
NY AVIS TIL HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD

Kjøper 
kvalitetsdekk
Når nye vinterdekk skal kjøpes 
tenker bileierne mer på kvalitet 
og sikkerhet enn på prisen - 
det er i alle fall Euromasters 
oppfatning.                                         
                                   
                                   Side 20-21

Nordmenns netthandel er 
økende, og i ferd med å bli en 
konkurrent for kjøpesentrene.                                              
                                     Side 8-9

TEMA: BIL&MOTOR

4. årgang – Nr. 23 – 14. august 20131. årgang – Nr. 3 – 14. oktober 2013

Hvis du er på jakt etter utleiehyt-
te er det mye ledig akkurat nå. 
Krafttjernstua i Eidsvoll. leies ut 
på åremål.  
             
                                      Side 12

For første gang arrangeres 
Livsglededager i Ullensaker. – 
Disse dagene skal være fulle av 
gode opplevelser, sier kulturkon-
sulent Kathrine Øynebråten.
             
                                      Side 24

Tømmerhogger-
idyll leies ut

Vil spre livs-
glede

              For 12 år siden bestemte Jan Holthe (47) seg 
for å spare én million kroner i løpet av de nes-
te 10 årene. Det kunne fort ha kostet ham livet.
                                                                     Side 6-7

SULTET SEG TIL 
MILLIONEN 

Våre gjester i fokus! 
Her skal det være noe for alle - god mat, musikk og dans!

Priser
VINGER HOTELL

kr 550,- pr. person
Julebordsbu�et og dans:

Dans Kr 200,- pr. person
(inngang fra kl 22:00)

Overnatting
Kr 495,- pr. person i
dobbeltrom
Kr 790,- pr. enkeltrom
Inkl. frokost

Priser
VINGER HOTELL

kr 550,- pr. person
Julebordsbu�et og dans:

Dans Kr 200,- pr. person
(inngang fra kl 22:00)

Overnatting
Kr 495,- pr. person i
dobbeltrom
Kr 790,- pr. enkeltrom
Inkl. frokost

PROGRAM
Fredag 29 - Lørdag 30 november: 
Amund Maarud & Tuva Syvertsen

Fredag 6 - Lørdag 7 desember: 
Ida Jenshus & Amund Maarud

Fredag 13-Lørdag 14 desember: 
Claudia Scott & Amund Maarud

BOOKING KÖNIGS WINGER:
Telefon:  +47 62 00 10 10 
e-post: booking@konigswinger.no
web: konigswinger.no

PROGRAM
Fredag 29 - Lørdag  30 november: 

Fredag 6 - Lørdag  7 desember: 
Tectyl Rock`n Roll party

Fredag 13 - Lørdag  14 desember: 
Vagabond

Fredag 20 desember: 
Greasy X-mas extravaganza-DJ 
Kallander

Lørdag  21 desember: 
Bluebeat - eget billettsalg

BOOKING VINGER HOTELL
Telefon: +47 62 88 81 80
e-post: booking@vinger.no 
web: www.vinger.no

Priser
Overnatting og frokost, 
3-retters
julemeny og konsert
Kr 1995,- pr. person
3-retters julemeny og
konsert
Kr 750,- pr. person

Her skal det være noe for alle - god mat, musikk og dans!

Våre gjester i fokus!

Netthandelen 
tar av

ØVRE
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HARDE 
FA K TA 

PASSASJERER REISTE 
OVER OSLO LUFTHAVN 
27. SEPTEMBER SOM ER 
NY PASSASJERREKORD 
PÅ EN DAG.      
 

GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ DAL DE SISTE 30 
DAGENE .
 

GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT PÅ 
JESSHEIM DE SISTE 30 
DAGENE .
 

-1,9

19

88 046

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt 
dyr eller kanskje en venn? Det kan 
være av hva som helst - eneste 
kriterie er at det må ha blitt tatt på 
Romerike..

Hashtag bildet ditt på Instagram med 
#romeriksposten. Vi kårer en vinner 
som får fl axfl odd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

Tagg ditt bilde  #romeriksposten 

#høst #trees #romeriksposten @estaurnes

#Morttjern #Hurdal #Happyman #Happydog 
#romeriksposten @linncemerckoll

#Morttjern #Hurdal #Happyman #Happydog 
#romeriksposten @linncemerckoll

#romeriksposten @linncemerckoll

#kveldstur #ilovemydog #romeriksposten @lilleingvaldsen

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,  
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer 
gjerne hjem til 
deg for en gratis 
og uforpliktende 
kjøkkenprat.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Ta kontakt på tel 93 43 56 95 
og henvis til denne annonnsen 
for et godt tilbud. 

Spar tusenlapper!
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FRI TRENING uT åRET
5 TImER mEd 
PERsoNlIG TRENER
FoR kuN 1499,- 

UNIKT TILBUD

SPAR
2800,-

Begrenset antall pakker per senter!

TILBUDET gjELDEr UT OKTOBEr  •  FOrUTsETTEr 12 mnD BInDIng  •  mInsTEprIs pr. år Kr. 5148,-  
  aLDErsgrEnsE 15 år. • pT TImEr InnEBærEr 45mIn, 30 mIn Og 3x 55 mIn

E L I x I a  j E s s H E I m  •  I n D U s T r I V E g E n  2 1 

6 3  9 7  9 0  6 0  •  w w w . E L I x I a . n O

WE GET You THERE!

Og er stolte av å 

presentere Romerikets

beste treningssenter!

VI hAR UTVIDeT 

meD 500m2

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

Ny leder i KvinneRom
Hilde Degerdal fra 
Frogner tar over som 
ny leder for det loka-
le kvinnenettverket 
KvinneRom.

Høst Nylig gikk Nina Hans-
sen fra Lørenskog av som 
leder for det lokale kvinne-

nettverket KvinneRom. Hun 
avløses av Hilde Degerdal fra 
Frogner, som også var leder i 
2005.

– Jeg har vært medlem av 
KvinneRom siden starten i 
2001, og vært leder av Kvinne-
Rom tidligere. Så jeg vet jo hva 
dette dreier seg om. Når det er 
sagt, er jo en slik organisasjon i 
stadig endring og utvikling. Vi 
har mange spennende og ut-
fordrende oppgaver foran oss. 
Så dette blir gøy, sier den nye 
lederen.

VIL VOKSE: Hilde Degerdal fra 
Frogner har en ambisjon om å 
gjøre nettverket KvinneRom større 
enn det er i dag. (Foto: Privat)

VIL VOKSE
Hennes mål er å gjøre nettver-
ket enda større, samt få med-
lemmene til å bli mer aktive. 
KvinneRom har i dag i under-
kant av 60 medlemmer fra hele 
Romerike.

– Min ambisjon er at Kvin-
neRom skal vokse. Men kan-
skje enda viktigere, at med-
lemmene skal stimuleres til 
å være mer aktive, og på den 
måten få mer igjen for sitt 
medlemskap. KvinneRom er 
en viktig og god arena for 

kvinnelige etablerere. Det vet 
jeg både gjennom egen og an-
dres erfaringer, sier Degerdal.

FLERE GRUPPER
Degerdal satser nå på å starte opp 
flere aktive nettverksgrupper, et-
ter ønske fra medlemmene.

– Vi har god erfaring fra slike 
grupper som hjelper hverandre 
frem til solide, levedyktige be-
drifter. Jeg ser også stor nytte i 
vårt nyoppstartede samarbeid 
med Etablerertjenesten, sier 
Hilde Degerdal.

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere 

her? 
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Yoghurt-isen inntar Romerike

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

En etter en dukker de opp på 
Romerike: yoghurtis-butikke-
ne. I juli åpnet Funky Frozen 
Yogurt sin butikk nummer tre 
på Strømmen Storsenter. Bare 
en måned senere, i slutten av 
august, etablerte den konkur-
rerende kjeden Yogis seg på 
Metrosenteret i Lørenskog. En 
ny Yogis-avdeling er også på 
vei inn i Jessheim Storsenter.

NYTT I NORGE                                   
Konseptet er som følger: Du 
velger deg begerstørrelse, for-
syner deg av de ulike yog-
hurt-isene, og topper det hele 
med forskjellige sauser, godis, 
nøtter, bær eller frukt etter 
ønske. Til slutt veier du bege-
ret og betaler i disken. Yog-
hurtis-butikker er forholdsvis 
nytt i Norge og Europa, men 
i USA har frozen yoghurt, el-
ler frò yo, som det også kalles, 
vært populært siden slutten av 
80-tallet.
                               
APPELLERER TIL MANGE                             
Senterleder ved Metro, Torgeir 
Kjos Sørensen, har fulgt nøye 
med på utviklingen siden opp-
starten i juli.

– Dette ble en hit fra dag 1. 
Fra senteret åpner og frem til 
stengetid er det alltid kunder 
innom, og det ser ut som kon-

De konkurrerende 
kjedene Funky Frozen 
Yogurt og Yogis har 
i løpet av sommeren 
etablert seg både på 
Strømmen og i Løren-
skog.

septet appellerer til mennesker 
i alle aldre. For eksempel er det 
mange skoleelever som er godt 
representert her i storefri, mens 
familiekundene dominerer se-
nere på dagen, forteller Søren-
sen.

BLITT EN SNAKKIS
Senterdirektør Per Kristian Trø-
en er også godt fornøyd med 
sitt nye butikktilskudd i Strøm-
men Storsenter. Gründeren 
av Funky Frozen Yogurt er 
Magnus Berner, som også står 
bak smoothiebaren Smoothie 
Xchange. 

– Åpningen har vært en stor 
suksess både for de aktive eier-
ne av butikken og for oss som 
senter. Butikken har blitt en 
snakkis, sier Trøen, og legger til 
at selvbetjeningskonseptet ikke 
har bydd på problemer.                                                            

– Noen besøkende lurte i 
starten på hvordan konseptet 

fungerer, men mange hadde 
tidligere besøkt Funky Frozen 
på Storo og Sandvika Storsen-
ter, samt at de hadde sett kon-
kurrerende yoghurtis-butikker 
i Oslo, og de visste hvordan 
selvbetjeningen fungerte, leg-
ger han til.

  
FLERE PÅ ROMERIKE                                                                                                                                
Regionsjef i Funky Frozen 
Yogurt, Arne Wibe, forteller at 
de får mange positive tilbake-
meldinger. 

– Folk synes det er både kult 
og morsomt at de kan lage isen 
sin selv, fremfor å bare få den 
servert fra noen bak disken. Tal-
lene våre viser at vi har mange 
gjester hver dag, og det er noe 
vi er veldig glade for, sier Wibe, 
som ikke utelukker at de vil åpne 
flere avdelinger på Romerike.

