VæRE PRAKTISK
Praktiske baderomsløsninger er 
viktig for mange.

– Oppbevaring er viktig og det 
er ikke bare fokus på at det skal se 
fint ut, men også at det skal være 
veldig praktisk. Når vi pusser opp 
et bad skal det holde i mange år, 
og vi blir derfor mer og mer be-
visste på å skape funksjonelle og 
varige løsninger, sier Midtun.

   

BRUK SMARTTELEFONEN 
OG BLI INSPIRERT

SKYVEDØRSGARDEROBER
-Vi har alltid gode priser på den beste kvaliteten
-Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål
-Alle størrelser og prisklasser
-Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger fra Sibu, og vi har oppdatert vårt standard 
sortiment. Velg mellom 25 design. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine og 
blomstrete. Sjekk de ut selv i butikken.

KREATIVE LØSNINGER
La våre garderobeselgere hjelpe deg å fi nne akkurat den løsningen du er på jakt et-
ter. De tegner løsningene i 3D.

RASK LEVERING
Vi har mye innredning på lager. Egen produksjon sikrer også rask levering av 
skyvedører. Vi leverer over hele landet.

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

Du er velkommen inn i en av våre butikker for en hyggelig prat.

www.garderobemannen.noLøsninger tilpasset ditt behov. Bestill ditt kundebesøk idag!

Vi Kan
Garderobe

WALK-INN
La din drøm bli til virkelighet 

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

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

Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (ÅS), “På Nygård, nederst i veien”, Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16
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Nordmenn åpner lommeboken  
for farger, retro og rustikk
For mange er høs-
ten en anledning til 
å fornye interiøret 
i hjemmet sitt, og 
kanskje se etter noe 
nytt og spennende.

 

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

 
– Mot høsten kjøper kundene 
mer av lys og lysestaker. Ellers 
selger vi en god del tepper, 
tekstiler og pledd, forteller 
Marianne Dahle, assisterende 
interiøransvarlig Bohus.

RETRO
Dahle har jobbet med interiør i 
12 år, og har sett trender kom-
me og gå. Hun forteller at det 
i år ikke er så veldig mye nytt, 
men at det kommer litt mer 

Franstunet ligger på Råholt i Eidsvoll kommune. Prosjektet vil få en flott og åpen 
beliggenhet inntil et veletablert bomiljø. Det er 0,8 km fra Råholt sentrum og kun 
0,3 km fra Eidsvoll Verk togstasjon, med hyppige avganger til og fra Oslo. 
Kort vei til barnehage og barne- og ungdomsskole. Videregående skole ligger i Eidsvoll.

Velg leiligheten du har lyst på, og som passer ditt behov.

Trysilhus STANDARD - 1. etg. 3 roms på 71 kvm, med hage/uteplass.

Trysilhus STANDARD PLUSS - 2. etg. + loft. 5 roms på ca 110 kvm. To balkonger.

Bo solrikt i etablert miljø nær vår felles historie!

50 nye

selveierleiligheter på

Franstunet på Råholt

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Din kontakt hos oss er Pål Ingeberg, tlf 95 07 62 44, pi@trysilhus.notrysilhus.no

*Ved 80% Husbanklån er den månedlige kostnaden fra ca. 7.000 kr (71 kvm leilighet).

17 
leiligheter 

solgt

Bo for kr 7000,- per måned med gunstig husbanklån*

Du kan se like leiligheter 
i et av våre allerede 

etablerte boligsameier.

  

• Selveierleiligheter fra 71m² til 110m²

• Genial planløsning i velutviklet boligkonsept

• Gunstig finansiering gjennom Husbanken

• Gode parkeringsmuligheter

• Pris fra 2.290.000,-

•  Pris fra 7000,- pr. mnd.*

farger som oransje, burgunder, 
flaskegrønt og blått. Ellers går 
det mye i natur, som det har 
gjort tidligere. Møbler selges det 
jevnt hele året, men butikken 
merker større pågang for disse 
produktene under august- og 
januarsalget. 

– Utvalget av retromøblene 
vokser. Det viser seg at folk er 
interesserte i retro, men det tar 
kanskje litt tid for kundene å få 
øynene skikkelig opp for dette. 
Men det er veldig mye den nor-
diske stilen som tar over, fortel-
ler Dahle. 

Det butikken selger mye av 
er rustikt, naturlig pels, ull, 
jernklokker og vedstativ i jern, 
og ting i kobber. Dahle synes 
folk har blitt mye flinkere til å 
følge sin egen smak. 

– De tør å velge produkter de 
selv liker. På retro-bølgen er det 
nok mest de yngste og de eldste 
som er den største kundegruppen. 

BER OM RåD
Mange kunder ber om råd og vei-

ledning til å sette sammen mø-
bler og interiør. Det er veldig stort 
fokus på å ha det fint hjemme. 

– Kundene er forskjellige. 
Noen er opptatte av pris, mens 
andre er veldig opptatte av kva-
litet.

Det er ofte damene som er 
ute å sonderer utvalg og pris 
når store ting skal handles inn. 
Mannen kommer som oftest 
først med i handleprosessen på 
slutten. 

Bohus er et av senterets stør-
ste butikker med sine 30 an-
satte og et lokale på 4500 kva-
drat. Her finner du blant annet 
møbler, kjøkkenutstyr, bilder, 
lamper, baderomsutstyr, pledd, 
lysestaker, dekor, blomster og 
planter, griller og markiser.

– Hva henger folk på vegge-
ne sine?

– Vi selger veldig mye bilder 
som Vebjørn Sand har malt. 
Det er kanskje ham vi fortiden 
selger mest bilder av. Svart/
hvit-bilder og naturbilder er 
også veldig populære.  

FARGERIKT: – Farger som oransje, burgunder, flaskegrønt og blått 
er på tur inn i varmen igjen, forteller Marianne Dahle, ved interiøravde-
lingen hos Bohus.

finn frem gyldne metaller
Denne høsten skal 
vi innrede hjemme-
ne våre med gyldne 
blikkfang. Samtidig 
står fargene fortsatt 
sterkt.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Gyllent metall er veldig aktu-
elt nå. Både messing, kobber og 
gullfarge er en trend både på 
detaljer og større overflater, for-
klarer Anne Vestad, redaktør i 
rom123 og BoligDrøm.

Sjefredaktør i BoligPluss, 
Birthe Midtun, ser samme trend.

– Stilmessig blir det mer og 
mer populært med skandina-
viske møbler, med lyst tre i glatt 
finish. I tillegg er den varme 
kobbertrenden fortsatt stor. Det 
kommer mange nye produkter i 
kobber og messing – alt fra lam-
per til bestikk med kobberfarge, 
forteller Midtun.
                               
FARGERIK hØST
Anne Vestad forteller at mange 
nå er opptatt av å handle kva-
litet.

– Vi vil ha substans og kva-
litet i det vi omgir oss med og 
vil heller spare en stund til en 
stol vi kan ha i mange år enn 
å kjøpe en billig som ikke va-
rer. Solid håndverk og nøytral 
luksus er stikkord, sier hun.                                                       
Ifølge interiørekspertene vil 
lyst treverk komme tilbake til 
fordel for det mørke. Ellers vil 
trenden med mye farger fort-
sette.

– I vår så vi tydelig at farge-
ne gjorde sitt inntog i hjem-
met, og denne trenden fort-
setter utover høsten. Nytt av 

året er at pastellfargene, som vi 
vanligvis bare ser på produkter 
om sommeren, også er store 
på høsten. Pastellfargene har 
rett og slett kommet for å bli – 
uansett sesong, forklarer Birthe 
Midtun.

  
LEKENT OG SPENNENDE
Farger i neon, som mange trod-
de bare kom til å bli et blaff, har 
også bitt seg fast. Neonfargene 

trer imidlertid stort sett frem på 
detaljer som lysestaker, puter og 
andre småting.

– Du maler ikke en hel vegg 
i neon, men skaper et lekent og 
spennende interiør med små, 
overraskende drypp i f.eks rosa 
eller gult, sier Midtun.

HVERdAGSGLAmOUR: Pendellamper fra Tom Dixon. (Foto: Produsenten)

FARGERIKT: Trenden med 
mye farger fortsetter utover 

høsten. (Foto: Produsenten)
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SLUTTSALG 

MØBLER -30-70%
ALT SKAL UT; STOLER, BORD, SOVESOFA SOFA-

GRUPPER, TEPPER, OG MYE MER.

Strømsveien 230, 0668 Oslo (ved Alna senteret)  

www.freshliving.no www.freshliving.no

Veien fra utdatert, 
blankmalt glassfi-
berstrie med fiske-
beinsmønster til 
moderne matte og 
slette vegger er kor-
tere enn du tror. Her 
er tre gode måter å 
nullstille veggen på!