– Vi ønsker å fortsette den ut-
viklingen av konseptet som vi 
har hatt frem til nå, og en del 
av denne utviklingen er jo det å 
åpne flere butikker. Så at vi duk-
ker opp flere steder på Romerike 
skal man ikke se helt bort ifra, 
uten at man kan si noe helt sik-
kert, sier han.

                                   
FOR NORSKE GANER
Daglig leder i Yogis, Carl-Ru-
ne Fagervik, forteller at kon-
septet deres er utviklet i Nor-
ge, men basert på erfaringer 
fra reiser i Europa, USA og 
Sør-Amerika.

Yogis etablerte sine første to 
butikker i sommer, i Lørenskog 
og Kristiansand. Den tredje av-
delingen åpner på Jessheim i lø-
pet av oktober.                                                                                                                

– En av grunnene til at dette 
slår an er nok at yoghurt-isen 
er utviklet i Norge for norske 
ganer. Det gjør at kundene får 
en is tilpasset norsk smak. En 
annen grunn er at folk synes 
det er morsomt å få bestemme, 
velge og designe sin egen is. Da 
kan de selv bestemme hvor mye 
de vil ha, hvilke smaker og hva 

slags tilbehør de skal toppe den 
med, forklarer Fagervik.
                                    
FLERE AKTØRER
Yogis-sjefen mener at vi de 
neste årene vil få se fl ere yog-
hurtis-aktører etablere seg på 
det norske markedet. Han tror 

FRISTELSER: Isen toppes med forskjellige sauser, godis, nøtter, bær eller frukt etter ønske. (Foto: Ole Johnny Lekang)

LØRENSKOG OG JESSHEIM: Yogis har etablert seg på Metrosenteret 
i Lørenskog, og er nå på vei inn i Jessheim Storsenter. (Foto: Ole Johnny 
Lekang)

STRØMMEN: Funky Frozen Yogurt åpnet i sommer avdeling num-
mer tre i Strømmen Storsenter. (Foto: Pressefoto)

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  

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming 

også selvbetjeningskonseptet er 
kommet for å bli.

– Jeg tror at konseptet med 
self service vil komme sterkere 
innenfor flere bransjer, av de 
ovenfornevnte grunnene. Folk 
liker å bestemme selv, avslutter 
Fagervik.

Vi rydder plass til nye spennende varer og gir deg derfor fantastiske tilbud
på utgående modeller fra en rekke merkevarer og kolleksjoner.

Benytt denne anledningen til å kjøpe noen lekre smykker til deg selv eller en du er glad.

Gull smykker  •  Diamant smykker  •  Sølv smykker  •  Gaveartikler

17. oktober - 3. november

ANTHONY SANDBERG AS • TORVET 5
Lillestrøm • t.  63 81 21 09 • sandberg.torvet@mestergull.no

50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%

på utgående modeller fra en rekke merkevarer og kolleksjoner.

Gull smykker  •  Diamant smykker  •  Sølv smykker  •  Gaveartikler

50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%
Gull smykker  •  Diamant smykker  •  Sølv smykker  •  Gaveartikler

50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%
Gull smykker  •  Diamant smykker  •  Sølv smykker  •  Gaveartikler

50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%50%-70%
Torsdag 17. oktober holder vi åpent til kl 22:00
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Sultet seg til millionen Mange sparer - uten å sulte

Lillestrøm: For 12 år 
siden bestemte Jan 
Holthe (47) seg for 
å spare én million 
kroner i løpet av de 
neste 10 årene. Det 
kunne fort ha kostet 
ham livet.

Atle Rognerud, seni-
or kundekonsulent 
AFR i Lillestrømban-
ken, tror ikke det er 
mange av hans spa-
rekunder som går i 
dagevis uten mat for 
å spare penger. 
 

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no  

– Mange av våre kunder er vel-
dig flinke til å spare jevnlig, 
selv om en del kanskje burde bli 
enda flinkere.

VANLIG SPARING
De tre mest populære spare-
måtene er nedbetaling av lån, 
sparing på konto og sparing i 
fond,  eller en kombinasjon av 
disse. Noen «safer» og sparer 
på konto, mens fl ere og fl ere 
ser verdien av langsiktig spa-
ring i fond. 

– Alle bør ha en bufferkonto 
i banken, tilsvarende en, to-
tre månedslønner. Dette for å 
ha penger i bakhånd i tilfellet 
vaskemaskinen ryker, bilen 
må på reparasjon eller lignen-

  – Jeg gikk ganske hardt ut i 
starten og bestemte meg for 

å kun spise hver femte dag.
                                                                   Jan Holthe ”

LEVERTE SYKKELEN: – Jeg fi kk 
litt dårlig samvittighet overfor meg 
selv, med tanke på at jeg heller 
burde ha satt pengene inn på 
sparekontoen i stedet for å koste 
på meg en racersykkel til 13.000 
kroner. Sykkelen ble levert tilbake 
etter noen dager.

SUPERSPARER: Jan Holthe 
fører derfor nøye regnskap. 

de. Fond vil være et fornuftig 
alternativ for de som har både 
lån og en bufferkonto på plass, 
og i tillegg ønsker å spare lang-
siktig til for eksempel pensjon 
eller drømmehytten, forklarer 
Rognerud.  

Han påpeker at det er en 
dårlig idé å spare på konto når 
man har lån. Dette blir i prak-
sis som å låne penger og sette 
pengene inn på en sparekon-
to. I og med at lånerenten er 
høyere enn innskuddsrenten 
blir det dårlig butikk for spa-
rekunden. 

– Er du gjeldsfri, og skal 
spare uten risiko, kan sparing 
på konto være fornuftig, sier 
kundekonsulenten. 

SPARETIPS
Folk som kontakter banken 
med mål om å spare ønsker in-
formasjon om fondssparing og 
hvilken risiko og forventet av-
kastning som er forbundet med 
dette. 

– For å få en meravkastning 
utover innskuddsrenten, må 
man ta noe risiko. For folk flest, 
med en lang tidshorisont på 
sparingen, vil derfor fondsspa-
ring være en fornuftig spare-
form, sier Rognerud. 

– Har du noen sparetips?
– Begynn sparing i dag! Med 

ny pensjonsreform vil svært 

JANS SPARETIPS

1. Sett deg et realistisk spare-
mål. For eksempel: Innen ett år 
skal jeg ha spart 30.000 kroner.

2. Er du svak for reklametilbud som 
du får i postkassa? Unngå rekla-
me. Sett et helt enkelt klistremerke 
på postkassa, som sier nei takk til 
reklame. 
 
3. Unngå å ha mer enn et kreditt-
kort. Bruk kredittkortet kun i 
nødstilfelle, når lønnskontoen er 
tom. Husk å betale tilbake kredit-
ten ved første anledning, og i alle 
fall før rentene begynner å løpe.
 
4. Drikk saft og vann i stedet for 
brus.
 
5. Finn alternative produkter til 
de dyrere merkevarene. De fl este 

dagligvareforretninger har sine 
egne billigmerker, med samme 
gode kvalitet. First Price, Eldorado, 
Remas egne produkter bare for å 
nevne noen.
 
6. Ta med pose eller egnet 
sekk/bag når du handler. Det blir 
raskt noen hundre kroner i året 
om du kjøper pose hver gang du 
handler, poser som gjerne kastes i 
restavfallet senere.
 
7. Kjøp klær på salg eller på 
Fretex, UFF e.l. Da støtter du 
(forhåpentligvis) en god sak samti-
dig. Og det er spennende å gå på 
«skattejakt» i disse forretningene. 
Har selv gjort noen virkelig gode 
kjøp her.
 
8. Julegavene, og bursdagsga-

vene du skal gi bort i løpet av 
året kjøpes selvsagt IKKE i 
november og i desember, om 
du da ikke har et spesielt ønske 
om å betale dyrt for varer som 
kommer til halv pris i januar, og er 
på salg i store deler av året ellers 
da. 

9. Unngå kjøpesentre. Kjøpe-
sentrene er maskiner, og er du 
først kommet inn der skal det godt 
gjøres å komme ut igjen uten å 
ha brukt penger. Du ender gjerne 
opp med å kjøpe en hel del som 
du strengt tatt ikke trenger, og 
som du aldri hadde kjøpt ellers.

10. Selg bilen og begynn å 
sykle. Du sparer penger og miljøet 
samtidig med at du får gratis 
trening.

 

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

– Jeg gikk ganske hardt ut i star-
ten og bestemte meg for å kun 
spise hver femte dag, forteller 
Jan Holthe.

I januar 2002 hadde Holthe 
betalt ned studielånet. Nå øn-
sket han å starte med sparing. 
Han visste ikke om det lot seg 
gjøre å spare en million kroner, 
kun basert på vikarjobber, men 
han skulle i hvert fall gjøre et 
helhjertet forsøk. 

SPARTE SOM VIKAR
Siden 2001 har Holthe livnært 
seg ved å ta små og store vikar-
oppdrag gjennom et vikarbyrå. 

– Stort sett har jeg hatt job-
ber hele tiden, men det har også 
vært enkelte perioder uten jobb. 
Inntekten har vært ganske grei. 
Når du jobber som vikar behøver 
du ikke å ta ut ferie slik fast an-
satte må. Du bestemmer veldig 
mye selv. Ulempen med å jobbe 
som vikar er at du tjener mindre 
enn en fast ansatt. Men dette går 
bra om du hele tiden passer på 
å bruke mindre penger enn det 
som kommer inn på lønnskon-
toen, forklarer 47-åringen. 

Han forteller at det også er 
viktig å være flink med å betale 
regninger, og aldri komme på 
etterskudd. Hvis du ser det er en 

måned du sliter litt, anbefaler 
storspareren at du tar en tele-
fon til kreditoren og spør om en 
liten utsettelse. Kreditorene er 
som oftest veldig greie så lenge 
du har en dialog med dem. 

– Det verste du kan gjøre er 
å la være å betale regninger. Da 
blir du belastet med ekstra ren-
ter og gebyrer. Selv om inntek-
ten min har gått litt opp og ned 
har jeg stort sett klart å ligge i 
forkant med regningsbetalinge-
ne.

RASTE NED I VEKT
Starten på spareprosjektet kun-
ne fort ha kostet 47-åringen li-
vet, eller ødelagt helsa hans. 

– Jeg gikk veldig hardt ut og 
hadde bestemt meg for å kun 
spise hver femte dag. I ettertid 
forstod jeg at dette både er farlig 
og uansvarlig.

Hver femte dag, i to måneder, 

spiste han kun en pizza Gran-
diosa.  Da jobbet han fulltid som 
vikar på lageret til Coca Cola i 
Kristiansand. Han syklet de 11 
kilometerne til og fra jobben.  