 

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Jan Larsen/ifi.no, Jotun, 
Nordsjö. Faglig bistand: Ole-An-
dreas Klaveness/Klaveness 
Maler - og byggmesterforretning, 
Geir Andor Andersen/Jotun

 
Vevtapet, mønstret glassfi-
berstrie og strukturpuss har for 
lengst gått ut av interiørmoten, 
og stadig flere ønsker seg slette 
vegger å tapetsere eller male. 
Ved enten å bruke sparkel ale-
ne eller i kombinasjon med en 
duk, går vi enkelt fra mønstret 
til slett.

For å få til et godt resultat 
må du velge riktig sparkelmas-
se og ikke minst være nøye 
med påføring og sletting. Du 
kan velge mellom tre metoder: 
bredsparkling, rullesparkling 
og skrapsparkling i kombina-
sjon med duk.

VæR NØYE MED 
SLETTINGEN
Uansett metode er det bra å 
være nøye og å påføre sparkel-
massen jevnt over veggen, samt 
å slette ut skikkelig. Da sparer 
du deg for mye pussing og sli-
ping i etterkant.

– Sliping skal gi minst mu-
lig støv, og slik blir det om 
man er nøye med slettingen. 
Godt utført sletting sparer 
deg for mye arbeid med sli-
pebrettet, sier malermester 
Ole-Andreas Klaveness, Kla-

veness Maler- og Byggmester-
forretning.

BREDSPARKLING: 
Ved bredsparkling påføres spar-
kelmassen med en bred stål-
sparkel, og glattes ut med sam-
me verktøy. Vi arbeider med 
fordel diagonalt over veggen, 
med start enten oppe ved taket 
eller nede ved gulvet.

– For den som kan det, er 
bredsparkling den raskeste og 
beste måten å nullstille en vegg 
på, men for den uvante kan det 
være vanskelig å få lagt på jevnt 
med sparkel, sier Geir Andor 
Andersen, teknisk service inge-
niør i Jotun.

Bruk en mediumkornet spar-
kelmasse innerst, og avslutt med 
en finkornet sparkel. Ved pussede 
flater trekkes litt mindre sparkel 
av, slik at strukturen skjules.

Massen slettes jevn og fin 
med en bred stålsparkel. Den 
kan gjerne være opp mot 40 
cm bred, men husk å ha sma-
lere typer for hånden, som re-
gel skal man jobbe på smale og 
litt mer kronglete steder også. 
Fjern overflødig masse fra verk-
tøyet etter hvert.

SKRAPSPARKLING: 
Til glassfiberstrie som sitter godt 

fast på veggen kan skrapspar-
kling med fordel benyttes i 
kombinasjon med en slett vev 
med armerende egenskaper. 
Dette er en raskere metode, som 
bruker mindre sparkelmasse 
enn bredsparkling og rullespar-
kling.

Ved førstegangssparkling på-
føres massen i et normalt tykt 
sjikt og glattes ut. Etter andre-
gangspåføring skrapes massen 
hardt av. Derav navnet.  Når 
sparkelmassen er herdet på veg-
gen, monteres en forgrunnet 
vev, som deretter overmales i 
ønsket farge. At duken er grun-
net sikrer et jevnt og skjoldfritt 
resultat med to strøk maling. 
Velger du en duk som ikke er 
grunnet, må du påregne på bru-
ke tre strøk maling for å få til et 
jevnt resultat.

RuLLESPARKLING: 
Ved rullesparkling brukes en 
lett og finkornet sparkelmasse 
som påføres med rosa male-
rull. Rullen skal fuktes i vann 
før bruk. Rullpåføringen gjør 
det enklere å fordele sparkelen 
jevnt over veggen.

– Sparkelen dras av med en 
bred stålsparkel. Vi anbefaler 
å dra på skrå mot mønsteret i 
underlaget. Ved andregangspå-
føring dras på skrå den andre 
veien for å få et så glatt resultat 
som mulig, sier Geir Andor An-
dersen.

– Rullesparkelen er tynnere 
for å kunne la seg rulle, og byg-
ger lite. Det medfører at vi ofte 
må legge på en ekstra runde og 
trekke av for å oppnå samme 
resultat, sier Ole-Andreas Klave-
ness.

Nullstill veggen med sparkel

Rullesparkel kan også med for-
del brukes sammen med en duk.

FORARBEID OG 
ETTERARBEID:
Påse at underlaget sitter godt 
fast – riv av alt som er løst. Ta-
peter, og flater som er malt med 
blank maling, grunnes med olje-
grunning eller heftgrunning før 
sparkling. Fjern eventuell fiber-
reisning. Fjern alt støv og smuss.
Alle sparklede flater grunnes før 
overmaling. 

VeLG RIKtIG 
SPARKeLMASSe

• Sparkelmasser finnes 
i mange varianter, egnet 
for ulike typer underlag, 
størrelse på strukturen og 
sparkelmetode.  
• På grovt mønstrede 
underlag eller betong brukes 
en grov- eller mediumkornet 
sparkelmasse til første-
gangssparkling for å fylle 
opp ujevnhetene, og en fin- 
eller mediumkornet masse til 
andregangspåføringen for å 
lage fin finish.

RULLESpARKEL: Ved rullesparkling brukes en lett og finkornet sparkelmas-
se som påføres med rosa malerull.

SpRApSpARKLING: Til glass-
fiberstrie som sitter godt fast på 
veggen kan skrapsparkling med 
fordel benyttes i kombinasjon 
med en slett vev med armerende 
egenskaper.

mATT mALING: Å male de store 
veggflatene med en matt maling, her 

Jotun LADY Pure Color i fargen 10249 
Sober, og listverket i en blankere 

maling gir rommet et moderne preg.
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Spar
momsen

www.nettoline.no

VI TREKKER FRA MOMSEN PÅ 
ALLE VÅRE KJØKKEN OG BAD
Tilbudet gjelder til og med 22. september 2013 ved kjøp av komplett kjøkken på min. 10 elementer inkludert 

sokkel, benkplate og vask. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Levering innen 22. november 2013.

* Tilsvarende momsen

30 års 
kjøkkengaranti 

PÅ SKUFFER, 
HENGSLER, FRONTER 

OG SKAP

*

Kjøkken og Bad Huset
Kirkegata 14, 2000 Lillestrøm

Tlf. 63 89 07 40 - Fax: 63 89 07 41
E-post: abad@online.no- Åpent: man-fre 10-17, tors 10-18 og lør 10-14 

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

innredning, vedlikehold og utskifting  
av dører, vinduer o. l.  

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

Tapet er veldig 
populært blant folk 
som ønsker en 
kjapp fornying av 
rommene. 

 

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

 
– Tapet er en rimelig og enkel 
måte å fornye stuen sin på. I 
stedet for å male veggene med 
en farge kan du forandre rom-

met med mønstret tapet, sier 
Ali Suleman.

Motivene i tapetstrimlene ska-
per litt mer liv i rommet. Du får 
noen andre mønstre enn om du 
bare bruker maling. Og så er det 
ganske enkelt, forteller Suleman, 
som har skaffet seg tapetserings-
erfaring gjennom jobben i Bohus 
på Strømmen. 

ENKEL FORNYING
Suleman ble ansatt som selger 
i møbelavdelingen. Nå jobber 
han i interiørdelen av butik-
ken der han har ansvaret for 
småmøbel. En del av jobben 

går ut på å lage små kulisser for 
utstillingene.   

– Når du tapetserer er det vik-
tig å treffe riktig slik at mønsteret 
i tapetet passer inn i den neste ta-
petrullen du skal lime på. Du må 
også være påpasselig med å ikke 
bruke for mye eller for lite lim. 
Smør heller på for lite lim enn for 
mye. Da vet du at du har litt å gå 
på og kan dermed påføre mer lim 
om det trengs, forklarer Suleman.

Hans første møte med denne 
typen oppussing var da han ta-
petserte rommet sitt. Etter dette 
ble det mer maling og tapetsering 
på jobben. 

Han anbefaler at når du star-
ter med en vegg, beregner slik 
at du slipper å skjøte med en li-
ten tynn stripe tapet på enden 
av veggen. Start heller med å 
kutte litt i papiret på starten av 
veggen. Tapetserer du i et hjør-
ne må du huske på at papiret 
krymper litt når limet tørker. Gi 
gjerne litt ekstra tapet, så slip-
per du å få stram og rund tapet 
i hjørnet. 

– Ta deg tid til å gjøre jobben 
ordentlig slik at det ikke blir bo-
bler i tapetveggen. Hvis du skal 
selge huset ser det ikke bra ut om 
du har boblete tapet, eller at den 
henger litt. Da kan det fort se ut 

som du har fuktighet i veggene. 
Så vær tålmodig. 

ANBEFALER DAMP 
Etter en stund med et visst møn-
ster på veggen skal gjerne nye 
ruller med tapet opp. Mange har 
slitt med sparkelspade, kniv og 
andre gjenstander for å skrape 
bort gammel, stiv tapet. En en-
kel løsning når man skal fjer-
ne gammel tapet er å bruke en 
dampbasert tapetfjerner. Disse 
kan du enten kjøpe eller leie. 

– Da jeg fikk prøve dampmas-
kin for første gang gikk jobben 

lekende lett. Det som jeg kanskje 
brukte en time på tidligere, gikk 
nå unna på ti minutter.

Det gamle tapetet bløtlegges 
av dampen fra dampplaten du 
holder mot veggen. Når papiret 
er bløtt, skraper du vekk papir og 
lim med en sparkelspade. 

– Hvis du skifter tapet ofte er 
en tapetdamper en veldig god in-
vestering. Du slipper å søle med 
varmt vann og skrape intenst 
med sparkelspade, noe som blir 
slitsomt i lengden. En god ta-
petfjerner koster fra 800 til 1200 
kroner, forteller Suleman. 

fornyer rommet med tapet 
 - enkelt og rimelig

STORT UTVALG: – Det 
finnes mye å velge mellom 
hvis du ønsker å fornye 
veggene dine med tapet, sier 
Ali Suleman.

LImTIpS: – Bruk heller 
litt for lite enn for mye 
lim. Da vet du at du har 
litt å gå på, og lett påføre 
mer om det trengs, for-
klarer Suleman.
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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 flott gammelt 
oljemaleri 135 x 105, bred gullram-
me. Kr 2500. Hybelkomfyr 2 plater 
+ stekeovn lite brukt Kr 650. God 
vaskemaskin Indesitt 1200 omdr. Kr 
800. Krystall taklampe fra 50-årene 
+ 2 utskjærte  lampetter. 2 pene 
bordlamper med skjermer. Rimelig. 
Småen kvalitets-barneseng 180 x 
75  kremhvit med skuff og Won-
derland madrass Kr 1000. (Ny pris 
uten madrass Kr 3050.) Krogenes 
spisebord benk med rygg, armlener  
og løs pute lengde 180. Kr 800. Ny 
lenestol (helsestol) med løs nakke-
pute fra Hjellegjerde. Lys bøk, ull-
stoff. God passform, lett å sette seg 
, lett å komme ut av.  Kr 1200. (Ny 
pris ca 5000). 2 lenestoler i skinn 
Kr 300 pr stk Hel-tre kommode blå 
med dekor h 90 b 77 4 skuffer Kr 
500. Kaffeservise fra Stavanger-
flint – 52 12 par kopper med fat og 
asjetter. Rimelig. 2 takbokser for 
bil , en sort og en lys grå. Kr 300 pr 
stk. Hagemøbler av tre hvitmalt med 
puter 3-seter sofa 2 stoler og bord 
Kr 1300. 2 høye hagestoler i teak 
regulerbare med puter (som nye) Kr 
350 pr stk. 
Tlf 456 65 211. 
 
Pent brukte bøker til salgs. Fra 
kr. 75 til kr. 100 pr. bok. Anne 
Karin Elstad: 11 bøker. Regine 
Derforges: Den blå sykkelsen , 4 
bøker. Vilhelm Moberg: Itvandrerne 
og innvandrerne 8 bøker. Herbjørg 
Wassmo: 6 bøker. Også Hamsun og 
andre kjente forfattere. Tlf. 90 66 
48 69. 
 
Herresykkel merke ATB1800 
(kjøpt på Gressvik) m/gir, lite brukt 
kr 450,- Golfsett for nybegynner 

Hvitmalt seng 75 x 200 med ma-
drass og overmadrass Kr 300.  God 
rammemadrass med tykk overma-
drass og stålben, 120 x 200  Kr 
500. Krogenes lenestol regulerbar 
med løs fotskammel, blått bunads-
stoff Kr 1200. Krogenes tallerken-
hylle h 90 cm. Krogenes 4-seter sofa 
Fron ullstoff blå, pent brukt Kr 800. 
Krogenes entrekommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag + speil i lys  
bjerk Kr 1800. Stor sofa fra Living, 
linfarget god kvalitet Kr 300.  2 stk 
golvtepper (husflids-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 dragehoder 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 Sølvsuper 
10  (fungerer) Kr 800. 6 stoler for 
spisebord sort metall med flettet 
sete som nye. Kr 600 for alle. 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 
glassplate 90 cm i diam + stol med 
pute rimelig. Pyntebrønn  i betong 
kjøpt på hagesenter. Kr 850. Nye 
tykke hageputer (ikke utpakket) Kr 

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»

ønskes kjøpT

eTTerlysning

TjenesTer

gis borT

bedrifTsannonse

VÅRE HUNDER  
HUNDESALONG
Over 14 års erfaring. Tar imot 
de fleste raser til klipp, vask og 
kloklipp. Vi jobber i stille og 
rolige omgivelser uten stress og 
mas.Kun 5 min fra Lillestrøm. 
Parkering rett utenfor. Kontakt 
Marie på tlf 92 09 37 34 for 
å bestille time. Facebook: våre 
hunder hundesalong.

SNEKKER MED  
fAGbREV
Pensjonert snekker m/fagbrev. 
Ledig for små oppdrag. Tlf. 94 
82 76 78

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  

Villgress platedebuterer
Etter en lang pause 
fant Romeriks-ban-
det «Villgress» til-
bake til hverandre. I 
august kom debutal-
bumet «EN». 

  Alt innen

 GRAVSTEINER
  Oppussing-Tilføyelser-Omsliping

 
 Eidsvold Stenhuggeri
 N.E.Strand  95 73 96 96

pLATEAKTUELLE: F.v.: Tom Ove Dahl Trane (trommer), Dennis Hemstad (vokal), Dag Bergersen (bass) og Pål Erik Jensen (gitar) i Vill-
gress. (Foto: Rino Hemstad Eliassen)

dEbUTALbUmET: I august 
kom debutalbumet «EN»

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Romeriks-bandet Villgress eksis-
terte en kort periode på begynnel-
sen av 2000-tallet, men bestemte 
seg da for å oppløse bandet.

– Vi ga oss i 2005 fordi jeg 
startet på et toårig studie som 
ikke lot seg kombinere med 
bandaktivitet, forklarer gitarist 
Pål Erik Jensen.

I 2011 fant imidlertid han 
og vokalist Dennis Hemstad 
sammen igjen. De siste to årene 
har de jobbet med å finne riktig 
besetning og etablere et godt li-
ve-repertoar. 

– I tillegg har vi spilt en 
del konserter og testet musik-
ken vår på publikum. Samti-
dig har vi jobbet med låtene 
i studio med tanke på en ut-
givelse, forteller Jensen, som 
sammen med Hemstad skri-
ver hovedtyngden av låtma-
terialet.

  
GJØR ALT SELV 
Arbeidet har resultert i de-

butalbumet «EN», som nå får 
god mottagelse fra musikk-
anmelderne. Terningen har 
rullet til fire og fem for kare-
ne som er bosatt på Skjetten, 
Strømmen, Eidsvoll og Ås.                                                                   

– Det er vi fornøyd med. 
Spesielt fordi vi selv har stått 
for alt arbeidet rundt albumet. 
Vi både skriver, arrangerer, 
spiller inn og mikser selv, for-
klarer Jensen. 

                                               
NORSK På NORSK
Legendariske band 
som Raga Rockers 
og DumDum Boys 
er navn som gjer-
ne nevnes når an-
meldere skal be-
skrive musikken 
til Villgress. Det 
er en sammen-
ligning de kan 
like.

– Sammen-
ligningen er 
ikke veldig 
overraskende, 
i og med at vi spil-
ler riffbasert gitarrock med 
norske tekster. Og på samme 
måte som de bandene, er vi 
bærere av en rock`n`roll-tra-
disjon, sier Jensen, og legger 
til at Romeriks-rocken allere-
de har blitt lagt merke til på 
norsk radio. 