– Jeg gikk sinnssykt ned i 
vekt. På slutten var jeg så tynn 
at hoftebeina sto skikkelig ut. 
Ribbeina kunne omtrent bru-
kes som et instrument. Jeg så ut 
som en konsentrasjonsleirfan-
ge. Men det gikk greit. 

Han forteller at det var de tre 
første dagene som var verst. Da 
var sultfølelsen veldig påfallende. 

– Straks du er kommet inn i 
rytmen blir faktisk sultfølelsen 
borte. Da er kroppen blitt vant 

til at du lever på lav-energi. Når 
jeg gikk turer ble alt liksom som 
i sakte film. Lydene og inntryk-
kene var som å gå i en slags døs. 
En fascinerende effekt. 

FIKK SULTREAKSJON 
En dag røk kjedet på sykkelen 
hans, og han måtte levere den 
på service. 35 kroner til buss lå 
ikke i hans spareplaner. Der-
med tok han på joggesko og løp 
til jobben.

– Turen gikk greit, men da jeg 
kom på jobben og skulle begyn-
ne å jobbe fikk jeg en følelse av 
å ha en veldig tung stein i bryst-
kassen. Jeg ble svimmel, begyn-
te å kaldsvette og skjelve. Jeg 
måtte holde meg fast for ikke å 
ramle overende. 

Han forteller at han sto slik i 
fem minutter. Da var han sikker 
på at det ville gå fryktelig galt, 
og opplevde det som at kroppen 
nå var i ferd med å kollapse. Et-
ter denne opplevelsen begynte 
han å spise hver dag. Men han 
forsatte å spare. 

– I alle disse årene har jeg 
spist utrolig mye nudler. Det er 
det billigste du kan få. Jeg kjø-
per fem pakker nudler for 7 kro-
ner. Jeg spiser også andre First 
price-produkter.

Det første året sparte han 
130.000 kroner. Millionmålet 
ble passert da det hadde gått 
åtte år. Da kalenderen viste ja-
nuar 2012 hadde han klart å 
spare 1.450.000 kroner. 

– Jeg har to barn fra et tid-
ligere samboerskap, og har be-
talt godt over 800.000 i barne-
bidrag siden 1996. Nå har jeg 

kjøpt meg leilighet, og har det 
jeg trenger. Mitt neste sparemål 
er å spare videre slik at ungene 
mine sitter igjen med noe etter 
meg. Det er det som hele tiden 
har vært drivkraften og motiva-
sjonen min for sparingen. Man 
må ha en mening med sparin-
gen, og ikke bare spare kun for 
sparingens egen skyld, forteller 
Holthe, som opprinnelig kom-
mer fra Gjøvik. 

FRIVILLIG INNSATS
Nitidig sparing gir ikke akku-
rat noe stort sosialt nettverk. 
Mye må forsakes. For å få et litt 
sosialt liv tar han oppdrag for 
Frivillighetssentralen. Holthe 
forteller at det å arbeide som 
frivillig er en god erstatning 
for å kompensere for det sosiale 
livet han ellers ekskluderer seg 
fra. 

– Det er mange prosjekter 
rundt omkring hvor frivillig 
innsats etterspørres. Blant an-
net er jeg med som frivillig i 
Skiforeningen, Barnas Holmen-
kollrenn, World Cup Ski, Mar-
katjenesten sommer/vinter, og i 
OL-begeistringskomiteen.

Ellers tar han litt småopp-
drag mot en symbolsk beta-
ling, så som gressklipping, 
små maleoppdrag og besøks-
tjeneste. 

– Det gir ikke særlig av seg 
økonomisk. Dette er mest for å 
kunne møte mennesker og ha et 
sosialt liv. Det kan være nokså 
ensomt å nispare slik jeg gjør, 
om man ikke selv tar noen grep. 
Da er, som sagt, frivillig arbeid, 
en fin-fin erstatning.

mange av oss ende opp med 
en svært beskjeden pensjon. 
Å være gjeldsfri når man blir 
pensjonist er et fint mål. Men 
for de aller fleste vil inntekts-
reduksjonen være betydelig 
større enn renter og avdrag du 
har betalt på lånet. For å dekke 
opp dette gapet må man selv ta 
ansvar og starte med sparing 
tidlig. 

Når bufferkonto er på plass 
og lånet er nedbetalt til et nivå 
der du fortsatt vil klare å be-
tjene rentene i en periode med 
inntektsreduksjon, bør du vur-
dere å kombinere nedbetaling 
av lån med sparing i fond. I til-
legg til å gi en forventet høyere 
avkastning enn bankinnskudd 
og lånerenten får du også «gra-
tis» avkastning i form av utsatt 
skatt. Skatt på avkastning i fond 
utløses ikke før fondene selges/
innløses. 

Fra sofa til seng 
på 123..

sovesofa dager  
Besøk oss i
Industrivegen 9, 2069 Jessheim
man-fre 10-17, tors 10-20 lør 10-16
tlf 67 90 47 00
www.dinemobler.no

14-31.10

NY STOR UTSTILLING SMARTE LØSNINGER DESIGN DIN EGEN SOFA

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere 

her? 
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ra n omed det a ller b este f r a o rs k j ulem at 

ra n omed det a ller b este f r a o rs k j ulem at

Gjør julebordet i år til en spesiell opplevelse! Ha en god stund i badstuen eller bassenget, se vinterens stjerne-
himmel fra badestampen! Bestill gjerne en avslappende massasje, eller hygg dere med varm gløgg foran peisen!

Finnskogtoppen – velværehotell

Opplev et «grenseløst» tradisjonelt julebord 
Få det beste av både norsk og svensk tradisjonell julemat

Vi skreddersyr gjerne oppholdet etter deres eget ønske.  
Behandlinger bes bestilt separat i god tid før besøket.

Alle rettigheter, og jo - vi serverer kjøtt!

Kontakt oss, så hjelper vi deg! 
Bestilling og ytterligere informasjon:

Tlf.: 62 94 63 00 – e-post: post@finnskogtoppen.no

Program
15.00        Velkomsten består av kaffe og hjemmebakst.
15.30        Nyt en avslappende massasje/ 
 ansiktsbehandling, eller et opphold  
 i badestampen eller bassenget.
19.00        Grenseløs julebordbuffet hvor vi  
 serverer det beste fra både norsk  
 og svensk tradisjonell julemat.  
 Underholdning/dans.

Dato
22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 6/12, 7/12, 13/12, 14/12

Priser
Julebord: 595,- /person 
Julebord med overnatting og frokost:  1 350,-/person. 
Prisen inkluderer adgang til alle fasiliteter, som  
basseng, boblebad, kneipp-bad, dampbad  
og badstue. 

HØSTMORO PÅ FINNSKOGEN

 12. OKTObER:
Kl. 18-20:  Cabaretmeny 
Kl. 20:  Finsrud og Thyholt får vind på mølla

 1. NOvEMbER:
Kl. 18-20.30: Bluesmeny
Kl. 20.30: Moss Bluestrio
 (Litteraturfestivalen i Grue)

 23. NOvEMbER:
Kl. 18-20: Tradisjonelt julebord
kl. 20-22: Best of Støller med Trond Engh,
 Nils Oscar Ottesen,
 Øyvind Henriksen og Øyvind Roos.
Kl. 22: Dans til Krutås band

Øvrige julebord på bestilling.
Rimelig overnatting

bordbestilling – tlf. 62 94 57 50
e-post: villmara@online.no

HØSTFERIETILbUD:
HYTTE 5 døgn kr 1500,-

Netthandelen tar av - Handelen vil endre seg 
Nordmenns nett-
handel er økende, 
og i ferd med å bli 
en konkurrent for 
kjøpesentrene, me-
ner utviklingssjef i 
Oslo Handelsstands 
Forening, Lars Fred-
riksen. 

- At handelen vil 
endre seg i fremtiden 
er vi helt sikre på, 
sier senterleder ved 
Lillestrøm Torv, Geir 
Magne Tallaksen.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

I mai, juni og juli i år hand-
let nordmenn på nett for til 
sammen 27, 2 milliarder kroner. 
Det viser en undersøkelse som 
arbeidsgiverorganisasjonen Vir-
ke la frem nylig.

Kommunikasjonssjef i Virke, 
Øystein Ingdahl, synes tallene 
er overraskende.

- Det er nok litt mer netthan-
del i de månedene som er un-
dersøkt ettersom det handles en 
del flybilletter om sommeren. 
Likevel er det et langt høyere tall 
enn det vi har sett på netthandel 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

– Vi tar netthandelen på alvor og 
ser at den kan være en potensiell 
konkurrent til de fleste av våre 
bransjer, sier senterleder ved 
Jessheim Storsenter, Lise Lotte 
Bergland. Unntaket er – naturlig 
nok - restaurantene og spiseste-
dene i storsenteret og i sentrum.

– Dette er en bransje vi har 
utviklet i takt med byutviklin-
gen på Jessheim, og som er vik-
tig for oss i forhold til å skape 
trivsel og gode opplevelser i sen-
trum, sier hun.

ENDRING VIL SKJE
Geir Magne Tallaksen, senterle-
der ved Lillestrøm Torv, mener 
at netthandel ikke er noe som 
truer deres eksistens i dag. Han 
er imidlertid klar på at fremti-
dens handel vil forandre seg.

– Per i dag er netthandel ikke 
på langt nær vår største kon-
kurrent. Men at handelen vil 
endre seg i fremtiden er vi helt 
sikre på. At nettet som handel 
og orienteringsarena vil utvikle 
og utvide seg, er vi også sikre på. 
Det vi er usikre på er omfanget 
og i hvilket tidsrom. Det kan 
komme til å gå raskere enn vi 

tidligere, sa Ingdahl til Dagens 
Næringsliv tidligere i høst.

MYE PÅ EBAY
Undersøkelsen viser at 1 av 2 
handlet på nett annenhver uke 
eller oftere i perioden som ble 
målt. Blant de mest populære 
nettstedene er Ebay.

– Det er interessant å se hvor 
stor andel kjøp nordmenn gjør 
fra Ebay. 15,3 prosent av kjøpe-
ne i perioden som er målt ble 
gjort på nettstedet, og det er nok 
større enn mange hadde regnet 
med tidligere, sier Ingdahl. 
                           
NETTBRETT OG BØKER 
Det vi handler mest på nettet 
er elektroniske varer som pc og 
nettbrett samt bøker. Videre på 
listen kommer klær og møbler. 

Oslo Handelsstands Forening 
har merket seg utviklingen.

– Kort fortalt ser vi at nett-
handelen har en vekst på 13 
– 14 prosent, mens veksten i 
butikkhandel er i underkant 
av 3 prosent. Det betyr at nett-
handelen tar fra butikkhandel, 
sier utviklingssjef i Oslo Han-
delsstands Forening, Lars Fred-
riksen. 