– «Norsk på Norsk» i NRK P1 
valgte å spille til sammen tre 
av låtene våre i to sendinger på 
rad, i tillegg til at vi ble kalt inn 
til intervju. Det forteller oss at 
musikken vår blir lagt merke 
til. I tillegg opplever vi mye po-
sitive tilbakemeldinger både på 
plata og i forbindelse med spil-
lejobber, så det kan virke som 

om vi har en stil og en egenart 
som slår an, mener gitaristen. 
                                             
MANGE SPILLEJOBBER
Ambisjonen fremover er å få så 
mange spillejobber som mulig. 
Og det ser ikke ut til å skorte på 
tilbud. Bandet deltok nylig i låt-
konkurransen Bandwagon i Ski, 
med en påfølgende konsert på 
Ås. Lørdag 21. september blir 
de å høre på Kulturpuben i Lil-
lestrøm samt på Buckleys Pub i 
Oslo.                                         

– I tillegg har vi booket en 
del jobber utover høsten, og 
jobber aktivt med mer kon-
sertaktivitet. Vi ønsker å spil-
le mest mulig live. Vi er også i 
gang med å etablere et reper-
toar for en ny utgivelse, sier 
Pål Erik Jensen. 

kulTuR

venstrehendt herre, bag, vogn og 6 
køller kr 350,- Vinballong i trekasse  
kr 300,- Arbeidsbenk ubrukt ligger 
i original emballasje kr 100,- 2 
stk store (2 l) Norgesglass kr 50,- 
Truger lite brukt kr 200,- Gammel 
spinnerokk kr 300,- Gammel svart 
telefon med sveiv på siden kr 200,- 
Stereo Rack med radio og platespil-
ler og 2 stk høytalere kr 300,- Tlf. 
63 97 95 53/90 17 16 90. 
 
2 enkle, grønne sovesofaer med 
løse puter og plass for sengetøy 
selges billig. Tlf. 924 95 557. 
 
Liten gulv-vev selges kr 1500. Ve-
ven er lite brukt. Tlf: 97 13 07 53. 
 
Rollerblades  str 36. Kr.600. Origi-
nale. Brukt en gang. Beskyttelse for 
kne, albue og hånd medfølger. Tlf 
920 85 729. 
 
Skap i flamme bjørk med lys selges 
for kr  900,- avhentet Fjellhamar. 
Tlf. 91 55 03 69. 
 
 
 

 
 

 
Pent mahogni skrivebord, 160 x 
80 cm med skuffeseksjon, samt 
avlastningsbord også med skuffer. 
Til salgs kr. 800,- Godt kjøp. Tel. 90 
59 98 65. 
 
Adidas golfsko str. 41,5. Brukt 2 
ganger. Selges kr. 200,- Tlf. 92 88 
39 37.

 
 
 
En rekke  kobbergjenstander, fat, 
monkypanne mugger etc. til salgs. 
Totalt 10 gjenstander. samlet pris 
kr 600,- eller 100,- pr stk. Pen 

mahogni seng 180 x 200 cm. 
om ønskelig med madrasser og 
overmadrass. Pris kr. 500,- Tlf. 90 
59 98 65. 
 
Nøttefarget sprinkelseng, som ny, 
med fullt utstyr, innvendig mål 
110x55 cm, selges for 1000 kr. Tlf. 
95 78 54 58. 
 
Jøtul peis / ovn nr. 4, vil bli til salgs 
i sep. - okt. Tlf  67 90 57 92.  Mob  
90 10 70 06.

Tova tøfler og votter til vinteren! 
Jeg strikker og tover tøfler, votter og 
luer i LSK farger og andre farger. 
Alle størrelser og farger. Jeg strikker 
også andre ting på bestilling. For 
kontakt ring meg på telefon 93 28 
18 08.

 
 
 
Ny, blå arbeidsdress med mange 
lommer. Str. M kr. 250,- Tlf. 63 89 
96 98. 
 
Lite brukt rammemadrass og et 
kombiskap selges rimelig. Tlf. 63 
83 06 59. 
 
Gammeldags trerulle, kr 500,- og 
rosemalt kaketine, kr 700,- til-
salgs. Tlf 67 90 50 92 eller 91 
76 93 30. 
 
Gedigen seksjon i  patinert furu 
med lys ( bredde 2,80 m ) seles for 
kr 2000,- ved avhenting Fjellhamar.
Seksjonen kan deles i 5 deler for 
enklere håndtering/transport.  Tlf. 
91550369 

 

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum 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. 
 
Ønsker og kjøpe overgitte gamle 
mopeder motorsykler fra før i 
tiden også løse deler..spesielt 
innteresert i tempo sachs også 
japanske, dog ikke nyere en 85m. 
Kommer og henter. Bjørn Hansen. 
Tlf. 63970398. Mob. 47287450. 
E-post: mail bonna3@start.no 
 
Endepanel til IfØ Caribia badekar 
ønskes kjøpt. Bredde badekar er 70 
cm. Tlf. 920 85 729. 
 

Spisestuebord med keramikkfliser, 
2 lemmer og 8 stoler. Radiokabinett 
med båndspiller, mahogni platespil-
ler, LP dansemusikk, Agathe Chris-
tie, hele serien. Helt nytt fuglebur 
med stativ. Gis bort mot henting. 
Tlf. 97143174. 
 
Følgende kan hentes gratis: 
barnestol. Golvteppe (Beige) - Ca. 

170x230 IKEA barskap på hjul 
- kan lukkes. Tel. 90 19 86 50 
Skjetten.
 

 
 

Male- og vaskeoppdrag påtas. Tren-
ger du hjelp til rengjøring eller å få 
noe malt? Norsk dame kan hjelpe 
med å vaske mens norsk mann kan 
hjelpe deg med å male. Vi utfører 
også andre oppdrag. Sitter du mye 
alene, kan det være godt å ha noen 
å snakke med, eller som kan være 
med og gå en tur, være med på 
kino eller bare ta en kaffe sammen. 
Hjelp til handling er også mulig. 
Har mange års erfaring fra diverse 
oppdrag for Frivillighetssentralen.
Ring trygt, 90 99 01 80. 
 

Jeg ønsker kontakt med perso-
ner som deltok ved flyslippet på 
Kåterudmåsan natten mellom 
mandag 23. april og tirsdag 24. 
april 1945 eller som var med på å 
frakte våpen og utstyr til Milorg-
hula ved Åmotdammen samme 
natt samt den påfølgende natta, 
alternativt personer som har god 
kjennskap til detaljer rundt dette 
ut over det lille som man kan lese 
om i Strømmenboka. Ut over det 
ønsker jeg også kontakt med per-
soner som selv enten var med ved 
den illegale 17. mai-feiringen på 
Bjønnåsen søndag 17. mai 1942, 
eller som kan fortelle inngående 
om hvordan dette foregikk helt 
eksakt, ned på detaljnivå. Også 
andre store og små hendelser 
fra okkupasjonstiden i Rælingen, 
Skedsmo, fet og Lørenskog er av 
interesse, aller helst fortalt fra de 
som selv opplevde denne tiden, 
men ønsker også kontakt med 
andre som kjenner inngående til 
historier som er viktige å få skre-
vet ned for ettertiden. Vennligst 
ring 90 99 01 80

Bestill bord på 
tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96 
 
 

 

Ambassadør Tandoori
Indisk bar & restaurant

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen - Tlf. 66 71 89 00/41 55 95 96 
amtr@hotmail.no - www.amtr.no - Åpent  man.-tors 15-22, fre-lør 15-23, søn 14-22.

INDISK MAT TIL  
RIMELIGE PRISER
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Starter male-
kurs for barn
Kunstner Lene Me-
rete Haugen starter 
opp male- og tegne-
kurs for barn i den 
gamle prestegården 
ved Skedsmo kirke.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Jeg har fått flere forespørsler 
fra både barn og foreldre som 
savner et slikt tilbud, derfor 
starter jeg opp male- og teg-
nekurs her i Skedsmo, forkla-
rer kunstner og designer Lene 
Merete Haugen fra Kjeller.                                                                           
Onsdag 18. september setter 
hun i gang to kurs som skal 
gå over åtte uker. Et av kurse-
ne vil være for barn mellom 
6 – 10 år. Det andre er egnet 
for de litt eldre, mellom 10 – 
14 år.
                                            
STILLER uT KuNSTEN
– Her vil de få spennende opp-
gaver som stimulerer fantasi og 
kreativitet. De vil lære diverse 
male- og tegneteknikker, kom-
posisjon, perspektiv og fargelæ-
re. De vil også lære forskjellige 
begreper innen kunsten, og vi 
skal se på hva andre kunstnere 
har gjort før oss. Kanskje også 
kopiere de litt, røper Haugen, 
som de siste ti årene har un-
dervist barn på flere tegne- og 
malekurs i Oslo. Deriblant på 
Bygdøy, Nordstrand og Lam-
bertseter.                                                          

– Der har barna vist stor 
utvikling, og det har vært vel-
dig vellykket, forteller hun.                                                                                                                                 
Kursene skal avsluttes med en 
vernissage der barna får stille 
ut det de har laget.
                                         
hISTORISKE OMGIVELSER
Foreløpig har Haugen hengt 

opp lapper med info på diver-
se skoler i Skedsmo- og Lille-
strøm-regionen.                                                                                                        

– Det har allerede ført til fle-
re påmeldinger, forteller hun.                                                     

Noen påmeldingsfrist er 
ikke satt, men blir det vel-
dig stor interesse vurderer 

hun å sette opp flere kurs.                                                                                                               
Det hele skal foregå i histo-
riske omgivelser i den gamle 
prestegården, også kalt Firklø-
verhuset, ved Skedsmo kirke.                                                                                                                     

– Der er jeg sikker på at vi vil 
få det koselig, smiler Lene Me-
rete Haugen. 