 EN UTFORDRING 
Han forteller imidlertid at det 
er vanskelig å anslå hvor stor 
netthandelen er, da det ikke 
fi nnes offi sielle tall på dette.

– Utfordringen med å kart-
legge netthandelen er at mange 
store kjeder har egen nettbu-
tikk hvor man ikke er pålagt å 
skille denne fra den ordinære 
virksomheten. Videre har man 
ikke klart å få til en felles sta-
tistikk og tall på import av for-
bruksvarer. Derfor må man slå 
sammen tall fra Posten, Tollpost 
osv. Med andre ord er det store 
feilkilder når det kommer til det 
å anslå netthandelens størrelse, 
sier utviklingssjefen.
                        
BOKBRANSJEN SLITER
Det man kan fastslå er at noen 
bransjer sliter mer enn andre.

– Det vi ser er at bøker, elek-
tronikk, klær og tilbehør er 
økende på nett. Den økende 
netthandelen tar fra konvensjo-
nell handel og ser man litt frem 
i tid vil dette få konsekvenser for 
enkelte typer bransjer. Bokbran-
sjen har eksempelvis merket det 
og vil merke det mer. Erfaringer 
fra USA viser at Amazon selger 

www.facebook.com/oeras.no

Avfall
på rett 

vei!

Hjelp oss
å få matavfallet 
over i grønne 

poser!

For innbyggere i 
Eidsvoll, Hurdal,
Nannestad og 
Ullensaker kommune

Miljøstasjon Dal Skog
Telefon 63 92 78 80
firmapost@oeras.no
www.oeras.no

Ennå forsvinner ca 44% av matavfallet 
i restavfallet, og verdifulle ressurser 
går dermed til spille.

Matavfall er rikt på fosfor, som 
er et livsnødvendig grunnstoff for
mennesker, dyr og planter.

Det er nettopp dette stoffet som 
er viktig å utnytte og tilbakeføre 
til jordsmonnet.

Hjelp oss derfor å få matavfallet
over i grønne poser, så kan vi kan
omdanne dette til hagejord.

Trenger du flere grønne poser 
kan du knyte en tom pose på 
restavfallsdunken din.

Du kan også hente grønne poser
ved din kommunes servicekontor
eller hos ØRAS på Dal Skog.

mer bøker på nett enn i bok-
handel, sier Fredriksen. 
                     
KONKURRANSEN VIL ØKE
At kjøpesenterbutikkene vil dø 
ut, har han derimot ikke stor 

tro på.
– Det er ingen som tror at de 

fysiske butikkene blir borte, men 
at enkelte bransjer vil ha mindre 
behov for fysiske lokaler. Kon-
kurransen mellom netthandel 

tror i dag. Og det kan hende at 
utviklingen vil dreie seg i andre 
retninger enn vi ser i dag. Sik-
kert er det at endring vil skje, 
sier han og legger til at dette er 
et tema de diskuterer ofte. 

MÅ FØLGE MED
Tallaksen tror at netthandel og 
fysiske butikker kan leve godt 
side om side.                                                                                                                                         

– Du leverer en opplevelse på 
nett og en annen i butikk. Alt til 
sin tid. Min tro er at en kombi-
nasjon av fysisk butikk og nett 
er god. Vi ser i dag at de som er 
gode i begge kanalene også er 
vinnere i sin kategori, sier han, 
og legger til at bransjeaktørene 
må følge med i utviklingen.                                                                            

– Vi blir bedre på å adoptere 
kunnskap om å handle på net-
tet, kreve ting på nettet og i det 
hele tatt bruke internett som 
det fantastiske produktet det er. 
Jeg tror de bransjene som kan 
være mest utsatt er de som ikke 
følger med på en slik utvikling. 
Men det hjelper lite om du er 
god på netthandel, dersom ditt 
produkt eller tjeneste ikke har 
noen verdi hos kundene, mener 
han.
                               
OPPLEVELSER
Tallaksen mener imidlertid at 
kjøpesentrene har et fortrinn 
ved at de tilbyr opplevelser som 
nettet ikke kan gi.

– Vi som i dag er i etablerte 
handelsarenaer må bli flinkere 
på opplevelser. Og da tenker jeg 
på opplevelser som nettet ikke 
kan tilføre. Vi er og blir sosiale 
vesener, og det tror jeg vi må ta 
mer på alvor, sier senterlederen.

og tradisjonell handel vil øke i 
fremtiden. Og i Norge hvor vi har 
for store salgsarealer per kunde 
vil dette føre til stengte lokaler 
også på enkelte kjøpesentre. Men 
noen bransjer vil kanskje i øken-
de grad bruke butikkene som 
showrom for deretter rute kun-
den inn på nettsiden for å bestille 
produktene, avslutter utviklings-
sjefen.

NORDMENN PÅ NETT: Fra mai 
til juli i år handlet nordmenn på 

nett for til sammen 27, 2 milliarder 
kroner. (Foto: Illustrasjonsfoto)

I ENDRING: Handelen vil endre seg i fremtiden, sier senterleder ved 
Lillestrøm Torv, Geir Magne Tallaksen. (Foto: Roy R. Mortensen)
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Du trenger ikke pun-
ge ut med millioner 
for verken hytte eller 
hyttetomt på Rome-
rike.

Et søk på søkemotorene Finn.
no og Zett.no viser at det for 
tiden er flere hytter eller hyt-
tetomter til salgs på Romerike. 
De fleste av dem er beliggende 
i Aurskog-Høland og Hurdal.

Blant de dyreste finner 
vi et hyttetun i Årnes for 
1.550.000 og en hytte i Aur-
skog-Høland med en prisan-

Romerikes billigste hytter

I HURDAL: Denne byggeklare hyttetomta i Hurdal ligger ute til salgs 
for 250 000 kroner. (Foto: Privat)

I AURSKOG-HØLAND: Denne 
hytta på Løken i Aurskog-Høland 

har et bruttoareal på 70 m2 og 
selges for 500 000. Megler håper 

på et snarlig salg. (Foto: Aktiv 
Eiendomsmegling)

tydning på 1.250 000 kroner.
                                    
MEGET BILLIG                                
Et stykke lenger ned på prissti-

gen ligger en 1 098 m2 bygge-
klar hyttetomt i Hurdal til 250 
000 kroner. Selger Vegard Hest-
hagen fra Fjerdingby forteller 

om lite respons hittil.
– Jeg har prøvd å selge denne 

tomten et par ganger før uten 
hell. Det er en meget billig tomt 
i forhold til hva man får med 
på kjøpet, sier Hesthagen som 
selger fordi han har kjøpt seg 
hytte i Lofoten og dermed ikke 
trenger å sitte med to hytter.
                                     
STRESSER IKKE
Han forteller at tomta er fint 
beliggende med utsikt over 
Hurdalsjøen dersom man 
hogger ned noen trær. Det er 
også bilvei inn til hyttetom-
ta. Annonsen ble lagt ut 12. 
august og utløper 11. oktober.

– Det er vanligvis i starten 
det skjer noe, så et stort håp 
om å få solgt den blir lavere 
for hver dag dessverre. Tomten 
har en fi n beliggenhet og er 
man villig til å gjøre en innsats 
selv vil jeg tro man kan få en 
ny hytte til under 1 million. 
Jeg stresser ikke med å få solgt 
den, men om det dukker opp et 
respektabelt tilbud skal jeg så 
klart vurdere det, sier Hestha-
gen.
                                       
RASK RESPONS                                                            
På Løken i Aurskog-Høland er 
megler Kenneth Sverre i Aktiv ei-

endomsmegling i full gang med 
å selge en hyttetomt på 1 mål 
for 500 000 kroner. I annonsen 
kan vi lese at «eiendommen er 
beliggende i spredt bebyggelse i 
skogkanten, med turterreng og 
friluftsmuligheter i området». 
Da Romeriksposten var i kon-
takt med megleren hadde tomta 
akkurat blitt annonsert på nett. 
Han hadde imidlertid allerede 
fått god respons.

– Det er vanskelig å si, men 
det har allerede vært to hen-
vendelser, så jeg håper jo på 
et snarlig salg, forteller han.                                      

HÅPER PÅ SALG
Eiendomsmeglerfullmektig 
Lise Egge i DNB Eiendom er på 
sin side i gang med å selge en 
1,8 mål stor tomt med hytte 
og anneks på Øvre Dalsroen 
i Aurskog-Høland. Eiendom-
men har en prisantydning på 
500 000 kroner.

– Dette er en skikkelig hyt-
te-hytte, uten vann og toalett. 
Enkelte er nok mer opptatt av 
komfort enn selve hyttefølel-
sen. Men det vil være sjanse 
for å koble seg til vann hvis 
man skulle ønske det, forkla-
rer Egge.                                           

I annonsen står det at «ei-

Granli Isolering AS
TLF: 911 95 911
post@blaseisolering.no

Etterisoler nå, 
reduser fyringsutgiftene!

9500
Kr 1500,- i tilrigging pr. jobb

pr kvm.
eks mva

Vi tilbyr 
også 

termografering
og etterisolering

av vegger

25 cm Glava
ferdig på
loft

AKTUELTAKTUELT

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

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

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

endommen ligger i landlige og 
skogfylte omgivelser.» Foreløpig 
har det ikke vært enorm respons 
fra potensielle kjøpere. Likevel 
har Egge håp om å få solgt den 
før vinteren setter inn.                                                                         

– Vi har bare fått et par hen-
vendelser, men selger har hatt 
enkelte innom da hun har 
brukt hytta i sommer. Vi håper 
å få solgt den i løpet av høsten, 
sier Egge.

Dansegalla på Dal

Søsteren til Askeladden

 

Kommende lørdag, 19. oktober, 
er det igjen duket for dansegalla 
med dansebandene Ingemars og 
Sogns i LetoHallen på Dal. Døre-
ne åpner kl. 19.00, deretter blir 
det non stop dans fra kl. 20.00 – 
01.30. Dansegallaene på Dal har 
etter hvert blitt en stor tradisjon, 

 

Den siste søndagen i måneden 
arrangerer Eidsvoll 1814 fami-
liesøndag med spesielt fokus på 
barna. Søndag 27. oktober er 
det eventyret “Askeladden som 
kappåt med trollet” som skal for-
telles. Eventyret har imidlertid 

og arrangeres nå to ganger i året.
Kommende fredag kan du 

også delta på dansekurs i Leto-
Hallen. Kurset holdes i arrange-
mentshallen – og det skal danses 
til musikk fra flere kjente danse-
band.

fått en liten vri siden sist. Espen 
Askeladd har nemlig en søster 
som heter Edle, og hun skal hjel-
pe Askeladden med å kappete 
med trollet. Eventyrstunden 
foregår i Wergelands Hus og skal 
passe for barn fra 4-9 år.
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Hvis du er på jakt et-
ter utleiehytte er det 
mye ledig akkurat nå. 

– For tiden har vi faktisk 
noen utleiehytter ledige for 
åremålsleie, forteller utmarks-
forvalter ved Mathiesen Eids-
vold Værk, Ole Kristian Egge.                                                                          
Hvis du kan tenke deg hytte 
mellom Hurdal og Toten er 
Brannelvstua mellom Skruk-
kelia og Eina ledig for utleie. 
I tillegg er Oppegårdsstua i 
Skrukkelia, Lomtjernsstua 
mellom Jeppedalen og Skruk-
kelia samt Krafttjernstua i 
Eidsvoll tilgjengelig.                                                                                           

Leieavtalene til disse hyttene 
varer normalt fra ett til fem år 
– med mulighet for forlengelse.
  
ENKEL STANDARD                           
Egge forklarer at de fleste hyttene 
tidligere er brukt av tømmerhog-
gere, og at de dermed har en enkel 
standard. Unntaket er Krafttjern-
stua som er av yngre dato.                                                                                                                           

– Både beliggenhet, størrelse, 
adkomst, vedlikeholdsbehov, 
utsikt og nærhet til vann varie-
rer mye fra hytte til hytte. Noen 

hytter har bilvei frem til døra, 
mens andre kan nås til fots via 
kortere eller lengre sti, sier Egge.                             

Prismessig ligger de et 
sted mellom 20.000 – 25.000 
kroner årlig, med unntak av 
Krafttjernstua. Her må du ut 
med ca 50. 000 kroner i året.                              

– Pågangen av interessen-
ter har variert mye de sis-
te årene. Størst pågang har 
vi på vårparten/forsomme-
ren. Minst har vi om høsten 
og vinteren, legger han til.

I SKOGSTERRENG                             
Seniorkonsulent i Statskog 
og ansvarlig for hytteutleie i 
Sør-Norge, Torkel Skoglund, for-
teller om varierende respons på 
deres åremålshytter.

– Noen forsvinner kjapt, mens 
andre tar det lenger tid å fi nne 
leietakere til. Åremålsleie er et 
godt tilbud til de som kanskje 
ikke ønsker å binde opp så mye 
midler i egen hytte, men som 
heller vil leie til en gunstig pris, 
sier han.

Leieperioden er 5 år, også 
her med mulighet for forlen-
gelse. Noen av hyttene som er 
ledig nå ligger i Hattfjelldal, En-
gerdal, Rendalen og Trysil.

Prisene har et spenn fra 4 
000 til opp mot 70 000 kroner 
i årlig leie. 

– Mange ligger fi nt til i nær-
heten av vann, og de aller fl este 
ligger i skogsterreng, forklarer 
Skoglund.

LIGGER UFORSTYRRET                           
Er du ute etter en korttidshyt-

te er det mulig å leie dette på 
døgnbasis for rundt 600 kroner 
pr døgn. 

– I år har vi merket en mar-
kant økning i etterspørselen 
etter dette. De mest populæ-
re hyttene er Bjørndalshytta 

I GRUNNLOVSBYGDA: Krafttjernstua ligger ved Krafttjernet i Eidsvoll. Denne hytta leies ut på åremål. 
(Foto: Mathiesen Eidsvold Værk) 

Tømmerhoggeridyll leies ut

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

AKTUELT

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.

Turntropp på Kløfta
Turntroppen på Kløfta 
ledet av John Sørensen. 
Fotografert i 1928. Bildet 
er hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.noREGNSKAP

- Regnskap  - Lønn
- Juridisk bistand - Årsoppgjør
- Stiftelse nye selskaper 

REGNSKAPSBISTAND

Anne Baisgård tlf. 922 16 825 
Christin Bakkeli tlf. 991 61 266

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Tlf. 63 81 19 81 - www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no 

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

Moelven Elektro AS 
2050 Jessheim   
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

Tlf. 40 46 75 78 
www.b-h-s.no

Annonsere 
i Romeriks-

guiden?

Ring Kim på tlf. 41 30 
61 61 eller send mail til 
kim@romeriksposten.no

Annonsere 
i Romeriksguiden?

Tlf. 41 30 61 61 

Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61 

og Øksnehytta i Sølvverket i 
Kongsberg, sier Skoglund.

– De har svært god beliggen-
het og ligger uforstyrret i nær-
heten av vann. Dette er hytter 
i både fjell- og skogsterreng, 
avslutter Torkel Skoglund.

Byggeriet Østmoen Sag Eidsvoll 
Myhrer Industriområde, 2080 EIDSVOLL - Tlf: 63 95 19 60

Lik oss på Facebook 
www.facebook.com/ByggerietEidsvoll

www.byggeriet.no

NORDPEIS  
VARDE FUEGO NR.1

NORDPEIS  
ORION

7990,-pr.stk

4360,-pr.stk

TID FOR VARME!  
BYGGERIET EIDSVOLL - TILBUDET VARER UT OKTOBER
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Seniorkampanje – stor
Grundig helseundersøkelse, blodprøve og 
urinprøve.
Ordinær pris: 2419,- Tilbud: 1800,-

Seniorkampanje – liten
«Har din gamle �rbente venn fått en kul?»
Grundig helseundersøkelse + celleprøve av kul 
undersøkt ved klinikk.
Ordinær pris: 897,- Tilbud: 650,-

Gjelder i perioden 1.oktober - 31 oktober

Tlf: 63 80 15 80  Tlf: 63 87 85 00 Tlf: 66 69 69 69

Høstkampanje for hund og katt:

Romerikes beste eldretilbud?

Alder i seg selv er ingen sykdom, men akkurat som med 
mennesker er det eldre dyret ofte mer mottagelig for 
sykdommer. 

Kan vi oppdage disse sykdommene på et tidlig tidspunkt er 
det ofte mulig å drøye eller til og med stoppe 
sykdomsforløpet, og fremfor alt forbedre ditt eldre dyrs 
livskvalitet.

Seniorkampanje er rettet mot hunder fra 7 års alder og katter 
fra 9 års alder. 

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Sagasentret i Eidsvoll.

VINNER:
BJØRG HOLÅS
Nyjordesvingen 6 J
2053 Jessheim

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

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

- Det kunne skje også her
Historiker Birgit Rim-
stad fra Skedsmokor-
set kommer til Badet 
Kulturtun i Eidsvoll 
for å snakke om «Det 
norske Holocaust».

Høsten 1942 startet jødeaksjone-
ne i Norge, hvor samtlige av de 
ca 2100 jødene som oppholdt seg 
i landet ble forsøkt deportert og 
drept.

Onsdag 30. oktober kommer 
historiker Birgit Rimstad til Ba-
det Kulturtun for å snakke om 
«Det norske Holocaust». Fore-
draget holdes i regi av Eidsvoll 
kirkeakademi.

– Okkupasjonen førte til at 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

772 av jødene i Norge ble arres-
tert og deportert. Bare 33 menn 
og en kvinne overlevde, ingen 
barn kom tilbake. 266 kvinner og 
86 barn og unge under 18 år ble 
myrdet umiddelbart da de kom 
til Auschwitz, forteller Rimstad.
  
PÅ FLUKT                                                                                                                                             
Det ble satt i gang et stort arbeid 
for å hjelpe de overlevende jøde-
ne til Sverige. Hundrevis av gren-

seloser fulgte dem gjennom fjell 
og skoger i mørke høst- og vinter-
netter. Flyktningrutene gikk tett 
også over Romerike. 

Det store spørsmålet Rim-
stad stiller er hvordan Holo-
caust kunne skje.

– Antisemittismen er gam-
mel og tilpasningsdyktig og ble 
tatt i bruk når verdslige eller 
kirkelige ledere hadde behov for 
syndebukker. Den har medført 
nesten to tusen år med fl ukt, og 
til sist det forferdelige forsøket 
på tilintetgjørelse: Holocaust. 
Siste del av foredraget vil derfor 
ta for seg antisemittismen i his-
torisk sammenheng, forteller 
historikeren.
  
AKTIV FORSAMLING  
Historikeren fra Skedsmo har 
holdt foredrag i regi av Eidsvoll 
kirkeakademi tidligere med et 
beslektet tema: jødene som over-
levde. Da med et spesielt fokus på 
de som var barn og unge da de 
flyktet.                                                                   

– Det var en dypt engasjert 
og aktiv forsamling i Eidsvoll 
forrige gang som jeg ser frem til 
å møte igjen. Det viktigste med 
denne formidlingen er å gjøre 
denne delen av norsk, nær for-
tid mye bedre kjent. Det kun-
ne faktisk også hende her, sier 
hun.

TIL EIDSVOLL: Historiker Birgit 
Rimstad kommer til Eidsvoll med 
foredraget “Det norske Holo-
caust”. (Foto: Privat)

på dundyner

Hvit gåsedundyne-vinter
Ekstra varm dyne -rutesydd kv 10-12
140x200 kr. 3490,- 
1745,- 
DOBBEL DUNDYNE
Gåsedundyne-rutesydd kv 8-10. God 
vinterdyne med fin tyngde Str. 200x220  

Før 2490,- NÅ KUN 1245,-

Kvalitets sengesett
fra Sir John. 
Det beste!
Ekstra fin sateng,  
glatte sett,  
flanell

Gåseheldunsdyne
Rutesydd vinter/helårs kv-10-12
lett og luftig. Str. 140x200 

Ord. pris 2390,- NÅ

Str. 140x220

Ord. pris 2629,- Nå

Gåsedunsdyne- vinter
Flott hyttedyne-rutesydd kv-8 

140x200 kr. 1580,-

790,- 
140x220 kr. 1749,-

874,-

1195,-
1315,-

140x220 kr. 3290,- 
1872,- 

Hotellputer
70x100 i dun

Alle dun- 
puter
Str. 45x50 str. 50x70  
str. 60x80

Orion termodyne fra Høie  
140x200  

580,-
 

Pute 50x70 229,-

Tidenes prisfest
TA 2  
BETAL  
FOR 1

STORE DOBLE 

DUNDYNER

Hold varmen, sov sammen...

1/2
PRIS -50%

140x220  

650,-

Eidsvoll-kor 
avslutter turné 

Eidsvoll-koret Fresco har i høst 
vært på Norgesturné sammen 
med den kjente sangeren og pia-
nisten Stephen Ackles. Gjennom 
“The Southern Gospel Tour” 
har de holdt en rekke konserter 

i Østlandsområdet. Lørdag 26. 
oktober avslutter de turneen i 
Eidsvoll kirke. Koret lover at det 
blir en gospelkonsert med sør-
statspreg som vil fylle kirkerom-
met.