KURSLEdER: Kunstner Lene Merete Haugen setter i gang male- og 
tegnekurs for barn og unge i Skedsmo. (Foto: Privat)

HISTORISKE OmGIVELSER: Kursene skal foregå i den gamle pre-
stegården ved Skedsmo kirke, også kalt Firkløverhuset. (Foto: Privat) 

Trine Lilly Halvorsen
hudlege

Adresse: Strømmen Storsenter, Støperiveien 5

Helse og omsorg hele livetNorges største kjede av private 
sykehus og medisinske sentre.

63 80 03 30
www.aleris.no/strommen
73 87 20 00
eller se alerishelse.no

Hudlegene ved Aleris Hudklinikk kan hjelpe med bl.a:

Løsningen på ditt hudproblem?

• Solskadet hud 
• Eksem & utslett
• Kviser & Rosacea
• Føflekkontroll

• Hudkreft 
• Hudkløe 
• Utvekster
• Småkirurgi

• Soppinfeksjon 
• Vorter
• Hudlesjoner 
• Psoriasis

Ring oss for timebestilling eller se www.aleris.no/strommen

Mitt
instrument

44-åringen har gjennom årene skaffet seg en anse-
lig samling gitarer av ymse merker, og kvaliteter. 
Men i 2006 fant Roger gitaren som har blitt hans 
favorittinstrument, en Gibson Les Paul Standard. 
Gitaren har han alltid med når han reiser rundt med 
progrockbandet sitt. Den amerikanske gitaren er nr. 
1 gitar for ham. Ryker det en streng under spilling, 
hender det at han må ta i bruk backup-gitaren, en 
Fender Stratocaster. Han forteller at Fendern er 
grei nok, men at den ikke slår Gibson LP.

 — Det er lyden i gitaren. Det finnes så utrolige 
mange varianter av lyd og benninger. Tenk spansk 
nylon kontra Gilmour/Knoppfler eller Sort metall. 
Gitar kan brukes i de fleste musikksjangre.

 — Når låter gitaren best? 
 — Gitaren låter best rett etter den kommer fra ser-
vice. Ferdig intonert, renset bånd og nye strenger... 
Man må nok spille litt først for at strengene skal 
sette seg.

Hans største musikalsk forbilder finner du i Pink 
Floyd, Marillion, Porcupine Tree, Nick Cave og Neil 
Young. Han mener at dette er musikk som vokser 
ved stadige gjennomlytninger og nesten blir en 
besettelse.

 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye? 
 — Oj... Har mange låter som spilles mye, og det er 
helst egne. Men må jeg covre så liker jeg godt for 
eksempel «Wish you where here» og »Rocking in 
the free world».

 — Din beste opplevelse med dette Gibson Les 
Paul? 
 — Den beste opplevelsen var nok da jeg prøvespilte 
instrumentet i musikkbutikken og fant ut at, YESS, 
denne kjøper jeg. Det var så herlig at jeg skalv. Har 
ellers hatt mange fine opplevelser med gitaren 
siden også.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Jeg synes du skal ta en prat med Erling Nonseid 
i  Lørenskog. Han har gjort et meget godt arbeide i 
å rekruttere nye håpefulle pianister i området.
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Roger Lindhjem 
Alder: 44 år 
Bosted: Valdres/Lørenskog
Spiller i: The Endroom. 
Musikkstil: Progrock

BUSSTURER 2013
Bli med på en av våre turer til Spania 

Benidorm, Spania vinter. 24 eller 31 dgr. 
Pris fra kr. 14.500,-

Tlf. 69 26 82 00             RGF se info på våre nettsider

www.sorlireiser.no

til
Bryllupsmesse 

på Losby Gods 22. september 2013

Skal du gifte deg?

For tredje år på rad inviterer vi til en storslått bryllupsmesse på Losby Gods.

I år er messen større enn noen gang. 
Det vil bli vist brudekjoler fra Solgunns Boutique, Kristins Brudesalong og Ski Brudesalong!

Vi frister med catwalkshow, messe med over 40 utstillere, eksklusiv visning av 
Leila Hafzis brudekjoler, minikonserter, danseoppvisninger og spennende goodiebags! 

Bli inspirert og få en hel dag spekket med opplevelser og spennende øyeblikk!

Hjertelig velkommen til bryllupsmesse!

Les mer og kjøp billetter på 
www.losbygods.no
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SKEDSMO 
 
REIDUN OG PER ELSKER  
MUSIKALER
ONSDAG 11. SEPTEMbER KL. 19:00  
TORSDAG 12. SEPTEMbER KL. 19:00 
I TEATERSALEN PÅ LILLESTRØM KUL-
TURSENTER  
Hva skjer når to av Norges 
beste og mest allsidige sangere 
møtes for å leke seg frem til en 
forestilling med musikallåter? 
Opera- og musikalsangeren Per 
Vollestad ringer sangerinnen og 
musikalartisten Reidun Sæther 
for å leke med ideer og mulighe-
ter til en forestilling. i Reidun & 
Per elsker musikaler opplever du 
de to fremføre de beste låtene 
fra de største musikalene i en 
kjærlighetsfull og leken hyllest til 
en sjanger både de og publikum 
elsker!   
 
KULTURFESTIVAL FOR ELDRE
ONSDAG 11. SEPTEMbER KL. 11.00 PÅ 
SKEDSMOHALLEN  
Kl. 11.00: Offisiell åpning v/ordfø-
rer. Sang v/Lillestrøm barnehage
Kl. 11.15: Spaserstokk-stafett
Kl. 12.30: Trekkspillmusikk, pølser 
og lomper, kaffe og kaker – kafete-
riaen. Kl. 13.15: Kåseri v/Thor Sør-
heim. Deltakere fra dagsentrene, 
eldreinstitusjoner, omsorgsboliger 
og andre tjenestebrukere.
Hjelp og oppfølging av elever fra 
helsefagarbeiderlinja ved Strøm-

men videregående. 

FRIIDRETTSTRENING
ONSDAG 11. SEPTEMbER KL. 18.00 PÅ 
LILLESTRØM STADION  
Friidrettstrening for barn fra 7 år. 
Allsidig aktivitet innen friidrettens 
hopp, kast og løp. Møt opp manda-
ger og onsdager kl.18 på Romeri-
ke friidrettstadion, Lillestrøm. 
 
VINTERMYGGEN - JT LAURIT-
SEN & THE bUCKSHOT  
HUNTERS
TORSDAG 12. SEPTEMbER KL: 19:30  
I CONNECT PÅ LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JT Lauritsen & the Buckshot Hun-
ters! Jan Tore Lauritsen fra Fetsund 
platedebuterte tilbake i 1995 med 
plata «Buckshot Hunters», etter å 
ha startet sin karriere med bl a  Vi-
dar Busk og Trond Granlund. Etter 
dette har utgivelsene kommet på 
løpende bånd, sist ut CD-en «Play 
By the Rules», som han slapp 
under årets Byfest. JT Lauritsen & 
the Buckshot Hunters, bandet han 
har spilt med siden sent 90-tall, 

spiller soulblues med sterke røtter 
til zydeco/cajun mye takket være 
Lauritsens traktering av trekkspillet, 
som har vært fast følgesvenn siden 
starten. JT & bandet har backet det 
meste av store amerikanske acts 
på besøk i Norge, og med flere 
hundre spillejobber sammen er 
dette et av Norges mest velrenom-
merte bluesband. 

LOPPEMARKED
LØRDAG 14. SEPT. OG SØNDAG 15. SEPT.  
KL. 10.00 PÅ FOLKETS HUS, LILLESTRØM 
Hjelpende hender har loppemarked 
på Folkets Hus i Lillestrøm lørdag 
14. og søndag 15. september fra 
kl.10.00 til kl.15.00. Mange fine 
lopper!Salg av pølser, vafler, kaker, 
kaffe og brus. Lynlotteri med flotte 
gevinster. 
 