Kontakt Elisabeth på
tlf. 483 23 443

Annonsere i 

Romeriksposten 

Øvre? 
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rammemadrass med overmadrass 90 
x  200Kr 500. Kubbestol utskåret 
og malt  (meget sjelden). Eldre kiste 
med buet lokk lengde 80 cm. Maleri 
landskap sign. E Aschenbach. Kiddo 
barnestol lys bøk Kr 500.Tlf. 456 
65 211.

Flott rosemalt hjørneskap og dragstol 
selges. Pris 2000 kroner. Hentes på 
Fjellhamar. Mob.99639747

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

BB-reoler (Bokhandlernes bokreol) 
ønskes kjøpt. Tlf. 90116379.

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

Gamle reklamemerker kjøpes. De 
ser ut som frimerker, og ble vedlagt 
forskjellige vareslag eller brukt som 
reklame for varer og forretninger før 
krigen. Det fi ns også album hvor 
merkene kunne samles og klebes inn. 
Jeg kjøper både samlinger, album og 
enkeltmerker. Kan. ev. byttes i post-
kort, frimerker eller bøker. Tlf 905 99 
984 - harald@kartofi l.net

Sommer-/vinterdekk til HiAce 
195/75-R16C ønskes kjøpt.Tlf. 905 
99 984 harald@kartofi l.net

Utrangerte / brukte takplater ønskes 
kjøpt, som er bra nok til”midlertidig 
tak” over vedstabler i marka.Tlf  67 
90 57 92  Mob  90 10 70 06.

Sykler som skal kastes tar jeg gjerne 
imot/hentes. Også defekte. Ikke la 
sykler bli til spiker! Ring Nicholas tlf. 
928 24901, Jessheim

Spisestuebord med keramikkfl iser, 2 
lemmer og 8 stoler. Radiokabinett 
med båndspiller, mahogni platespil-
ler, LP dansemusikk, Agathe Christie, 
hele serien. Helt nytt fuglebur med 
stativ. Gis bort mot henting. Tlf. 
97143174.

Er det noen som kan gi meg wald-
hornundervisning i Lillestrøm? Jeg 
har spilt althorn og mellofon tidligere. 
Tlf. 41 69 58 85 etter kl. 16.00

Vi i Bjønnåsen Friskuslaug ønsker 
å engasjere noen til å spille og 
underholde under et 17. mai-arran-
gement på Bjønnåsen, kvelden 17. 
mai 2014. Dette er en feiring som er 
til minne om den illegale feiringen 
17. mai 1942, da over to hundre 
ungdommer trakk til Bjønnåsen for å 
feire nasjonaldagen illegalt. Har du/
dere anledning til å spille eller synge 
under arrangementet kontakt oss. Vi 
ønsker også å låne eller erverve klær 
eller sko fra denne tidsepoken, om 
noen har noe liggende på loft eller 
i kott. Vi er også interessert i  ting 
som som er fra denne tidsepoken, og 
som vi kan stille ut i forbindelse med 
feiringen. tlf. 90 99 01 80.

Mann på 74 år bosatt i Åmot kom-
mune ønsker bekjentskap med dame 
rundt 70 år. Liker sang, musikk og 
gammeldans. Send et bilde i første 
brev. Bill MRK: Vi to.

(Otto Ruge LibriArte 1995) 200,- 
Kompani Linge 2 bind (Libir-Arte 
1995) 200,- Samlet KUN 1500,-. Tlf 
905 99 984 - harald@kartofi l.net

4 stk. piggdekk 155/80 R13 på 
felg 4 hull (Mazda) og 4 stk. pigg-
dekk 175/70 R13 på felg 4 hull 
(Golf) selges kr 800,- pr. 4 stk. Tlf. 
90956561

2 stk enkle sovesofaer selges billig.  
Har plass til oppbevaring av sengetøy.
Tlf. 92 49 55 57.

Fire stk ubrukte, sammenleggbare 
K&M notestativ i nikkel selges en-
keltvis (kr 150) eller samlet (kr 500). 
Et brukt stativ også (kr 100). Tlf 488 
95 390.

Alfa Romeo 159 SportWagon 1,9 
JTD Distinctive 2007,  97 000 km, 
kr 135 000,- (inkl. omreg.). 120 hk, 
Diesel, Girkasse: Manuell. Bilen er 
EU GODKJENT frem til august 2014. 
Årsavgift for 2013 er betalt. Ta kon-
takt for mer info: Eva Otnes – mobil 
977 97 284 – eva.otnes@gmail.com

Huntonitt byggeplater; 6 stk. (ca 1,1 
X 2,3 m.) + 5 stk. (ca 0,6 X 2,3 m.) 
+ noe avkapp. Store plater 40 kr. pr 
stk., små 20 kr. pr stk. (resten gratis) 
ved henting. Tlf. 67 90 35 31.

Brio Race trille, kr. 1.100. Britax 
Two-Way Elite barnesete, 9-25 kg, kr. 
1.100. Begge deler lite brukt, pent 
som nytt. Tlf. 99245471.

Graco bilstol med base 0-13 kg 
selges kr. 500,- Må hentes hos selger. 
Tlf. 917 37 916.

Teutonia barnevogn selges for kr 
1800.Mørk blå, kombinert barnevogn 
og sportsvogn.Bærebag, vogntrekk, 
regntrekk, myggnett, handlenett m.m. 
medfølger. Meget pent brukt. Tlf. 
99241804, Lørenskog.

Brukt vedkløyver, Power Cut selges. 
Kutter 52 cm lengde. 4 tonn kraft, 
10 amper -1500 KW. 600,- Løvsuger, 
Power craft garden selges. Blåser og 
suger. Brukt 2 ganger, ikke oppsam-
lingspose. Selges kr. 200,- Tlf. 94 
38 40 18.

Gammel emaljekopp - hvit - oppheng 
” sand” kr 100, gml emaljekopp - 
oppheng - ”sæbe” kr 100, vev kr 
200, elektrolux husholdningsmaskin 
m div utstyr kr 500, foodprocessor til 
Kenwood kr 300, 6 gml fruktkniver 
fra 60 tallet kr 250, 4 forskjellige 
vannmugger m whiskyreklame kr 75 
stk, verktøysett til Landrover freelan-
der kr 400, bobbyhjelm engelsk politi 
northhumbria - kr 650, 4 vinterdekk 
m/pigg 225/70R15C på felg for 
landrover a kr450 (kjøpt 13.12.12), 
takbjelker for takboks komplett kr 
250, forskjellige tinn lysestaker kr 
50-75 stk, forskjellige tinnvaser kr 
60/stk, , tinn sigarettetui kr 80, tinn 
askebeger kr 75, keramikk kruk-
ker fra Libanon kr 50/stk, diverse 
deler til BB reoler, hyller og korte 
sidevanger kr 50-100 pr del, diverse 
kjeler/bokser i kobber 150-200kr/stk, 
polaris kaffekjele i kobber aldri brukt 
kr 500, kaffesett Egersund fajanse 
til 6 komplett m kopp, skål, asjett 
1920-1930 talls, kr 900, levegger 
120*190 kr 150 stk (buet topp), 
levegger 120*120 (topp, men senket 
bue) kr 150,stk, helan og halan bys-
te - keramikk kr 200, nedtyrekkbar 
taklampe svart - kr 100; taklampe 
brun keramikk hengelampe kr 100. 
Tlf 932 22 538.

Spisebord lys gran med tykk bord-
plate (Krogenes modell) lengde 193. 
Kr 950. Hybelkomfyr lite brukt. God 

selges kr 400,- har bilde DC Rover 
vintersko fra Session farge oliven-
grønn/brun str 42,5, brukt 1 sesong 
selges kr 300 ny pris er 1600 kr . 
har bilde. Svalbard whiskey glass 
fra Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt og 
1 som er 9,2 cm høyt 200 kr pr stk 
har bilde. Bjørn Dæhli skidress Blå /
Rød str 164 kr 200 har bilde. Tlf. 63 
875480 eller 928 41746

Rosemalt kaketine selges for kr 500.
Den har inskripsjon til et brudepar, 
men dette lar seg lett male over for 
en som har peiling på sånt. Bunnfar-
ge er gråblå. Tlf 97179220.

Div bøker, endel bokklubbøker, Det 
hendte fra 1980-tallet, og komplett 
leksikon, selges rimelig.      Div 
mc-utstyr selges rimelig, dame og 
herre. Bl. annet ny ubrukt Shoei 
Xr1000 hjelm, svart, str XS, i eske, 
og en rød/hvit Shoei hjelm, brukt et 
par ganger. Spyke regndresser str L, 
todelt og hel, støvler, bukser, jakke.  
Interphone, ubrukt. Forma cross/mot-
ard støvler str 45, ubrukte. Toyota 
MR2, 1991, nylig EU-godkjent, 
selges. Mob. 92 28 46 05.

Meget pene 2 og 3 seter stoff sofa til 
salgs ( grå m/ sort mønster). 2 seter 
er 160 cm lang, mens 3 seter er 220 
cm lang. Alle puter er løse, vendbare, 
vaskbare og kan renses + Stuebord 
100*100 cm m/glassbord og skuff. 
Selges for 5000 kr. Bord kan selges 
separat. Pris kan diskuteres. Bilder 

Snowboard støvler merke snakeboot 
str 43 passer str 40-41 kr 250 har 
bilde. Hvite danseskøyter str 37 
kr 125. Hockey skøyter str 40+41 
selges kr 150 pr stk. Nye svarte 
Støvletter fra Zizzi, str 41 med plass 
til bred legg,(25,5cm skaftevidde), 
og 36 cm høye kr 400 ( nypris1900) 
(Har bilde). Hadeland 1984 serie 
krystallglass 6 coctail glass (17 cm) 
5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin ( 
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker 
bla Mikke mus,  Disney, Ole Brum, 
aktivitetsbøker, naturbøker m.m... 
selges.fra kr 20 pr stk. eller mange 
til samlepris. Overføre VHS fi lmer 
til DVD kr 100 pr time, min kr 300. 
Hadeland oljelamper. Tangen kr 200, 
Spiral kr 150 Furu kr 150. Svart 
Cord dressjakke 12 år Kjempestilig 
selges kr kr 100,- Ubrukte Colombia 
vinterstøvler str 41 kr 350 (Ligger i 
eske) (ny pris 999). OL genser 1994 
str M selges kr 350 Har bilde. OL 
karaffel med motiver 20 cm høy 
selges kr 500 kr Har bilde. Swix ski 
jakke 2 blåfarger str 140 vind og 
vannavstøtende kr 100 har bilde. 
Kandahar skijakke str 140 blå/rød kr 
100 har bilde. Bjørn Dæhli skibukse 
str 152 kr 100. Boblejakker i div 
farger + svarte boblebukser str 12-14 
år i  mange kjente merker som Head, 
Skogstad H2O  mellom 100-150 kr 
pr stk. Ny JC svart dressjakke str 46 
ubrukt m/lapper på ny pris kr 995 

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

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

BEKJENTSKAP SØKES

GIS BORT

SNEKKER MED 
FAGBREV
Faglært snekker ledig for små oppdrag. 
Gode referanser. Tlf. 94 82 76 78.