VIDAR bUSK & HIS bUbbLE OF 
TROUbLE
LØRDAG 14. SEPTEMbER KL. 22 PÅ 
KULTURPUbEN 
Skedsmo Bluesklubb har gleden 
av å invitere til konsert med Vidar 
Busk & his Bubble of Trouble. Vi-
dar Busk har gjestet oss ved flere 
anledninger til publikums store 
begeistring og fullt hus. 
 

LØRENSKOG HUS
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAG 11. SEPTEMbER KL. 12.00  
VOLT 6.ETG. 

Dametrimmen Freskis ønsker kvin-
ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i Volt scene i Frivilligsen-
tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis! 
 
HARSHDEEP KAUR
FREDAG 13. SEPTEMbER KL. 19.00 
STORSTUA 
Harsdeep Kaur - et nytt navn i indisk 
musikkverden. Festivalens avslutning 
er en punjabi danse- og musikkonsert 
med den verdenskjente sangartisten 
Harsdeep Kaur. Hun er bare 26 år og 
er på toppen i indisk musikkverden 
med sin unike stemme. Kaur har holdt 
konserter i alle verdensdeler med 
den kjente musikeren A.R. Rehman, 
som har vunnet to Oscar for sin 
musikk, blant annet i filmen Slumdog 
Millionair. De avslutter festivalen med 
sufi- og Bhangramusikk.  
 
NOT DARK YET - EN HYLLEST 
TIL bOb DYLAN
ONSDAG 18. SEPTEMbER KL. 20.00 
VASSHJULET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Børseth Rønningen, Nina 
Andreassen og Ida Løken tolker 
Bob Dylan-låter inspirert av tsjek-
hovs tre søstre. Hanna Børseth 
Rønningen, kjent fra konsertene 
”Piaf” og ”Fransk aften” er tilbake i 
Lørenskog hus. Og denne gangen 
holder hun konsert med Nina An-
dreassen og Ida Løken. Sammen 
tolker de et knippe Bob Dylan-lå-
ter inspirert av Anton Tsjekhovs 
skuespill ”Tre søstre”. Sanger som 
”Changing of the guards”, ”I shall 
be released” og ”All along the 
watchtower” blir fremført i ny inn-
pakning i musikalske arrangementer 
av Georg Buljo- lavmælt, skjørt og 
inderlig. Dette er absolutt en kon-
sert både for dedikerte Dylanfans 
og for folk som ikke kjenner så godt 
til musikken hans fra før. 

 

RæLINGEN
STYGGEMANNSVæRSTINGEN
TORSDAGER KL. 18:00 SANDbEKKSTUA 
Dette er turen hvor selv Fandens 
oldemor måtte gi tapt og bite i 
greina. Vi skal opp på 396,5 m.o.h. 
på bare 2 km., så om du har høyde-
skrekk - glem hele greia! Vi går i et 
høyt tempo, så de som blir med må 
være i svært god form og ha raske 
og gode ben. Tror du at du er kar 
om å klare en slik tur, møt opp ved 
Sandbekkstua torsdager i god tid 
før klokka 18.00. Vi går presis. Vel 
møtt. Bjønnåsen Friskuslaug.

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

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

VÅR TURNÉ - EN CABARET (ST. LAURENTIUSKORET)
20.-22. september, Storstua - kr. 220/130

 LARS KLEVSTRAND - LUNSJKULTUR 60+
Tirsdag 10. september kl. 12.00, Vasshjulet - kr. 130

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
       Monsteruniversitetet
       One Direction (3D)
       De tøffeste gutta
       Før midnatt
       Smurfene 2
       Pioner
 
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

    Seniorkino onsdag 11.september:
    Før midnatt

    Babykino:    Pioner
  

 
 Ukens premierer:
  * Hokus Pokus   
    Albert Åberg
  * White House 
     Down
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LILLESTRØM/VIGERNES
EIDSVOLDSGATA 62

Stor enebolig, BTA 350 kvm. Attraktivt,
barnevennlig, rolig og sentralt boligområde.
Dobbelgarasje samt carport for 2 biler.

VISNING
Ons. 11/9 kl. 18-19
Tor. 12/9 kl. 18-19
Søn. 15/9 kl. 17-18
KONTAKT
Eiendomsmegler MNEF
Jan Erik Ellefsrud, 46 42 03 00
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

BYGGEÅR
1956/2003
BRA / P-ROM
306m2 / 257 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 234 kvm eiet tomt

7 550 000,-
+ omk. 2,8%

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Lillestrøm er kjent for å ha blitt utsatt for flere store flommer. både 
i 1966 og 1967 var det storflom. Lillestrømlingen Henrik Evensen tok 
dette sort/hvitt-bildet i 1967. Da var flere gater under vann, og enkel-
te steder måtte folk ta seg fram til hjemmene sine med båt. Men det 
var først etter flommen i 1995 at politikerne, etter mange lange dis-

kusjoner, endelig bestemte seg for å bygge en flomvoll langs Nitelva. 
Fire år senere sto flomvollen ferdig. Prislapp: 75 millioner kroner. 
   
                                                                                Av: Roy Mortensen    

VoldgAtA  
1967 - 2013

1967

2013

Tiltalende og stor 3-roms toppleilighet på Metro
- ny i 2010 - attraktiv og sentralt - garasje - heis
VISNING
Etter avtale.
FINN-kode: 43269172

BRA / P-ROM
90m2 / 87 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
2 325 124,-
TOTALPRIS
5 425 124,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
9 025,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
BIBLIOTEKGATA 12

3 100000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Eirik Nordlie
90 88 05 87
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

*Romslig og tiltalende 3- roms selveierleil.- solrik
terrasse/hage - nyere standard - garasje - sentralt
SOLGT BRA / P-ROM

74 m2 / 71 m2

EIERFORM
Eierseksjon
TOTALPRIS
3 290 000,-
OMKOSTNINGER
ca. 2,8 %
FELLESKOSTNADER
2 109,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
MARGARETHAS VEI 37

3 290000,-
+ omkostninger ca. 2,8 %

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 16. september

X–oRd

VINNER AV FLAxLODD
LISE HØNSEN
Strømsveien 55
2010 Strømmen 

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAx–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ROSS CASTLE I 
IRLAND

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

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!

- Martin Laustraup

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.

Allerede den første uka
kunne jeg se resultater på 
vekten, nå gleder jeg meg til
de neste 10kg!

BEST  PÅ 
SMAK ?
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«Robinsonekspedisjon-
en» og programleder
Christer Falck er til-
bake med en ny vri.
Denne sesongen skal
Robinson-veteraner
kjempe mot tidligere
«Paradise Hotel»-
deltakere. Hvordan
vil den festglade

sølvskje-generasjonen
klare seg i beinhard
malaysisk natur og
klima? Lagene ankom-
mer øya på hver sin
fasjonable måte og
møter hverandre
ansikt til ansikt for
første gang.

TV3 søndag kl 20.00

Ny vri på gammelt realitykonsept
Elleve kjendiser skal
konkurrere i selskaps-
dans i «Skal vi
danse». Programledere
er Guri Solberg og
Carsten Skjelbreid.
Eli Hagen, Kathrine
Sørland, Venke Knut-
son, Linda Johansen
(bildet), Isabella

Martinsen, Jarl Goli,
Carl I. Hagen, Kim
Daniel Sannes, Pål
Anders Ullevålseter og
Eirik Søfteland pluss
en hemmelig deltaker
som erstatter Tom
Nordli er årets konkur-
renter på dansegulvet.

TV 2 lørdag kl 19.30

Kjendisene svinger seg i valsen igjen

Ny sesong i Akvariet
Vi følger hverdagslivet
i Akvariet i Bergen der
det bor både fisker,
slanger, reptiler, ping-
viner og seler. Et dødt
lam blir krokodillemat,
Frits og Jon Bjarte
mister kontrollen over
de nye pirajaene, og
reptilsjef Remi reiser
til Amazonas for å
redde to sorte kaiman-
er fra å bli avlivet.