Vi søker deg som har erfaring fra oppsøkende salg 
mot bedrifter. Du kan vise til gode salgs- 

resultater fra tidligere salgsjobb.   
Vi tilbyr et godt produkt hvor annonsører er fornøyd 

og kjøper igjen, et hyggelig arbeidsmiljø og
konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Send søknad og CV innen 18. oktober  
til Dag Rognlien Stenberg,  

dag@avisdrift.no eller  
ring 92 26 07 92 for mer informasjon.

DYKTIG 
MEDIESELGER

 
Avisdrift Romerike AS gir ut Romeriksposten Øvre og Nedre, som gis ut 
til hhv husstander i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker - og Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen. Avisdrift Romerike AS har kontor i Lillestrøm. 
Selskapet eies av Innlandets største mediekonsern, Hamar Media AS.

Vi søker nå

kan sendes på sms. Tlf. 94175986, 
Jessheim. 

Todelt vitrineskap. Høyde 196 cm 
lengde 160 cm bredde 42 cm. Kun 
6.000.- Ser ny ut.Tlf 93 88 75 04

Lite rundt teakbord, avlangt blom-
sterbord med kobberplate, små 
rottingstoler og skjerm til gulvlampe 
mm selges. Pene retromøbler fra 
70-årene. Tlf 92 23 02 80.

En del sykepleierfaglig bøker og noen 
fra videreutdanning i psykiskhelse tli 
salgs veldig billig. Tlf.47 60 36 35 
eller send mail 39sudha66@gmail.
com.

Koken, barber/(frisør)stol, selges! 
Usikker på alder, men er av eldre år-
gang. (30 tallet?) Ganske god stand, 
men hydraulikk-systemet er defekt. 
(kan repareres) Pris: 1000,- Mobil: 
917 41 445.

Lite brukt Wonderland rammema-
drass, medium, 90X200. Ikea Bonde 
TVbenk med reol, bjørk. Ikea Bonde 
TVbenk, bjørk. Yamaha elektrisk orgel 
med krakk. Selges rimelig, samlet 
eller hver for seg. Tlf 90 11 95 96.

Interiørblader selges rimelig + ”Det 
hendte” fra 1980-årene . Tlf. 47 85 
11 08

Krigslitteratur selges. Alle bøker i 
god stand m/smussomslag. Handels-
fl åten i krig 1939-1945 (Grøndahl/
Dreyer) 5 bind kr 600,-. Norge i krig 
(Aschehoug 1995 - Magne Skodvin) 
8 bind 500,-. Den andre verdenskrig 
(Otto Ruge - LibriArte 1995) 4 bind 
kr 200,-. Krigens dagbok 5 bind 

Varsler om at noe er galt
Det er ikke alltid 
bom stopp når var-
sellampene lyser. 
Fargen avgjør om 
det blir tauebil eller 
ikke.

– Det er mange som reiser 
på verkstedet straks det ly-
ser en lampe. Ta heller fram 
instruksjonsboken. Der står 
alle lampene omtalt med 
hvilken funksjon de har og 
hva du skal gjøre når disse 
lyser, anbefaler Jan Ivar En-
gebretsen, kommunikasjons-
rådgiver hos NAF.  

Under en del lamper som 
lyser gult vil det stå at du kan 
kjøre videre, men må oppsø-
ke verksted så fort som mu-
lig. Lyser det rødt er det tyde-
lig signal om å stoppe bilen 
og ringe etter assistanse.  

DIAGNOSE
På verkstedet til Bilxtra i Lil-
lestrøm har verkstedsjef Es-
pen Melby fått inn en bil 
der motorlampen, ESP og 
ABS-lampene lyser gult. Han 
kobler diagnoseutstyret på 
bilen, taster inn registre-
ringsnummeret, og får fram 
biltypen og årsmodell. Data-
maskinen leser igjennom alle 
programmene som er i bilen. 
Etter noen minutter viser 
skjermen hvor feilene er som 
har utløst varsellampene. Da 
har maskinen søkt gjennom 
25 punkter. 

– Hva er de vanligste feilene 
som dukker opp?

– På for eksempel ABS er 
det oftest feil på følerne som 
sitter på hvert enkelt hjul. 
Det er stort sett de som plei-
er å ryke. På litt eldre biler 
er det ABS-ringen som ruster 
eller sprekker. For det meste 
er det ABS og motorlamper 
som lyser gult hos de fleste 
som kommer til verkstedet, 
forklarer Melby.

De røde lampene betyr 
stopp, akkurat som trafikkly-
sene i samme farge. Men en 
gul lampe er en informasjon 

om at noe er feil. 
– I forbindelse med at det 

er meldt feil på motoren vil 
dette også gi feil på ABS-
systemet. Motorstyring og 
ABS jobber sammen. På den-
ne bilen er det noe feil med 
ABS-føleren på venstre side 
bak, forklarer Melby.

MOTORFEIL OG ABS 
Jan Ivar Engebretsen i NAF på-
peker at det vanligste feilvarslet 
er motorlampa. ASB-lampen 
er også begynt å bli en hyppig 
kilde. Om ESB lyser kan årsa-
ken være at man har trykket på 
bryteren for at ESB-en ikke skal 
virke. 

– Når den røde lampen ly-
ser handler det som regel om 
oljetrykk eller lading, forkla-
rer Engebretsen.

– Kan bileieren gjøre noe selv 
når det lyser gule lamper?

– Nei, det handler spesi-
fikk om elektronikk. Der har 
den vanlige bileier lite å stille 
opp med. Om derimot brem-

selampa lyser kan det være 
at det mangler bremseveske. 
Men ikke på grunn av lekka-
sje. Når du bruker bilen sliter 
du mer og mer av bremseklos-
sene. Disse går da nærmere 
skiva. Da blir det etterfylt 
mer bremseveske for å kom-
pensere slitasjen. Det hender 
ofte at føleren i bremseveske-
beholderen synker slik at den 
tenner bremselampa. Som 
bileier kan man kontrollere 
om det er lavt nivå i bremse-
veskebeholderen som er årsa-
ken til feilmeldingen. 

VARSLER IKKE ALT
Når motorfeillampen lyser kan 
det være at ting har sluttet å 
virke og bilen har gått over i 
nødsystemet. Men kjører du 
videre med rød lampe vil det-
te utvide muligheten for at det 
skjer ting som kan føre til store 
kostnader. 

– Jeg sitter med en faktura 
på en bensinbil som har fått 
fylt tanken opp med diesel. 

«Kåret til en av de  
beste karosseriverksteder» 

 

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

Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen 

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper

Bileier kjørte til det stoppa. 
Regningen kom på 66.000 
kroner. Dette var heldigvis 
en nyere bil med forsikringen 
i orden. Bileier slapp dermed 
med en egenandel på 6.000 
kroner, sier Engebretsen. 

Han forteller at det ikke 
finnes noen lamper som vars-
ler feil drivstoff. Er du heldig 
kan du få motorfeillampa til 

å lyse gult, på grunn av at det 
blir noe feil med blandingen, 
før bilen stopper. 

– Akkurat dette klarer du 
ikke å garantere deg mot, an-
net enn at du må være våken 
når du skal fylle drivstoff.

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

ET VARSEL: Motorlampen, ESP og ABS-lampene lyser gult.

FINNER FEILEN: Verkstedsjef Espen Melby har koblet datamaskinen på 
bilen og søker opp feilene. 
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Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

Parkeringsselskapet parkerte dieselbilene
I sommer kjøpte 
Skedsmo Parkering 
to Nissan Leaf el-bi-
ler og parkerte die-
selbilene sine.

– El-bilen har mye bedre 
komfort og er bedre å kjøre 
enn dieselbilene, sier Tor-
stein Sandstad.  

Nissan opplyser at bilen 
kan oppnå en hastighet på 
145 km/t, uten utslipp og 
støy. Over 80 prosent av bat-
teriets kapasitet lades på 25 
minutter. 

NÆRT TIL 
LADESTASJONENE
Bilen varsler når det kun er nok 
strøm til tre mil kjøring. Om 
bilen trenger påfyll fi nnes det 

en ladestasjon sentralt plassert 
på Stortorget, en stasjon hos 
bilforhandler Birger N. Haug i 
Depotgata, og en ladestasjon 
hos McDonalds. 

– Det var smart å skaffe dis-
se bilene. De passer veldig bra 
til vårt bruk, sier Jeir Hajdavi, 
og anslår at de kanskje kjører 
10 mil i løpet av en dag.

Daglig leder Jon Anders 
Kvist i Skedsmo Parkering 
har fått mange positive til-
bakemeldinger fra trafikk-
betjentene som daglig bruker 
bilene. Bilene kjøres rundt i 
hele kommunen, og en sjel-
den gang blir det turer til 
Leirsund, og til andre kom-
muner. 

MILJØVENNLIG KJØRING
– Hovedårsaken til at vi gikk 
over til el-biler er at det gikk 
med en del liter diesel på små-
kjøring. Slik kjøring er foru-
rensende, og i tillegg kostet det 
penger. Da var det attraktivt å 
fi nne biler som både har god 
økonomisk kjøring og som er 
mye mer miljøvennlig, forteller 
Kvist. 

– Har dere kjørt strømtomt?
– Nei, det er jeg ikke kjent 

med har skjedd. En lading 
holder hele arbeidsdagen. 

Men det blir selvsagt spen-
nende å se hvordan det går 
til vinteren når vi kjører med 
full trøkk på varmeapparatet, 
setevarme og bruker vindus-
viskerne. 

Kvist tror at de må belage 
seg på å bruke ladestasjonene 
litt oftere når vinterkulda set-
ter inn.  

– Vi kjører mye rundt og 
har da muligheten til å sette 

fra oss en av bilene på lading 
mens den andre kjører vide-
re, forteller Kvist.

BLE MILJØVENNLIGE: Jeir Hajdavi (t.v.) og Torstein Sandstad er svært positive til parkeringsselskapets nye 
el-biler. – Bilen er som en drøm å kjøre, sier Sandstad.   
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Utstyrer bilen med kvalitetsdekk
Når nye vinterdekk 
skal kjøpes tenker 
bileierne mer på kva-
litet og sikkerhet enn 
på prisen - det er i 
alle fall Euromasters 
oppfatning.
– Mange av kundene er veldig 
bevisste på hva de skal ha. De 
har gjerne lest litt om dekk-
testene til NAF og bestemt 
seg for å kjøpe kvalitetsdekk, 
forteller avdelingssjef John 
Lyngholm ved Euromaster 
AS Berger.