TV 2 fredag kl 19.30

ONSDAG 11.9

TORSDAG 12.9

FREDAG 13.9

tvukens

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.50 Tegnspråknytt
17.55 Middelhavets hem-
meligheter (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Dei ustoppelege (3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Tidsvitne (1)
22.05 Far og sønn (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Far og sønn (1)
23.50 Chicago Fire (20)
00.30 Nattsending

09.55 Morgensending
13.35 Valg 2013 (r)
14.40 Hestekrefter (r)
14.45 De evige spørsmål (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Danne og
Bleckan (10)
19.45 Underveis (10)
20.15 Aktuelt
20.55 Kulturquiz (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 USAs norske
bataljon (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Israel og framtiden
23.00 Israel gjennom 50 år
23.50 Økonomisk vekst –
lavere lønn (r)
00.50 Jakt for føde (r)
01.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.40 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
11.45 Prøv mitt liv (r)
12.40 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (5)
15.00 Program ikke fastsatt
16.00 Home and Away (37)
16.30 Home and Away (38)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (19)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (19)
19.30 Hotel Cæsar (37)
20.00 Stjernene på
slottet (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Tvillingsøstrene
22.50 Blue Bloods (11)
23.50 Stjernene på
slottet (r)
00.50 Irene Huss: Tatovert
torso (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.55 Mord og mysterier (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene (r)
13.00 Big Spender (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 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene (r)
20.00 Hushaiene Vegas (4)
21.00 Nattskiftet (r)
21.30 Nådeløse innkrevere
(r)
22.00 Nådeløse innkrevere
(r)
22.30 The Killing (3)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Homeland (r)
01.20 De 7 drap (r)
02.15 Løgner (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Masterchef USA (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1939)
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 (15)
20.30 Luksusfellen (4)
21.30 Boligjakten (3)
22.30 The Mentalist (22)
23.30 Client List (9)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Sex og singelliv (r)
01.35 Kongen av Queens (r)
02.05 Bones (r)
02.55 NCIS (r)
03.40 Smash (r)
04.25 Sex og singelliv (r)
04.50 Sex og singelliv (r)
05.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (3)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (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 (11)
20.30 Ekstremt vekttap (7)
21.30 CSI (13)
22.30 CSI: NY (15)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Terapi for korte lun-
ter. Am. komedie fra 2003.
23.35 Cops (r)
00.05 Verdens villeste vide-
oer (r)
01.05 Nattsending

07.00 Morgensending
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.50 Tegnspråknytt
17.55 Middelhavets hem-
meligheter (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Folk: Lykken er en
lyngshest
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Skilsmisse – uegnet
for barn (2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Det meste av det
beste fra vårens Skavlan
00.25 5080 Nyhets-
kanalen (r)
00.55 Nattsending

09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Aktuelt (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 Forbrukerinspektø-
rene (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Urix spesial: Osloav-
talen
20.15 Panorama 1993:
Oslo-kanalen
20.55 Kulturquiz (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjemkomsten (1)
22.30 Palestina 194
00.05 USAs norske
bataljon (r)
00.35 Israel og framtiden (r)
01.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (6)
15.00 Stjernene på
slottet (r)
16.00 Home and Away (39)
16.30 Home and Away (40)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (20)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (20)
19.30 Hotel Cæsar (38)
20.00 Matagentene (3)
20.30 TV 2 hjelper deg (18)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (1)
22.40 Nårje (1)
23.10 En god nummer to (r)
23.40 Hawaii Five-0 (r)
00.35 Irene Huss: Tatovert
torso (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.25 Mord og mysterier (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene (r)
13.00 Big Spender (5)
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 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene (r)
20.00 Helt vilt (8)
21.00 Crash Course (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
22.30 Crash Course (r)
23.00 Crash Course (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.25 Tough Enough (r)
02.20 Løgner (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Masterchef USA (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1940)
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 (16)
20.30 Hjelp, han pusser
opp! (13)
21.30 Bones (17)
22.30 7 Days of Sex (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.10 NCIS (r)
03.00 Smash (r)
03.45 Sex og singelliv (r)
04.10 Sex og singelliv (r)
04.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (4)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (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 (12)
20.30 Killer karaoke (1)
21.30 I kveld med YLVIS (2)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your 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 I Am Legend. Am.
action fra 2007.
23.25 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
23.55 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Middelhavets
hemmeligheter (r)
14.50 Glimt av Norge (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (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
17.55 Middelhavets hem-
meligheter (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (2)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Scott og Bailey (7)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire (3)
00.20 ABBA (r)
01.10 Nattsending

09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Debatten (r)
14.35 Urix spesial: Oslo-
avtalen (r)
15.05 Filmavisen 1963 (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 To og en iPod (r)
20.00 Tema Oslo-avtalen (r)
21.00 Nyheter
21.10 Jan i naturen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjemkomsten (2)
22.20 Hjemkomsten (3)
23.10 Gatekeepers –
Israels voktere (r)
00.45 Hjemkomsten (r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Mitt drømmehjem (7)
15.00 Sigrid blir mamma (r)
16.00 Home and Away (41)
16.30 Home and Away (42)
16.55 Kollektivet (2)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Akvariet (1)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (3)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (1)
23.20 Eurojackpot
trekning (33)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (6)
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 Fotball: Før kampen
18.55 Fotball: Aalesund –
Molde. 1. omgang. Direkte
fra Color Line Stadion. Kom-
mentator: Frode Marti.
19.50 I pausen.
20.00 Fotball: Aalesund –
Molde. 2. omgang. Direkte.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Aalesund og
Molde.
21.15 Mission Impossible.
Am. action fra 1996.
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Homeland (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1941)
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 How I Met Your
Mother (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 The Fast and the
Furious: Tokyo Drift.
Am. action fra 2006.
23.20 Smokey and the Ban-
dit. Am. komedie fra 1977.
01.05 Brølet fra villmarken.
Am. komedie fra 1988.
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (5)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (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 Asbjørn Brekke-
show (r)
20.00 I kveld med YLVIS (r)
21.00 I kveld med YLVIS (r)
22.00 Killer karaoke (r)
23.00 So You Think You
Can Dance (15)
00.55 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 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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (r)
21.30 American Dad (r)
22.00 American Dad (r)
22.30 American Dad (r)
23.00 Kodenavn: Nina. Am.
actionthriller fra 1993.
01.15 Nattsending

SØNDAG 15.9

LØRDAG 14.9

MANDAG 16.9

TIRSDAG 17.9
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07.00 Morgensending
10.30 Norge rundt (r)
10.55 Debatten (r)
11.55 Ein nasjon av over-
vektige (r)
13.05 Mannens unyttige
verden (r)
14.05 Dei ustoppelege (r)
14.35 På sporet av dron-
ningane (r)
15.15 Folk: Lykken er en
lyngshest (r)
15.55 Middelhavets hem-
meligheter (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Landgang (1)
18.30 To store og tre små
(3)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (2)
20.20 Stjernekamp (2)
21.50 Lindmo (2)
22.50 To skarpe tunger (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Karl Johan (r)
24.00 Uærlighetens pris
Am. komedie fra 2009.
01.35 Nattsending

09.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.00 Distriktsnyheter
13.20 Hovedscenen (r)
14.50 To og en iPod (r)
15.20 Det meste av det
beste fra vårens Skavlan (r)
16.20 Kunnskapskanalen (r)
17.30 Fra Sverige til himme-
len (r)
18.00 Kulturquiz (r)
18.30 Kulturquiz (r)
19.00 Kulturquiz (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (1)
20.35 Mesterkokken Hes-
ton (1)
21.00 Nyheter
21.10 Hjemkomsten (4)
22.00 Hjemkomsten (5)
22.45 Soldatene på taket
23.40 Israel gjennom 50 år
(r)
00.30 Panorama 1993:
Oslo-kanalen (r)
01.10 Hjemkomsten (r)
02.00-02.50 Hjemkomsten
(r)

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
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 Stjernene på slottet
(r)
15.00 Shake, rattle and roll
(r)
16.30 Akvariet (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater
22.15 God kveld Norge (1)
23.15 Amelia. Am. drama
fra 2009.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 That '70s Show (r)
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 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 South Park (r)
17.30 Lovens lange snute
(1)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (1)
19.00 Agent null (r)
19.30 Agent null (10)
20.25 Little Britain (r)
21.00 The Marine 2. Am.
actionfilm fra 2009.
22.50 The 41-Year-Old Vir-
gin Who Knocked Up Sarah
Marshall and Felt Superbad
About It. Am. komedie fra
2010.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Parenthood (r)
09.00 Dr. Phil (r)
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)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 The Middle (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 The Middle (r)
17.30 The Middle (r)
18.00 Homsepatruljen (r)
19.05 Tvillinger. Am. kome-
die fra 1988.
21.00 Grown Ups. Am.
komedie fra 2010.
22.50 Antwone Fisher. Am.
drama fra 2002.
01.00 7 Days of Sex (r)
01.55 I gorillaens rike. Ame-
rikans drama fra 1988.
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 So You Think You
Can Dance (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 America's Funniest
Home Videos (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Killer karaoke (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Gran Torino. Am.
drama fra 2008.
23.40 Body of Proof (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Eureka (r)
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
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 Drømmemaskiner (r)
17.30 Airwolf (3)
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 (5)
Am. realityserie.
21.30 Nitro Circus Live (6)
Am. realityserie.
22.00 Best Ink (1)
23.00 Miami Vice. Am. acti-
onfilm fra 2006.
01.45 Timecop 2. Am. sci-
ence fiction fra 2003.
03.15 Nattsending

07.00 Morgensending
10.45 Glimt av Norge: Det
indre liv i Vigelandsparken
(r)
10.55 Ut i naturen (r)
11.35 Hjelp, vi flytter sam-
men! (4)
12.35 Dei ustoppelege (r)
13.05 Side om side (r)
13.30 Stjernekamp (r)
15.00 Kulturquiz (r)
15.30 Kulturquiz (r)
16.00 Kulturquiz (r)
16.30 Underveis (r)
17.00 Fotball: Toppserien.
Avaldsnes – Kolbotn.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Afrika (2)
20.55 Vesterhavsøyene (3)
21.35 Nytt liv i East End (5)
22.35 Folklab (r)
23.05 Kveldsnytt
23.25 Lilyhammer (r)
00.10 Side om side (r)
00.35 Stjernekamp (r)
02.05 Nattsending

09.50 Morgensending
12.45 Økonomisk vekst –
lavere lønn (r)
13.45 Skavlan (r)
14.45 Kryss på linjen. Am.
romantisk komedie fra
1959.
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)
19.20 Svenske hemmelig-
heter (r)
19.35 Tidsvitne (r)
20.05 Israel og framtiden (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.15 Observatørene (r)
00.15 Soldatene på taket
(r)
01.05 Hjemkomsten (r)
01.55 Hjemkomsten (r)
02.40-04.20 Kryss på linjen
(r) Am. romantisk komedie
fra 1959.

06.00 Morgensending
13.00 Som hund & katt.
Am. animasjonsfilm fra
2001.
14.50 Tvillingsøstrene (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Tromsø – Rosen-
borg, direkte fra Alfheim. 1.
omgang.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen. Høydepunkter fra før-
ste omgang, kommentarer
og analyser.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Tromsø – Rosen-
borg, direkte. 2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Mordene i Sandhamn
(1)
22.45 Fotballkveld
23.45 Wallander – Inndrive-
ren (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Zero Rally (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 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 Stop-Loss. Am.
drama fra 2008.
23.10 Cowboys og røvere
(5)
00.05 Damejakt i øst (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen (1)
21.20 Indiana Jones: Jakten
på den forsvunnede skat-
ten. Am. actionkomedie fra
1981.
23.30 Two and a Half Men
(r)
24.00 Two and a Half Men
(r)
00.30 Up All Night (r)
01.00 Up All Night (r)
01.30 The Middle (r)
02.00 The Middle (r)
02.30 The Middle (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Melissa & Joey (r)
10.05 Melissa & Joey (r)
10.30 Melissa & Joey (r)
10.55 Melissa & Joey (r)
11.20 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (3)
21.30 Åndenes makt (2)
22.30 Killer karaoke (r)
23.30 Body of Proof (12)
00.25 Major Crimes (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 1600 Penn (10)
19.30 Go On (7)
20.00 American Dad (2)
20.30 The Exes (5)
21.00 Men at Work (r)
21.30 Graceland (1)
23.15 Resident Evil: Afterli-
fe. Ty./fr. actioneventyr fra
2010.
01.10 American Dad (r)
01.40 American Dad (r)
02.10 American Dad (r)
02.40 American Dad (r)
03.05 Nattsending

07.00 Morgensending
14.55 Ut i naturen seervi-
deo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Elefanten Echo – ver-
dens beste mor (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (1)
20.40 Korpskamerater (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Foyle (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mr. Whichers mistan-
ker. Br. krim fra 2011.
00.45 Nattsending

10.15 Morgensending
13.25 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
13.45 Underveis (r)
14.15 Skavlan (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Svenske hemmelig-
heter (r)
19.15 Kinas mat (r)
19.45 Livsfarlege dyr (14)
20.15 Aktuelt
20.55 Kulturquiz (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jimmys matfabrikk (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Jøder og muslimer
(1)
23.20 Palestina 194 (r)
00.55 Nytt liv i East End (r)
01.55 Oppdrag lykke (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Matagentene (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (8)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (43)
16.30 Home and Away (44)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (21)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (21)
19.30 Hotel Cæsar (39)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: Det lum-
ske nettet (1)
22.45 Irene Huss: Det lum-
ske nettet (2)
23.50 Mordene i Sandhamn
(r)
00.50 Political Animals (4)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
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 – På liv og
død (r)
18.55 Fotball: Adeccoliga-
en: Bodø/Glimt – HamKam.
1. omgang. Direkte fra Asp-
myra.
19.50 I pausen
20.00 Fotball: Adeccoliga-
en: Bodø/Glimt – HamKam
2. omgang. 2. omgang.
Direkte fra Aspmyra.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Rottejegerne (1)
22.30 Klovn (r)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Ellen DeGeneres
Show (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1942)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (11)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (17)
20.30 Top Model Norge (1)
21.30 NCIS (24)
22.30 Nashville (21)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
02.55 Smash (r)
03.40 Sex og singelliv (r)
04.05 Sex og singelliv (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (6)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (13)
20.30 71° nord (3)
22.00 Brille (1)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Two and a Half Men
(r)
22.00 Anger Management
(6)
22.30 The Exes (r)
23.00 American Dad (r)
23.30 Go On (r)
24.00 Legit (3)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Elefanten Echo –
verdens beste mor (r)
14.55 Ut i naturen seervi-
deo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 God dag, dovendyr (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Drømmeturen (1)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Foyle (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 En hard virkelighet (r)
00.10 Nattsending

10.05 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.20 Distriktsnyheter
13.40 Doktoren på hjørnet
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Jimmys matfabrikk (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vesterhavsøyene (r)
19.45 Ei verd av kart (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Kulturquiz (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (5)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Israels palestinske
lover
24.00 Jøder og muslimer (r)
00.55 Drømmeturen (r)
01.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.10 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (9)
15.00 Komiker i arbeid (r)
16.00 Home and Away (45)
16.30 Home and Away (46)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (22)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (22)
19.30 Hotel Cæsar (40)
20.00 Klaus på kanten (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Sigrid blir mamma (2)
22.40 Under the Dome (12)
23.35 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.35 Arrow (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.35 Mord og mysterier (r)
03.25 Numbers (r)
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Big Spender (8)
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 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston (r)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (1)
21.00 Nårje (1)
21.30 Vikings (1)
22.30 Vikings (2)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.25 Stan Lee's Superhu-
mans (r)
02.15 Løgner (8)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1943)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Million Dollar Listing
New York (8)
15.00 Hell's Kitchen 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 (18)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (3)
22.30 How I Met Your Mot-
her (r)
23.00 How I Met Your Mot-
her (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.10 NCIS (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (7)
15.35 Cougar Town (r)
16.05 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(1)
17.40 Two and a Half Men
(2)
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 (14)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(3)
21.30 I kveld med YLVIS (3)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 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 UEFA Champions Lea-
gue 2013/2014. Gruppe-
spillet. Kamp ikke fastsatt.
23.30 Cops (r)
24.00 Verdens villeste vide-
oer (r)
01.00 Nattsending



+HOME (04663) | homeeiendom.no

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på vår hjemmeside homeeiendom.no

RASTA 2 990 000,-
SØSTERMATHILDES GATE 25 + omkostninger

FROGNER 2 650 000,-
FJELLVEGEN 29 D + omkostninger

FJERDINGBY 1 850 000,-
MOR SME`S VEG 16 A + omkostninger

BLYSTADLIA 2 090 000,-
ELGTRÅKKET 7 A + omkostninger

EIDSVOLL 4 150 000,-
KOLBJØRNBAKKEN 10 + omkostninger

LØRENSKOG 2 100 000,-
KULTURHUSGATA 3 + omkostninger

LØRENSKOG 3 100 000,-
BIBLIOTEKGATA 12 + omkostninger

LILLESTRØM 2 490 000,-
ROMERIKSGATA 67 + omkostninger

RÆLINGEN 5 490 000,-
SMESTADHØGDA 11 + omkostninger

OPPAKER 1 890 000,-
FIOLVEGEN 4 + omkostninger

MAURA 3 590 000,-
TRANEVEGEN 27 + omkostninger

EIDSVOLL 2 130 000,-
LUNDSJORDET 14 + omkostninger