Avdelingssjefen poengte-
rer at Euromaster kan holde 
lave, konkurransedyktige 
priser fordi de har gode inn-
kjøpsavtaler og er en del av et 
stort internasjonalt konsern. 

TENKER SIKKERHET
– Det virker som det er viktig 
for folk å kjøpe dekk som er 
høyt rangert i ulike dekktester. 
Mange tenker på sikkerheten 
spesielt når det gjelder vinter-
dekk. Det virker som pris er 
mindre viktig. Kunden vil ha 
kvalitet og er villig til å betale 
for det, forklarer Lyngholm. 

– Hvilke dekk er de mest po-
pulære?

– Det er testvinnerne. Mic-
helin X-Ice XI3 for piggfritt. 
For piggdekk er det Nokian 
Hakkapeliitta 8. Et dekk som 
tilslutt ble godkjent i Norge.

Avdelingssjefen anslår at 
85 prosent av hans kunder 
velger piggfrie dekk. De som 
kjører mye rundt i Oslo-om-
rådet velger stort sett pigg-
fritt. Dekkene har god fram-
kommelighet og bileierne 
slipper å betale piggdekkge-
byret.  De som er mye på fjel-
let, og skal opp islagte veier, 
foretrekker ofte piggdekk. 

– Hva er holdbarheten på 
dekk?

– En tommelfingerregel 
sier at du ikke bør kjøre med 
dekk som er eldre enn fem 
år, såfremt de har godkjent 
mønsterdybde. Da må du 
også ha hatt dem lagret på 
riktig måte: Mørkt, tørt og 
kjølig. På denne måten sinker 
du aldringsprosessen.  Men 
på grunn av gummiblandin-
gen som finnes i moderne 
dekk i dag, påvirkes dekkene 
mindre av alder enn tidlige-
re, forklarer Lyngholm. 

MÅ TAUES 
Selv om mange er «føre var», og 
skifter til vinterdekk i god tid før 
snøen ligger på veien, er det all-
tid noen som venter i lengste la-
get. For noen er dekkskifte ikke 
i tankene før bilen ligger i grøf-
tekanten eller står plantet inn i 

bilen foran. NAF har de siste to 
årene gitt assistanse til bileiere 
som skal til dekkhotellet for å 
hente ut vinterdekkene sine. 

– Det er også de som tar 
sjansen på å kjøre selv til 
dekkhotellet på sommerhjul 
for å skifte. Disse pleier vi 
som regel å plukke opp fra 
grøfter og småkollisjoner 
langs veien, sier Jan Ivar En-
gebretsen, kommunikasjons-
rådgiver i NAF. 

– Hva sier folk når bergings-
bilen kommer?

– De forteller at de ikke 
trodde at det var så glatt og 
farlig. Står bilen på sommer-
dekk og snøen laver ned, skal 
du ikke være tvil. Da skal du 
la bilen stå, sier Engebretsen.

PIGG ELLER PIGGFRITT
Pigger er bedre enn piggfrie dekk 
på is og våt is. Det er der dekkene 
skiller seg ut. Skal du kjøpe nye 
vinterdekk bør du sjekke dekk-
testen. Du bør vurdere dekk ut 
fra hvilket føre du kjører mest 
på. Når det er gjort kan du sjekke 
testen og fi nne det beste dekket 
som dekker ditt behov. 

– Det er ikke bestandig at 
testvinneren er det beste dek-
ket for deg. En som kjører i 
Haugesund skal nødvendig-
vis ikke ha det samme dekket 
som han som kjører i Vågå. 
Og hvis det er bilister som 
ikke stoler på de piggfrie dek-
kene, så skal disse velge pigg-
dekk. Vi kan ikke ha utrygge 
bilister ute i trafikken, be-
merker Engebretsen. 

Det bileiere feiler mest 
med er manglende vask av 
dekkene, forteller NAF-man-
nen. Kjører du mye på saltede 
veier binder saltet veistøv og 
annen forurensing til dekk-
banen. Hvis ikke dekket blir 
vasket, kjører man på glatte 
dekk. 

– Jeg får mange henven-
delser om dekkjøp. Det ver-
ste jeg hører er spørsmål om 

hvor man kan kjøpe de bil-
ligste dekkene. Du finner det 
dekket som er best for deg. 
Og så kan du begynne å rin-
ge rundt, til minimum tre 
forskjellige utsalgssteder, og 
spørre om pris til det dekk-
merket du er ute etter. 

UTSKIFTING AV DEKK
– Når må de gamle dekkene 
skiftes ut?

– Man antyder levetiden på 
dekk ligger på 20- til 30.000 
kilometer. Noen sier tre år. 
Det er også avhengig av hvor 
mye mønster som er i dekket. 
Minstekravet er tre millime-
ter. NAF anbefaler minimum 
fire millimeter. Det finnes de 
som skryter av at de har hatt 
dekkene i 12 år. Til de sier 
jeg; HIV DEKKENE. Gummi-
en blir hardere med årene. Til 
slutt kan du sammenligne det 
med glass på snø. Vask dekke-
ne ordentlig, og se over dem 
før du pakker de vekk for se-
songen, forteller Engebretsen.

NAF-mannen oppfordrer bi-
leierne til selv å skifte fra som-
mer til vinterhjul. For det før-
ste for å trene på å gjøre jobben 
med dekkskift. Og for det an-
dre sjekke at alt utstyret som du 
trenger er i bilen. I Norge lig-
ger punktering på tredje plass 
i assistansestatistikken til NAF. 
Denne gruppen øker for hvert 
år. I juli i år hjalp NAF 657 bi-
lister som hadde punktert. For 
august var tallet  554, og i sep-
tember var det 451 bilister som 
trengte hjelp etter punktering.

– Hvis du selv skifter hjul 
på bilen har du trent på dette 
i forkant før du får en punk-
tering, sier Engebretsen.    

UNNGÅ LØSE BOLTER
Hver sesong må NAF også ryk-
ke ut og hjelpe folk som har fått 
løse hjulbolter under kjøring. 

– Vi har også mange as-
sistanser der biler har mistet 
hjulet under kjøring. 

Engebretsen forklarer at 
når du setter på hjulene må 
du stramme hjulboltene med 
riktig moment. For å finne ut 
av dette kan du skaffe deg en 
momentnøkkel hos Biltema. 
I instruksjonsboka står det 
nøyaktig hvilket moment du 
skal bruke. Om jobben med 
hjulskifte settes bort, anbe-
faler Engebretsen at du får 
spesifisert på regningen hvil-
ket moment som ble brukt da 
hjulene ble satt på bilen.

I juli rykket NAF ut til 133 bi-
lister som hadde løse hjulbolter. 
Samme måneden rykket de ut 

KLAR PÅ DEKK: Avdelingssjef John Lyngholm ved Euromaster AS Ber-
ger forteller at folk er veldig bevisste på å skaffe seg gode dekk. Mange 
foretrekker testvinneren Michelin X-Ice XI3.

SJEKK HJULBOLTENE: – Å miste et hjul kan være livsfarlig. Sjekk 
derfor at hjulboltene sitter skikkelig på, sier Jan Ivar Engebretsen, kommu-
nikasjonsrådgiver i NAF. Pressefoto NAF.

DEKKTIPS
1. Feil lufttrykk reduserer 
dekkets levetid og bilens 
kjøreegenskaper. I tillegg bidrar 
dette til økt drivstofforbruk og 
økt CO2-utslipp.

2. Bolter og muttere må 
trekkes til med riktig moment 
og ettertrekkes etter 50 - 100 
km.

3. Har du 4-hjulstrekker er 
det sikrest å bytte alle dekk 
samtidig da rulleomkretsen 
bør være lik på alle fi re hjul, 
hvis ikke kan det bli skade i 
drivverket på bilen.

4. Sjekk reservehjulet 

til 44 sjåfører som hadde mistet 
et hjul under kjøring. 

– Når du har skiftet hjul bør 
du sjekke etter om hjulboltene 
sitter skikkelig etter å ha kjørt 
noen kilometer. Strammer du 
for hardt til, og kjører over et 
hull og får et slag på hjulet, 
kan boltene klippes av. Hører 
du en høy knirkelyd mellom 
bolt og felg når du strammer 
hjulbolten er det et signal om 
at du har strammet for mye. 
Da må du slakke litt av. 

Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 
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  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 

Bestill MECA service  

Bestill MECA service
Gi bilen din en ny mekaniker
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny bilteknikk. Derfor  
finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – uansett merke og årsmodell. Når bilen din har 
vært hos oss, skal du være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og prisen.

Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på 
kaffe og en prat om bilen din.
Velkommen!

HØSTTILBUD
Periodisk kjøretøykontroll: 390,-
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid)
Høstsjekk (7-punkter): 290,-
DEFA-pakker:
-motorvarmer: 2990,-*
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-*
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-*
* Inkludert moms og montering.
Hengerfeste: Fra kun 4990,-*
*Inkludert hengerfeste og montering.
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch

Tlf. 63 94 77 85 
Tekst/foto: Roy R. Mortensen

roy@avisdrift.no

regelmessig for lufttrykk og alder.

5. Monter de beste dekkene 
bak! Det er situasjoner det er en 
fordel å ha dem foran, men i en 
kritisk situasjon er det best å ha 
dem bak. 

6. Vask dekkene med dekkvask 
eller varmt såpevann før du 
setter dem bort for sesongen. 

7. Dekk skal lagres tørt, mørkt 
og kjølig. Dekk uten felg lagres 
stående, mens dekk med felg 
kan stables oppå hverandre eller 
henge.

Kilde: Conti produktguide
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BILLIG SERVICE
Er bilen din eldre enn 5 år?
Nå får du en service hos fagfolkene du 
stoler på til en pris du kan bli glad i!

Vi benytter originale deler og denne servicen gjelder 
alle bilmerker. Vi skifter olje, oljefilter, luftfilter og etter 
behov tennplugger og dieselfilter, samt at vi kontrollerer 
14 punkter relatert til sikkerhet på bilen din.

PERSONBIL

2.490,-
VAREBIL

2.990,-
SMS: Send ØKO til 2012 for bestilling av time

Sulland Jessheim
Energivegen 13  Tlf: 63 94 27 50

Venter med å ta lappen
Flere unge velger å 
vente med å ta fø-
rerkortet. - Ungdom 
har blitt mer urbane 
i livsstilen og prio-
riterer annerledes, 
mener kommunika-
sjonsrådgiver i NAF, 
Jan-Ivar Engebret-
sen.

Tall fra Statens Vegvesen som 
ble lagt frem i fjor, viser at flere 
unge venter med å ta lappen.

38 prosent av kvinnene tar 
førerkort så fort de er myndi-
ge, mens 45 prosent av men-
nene gjør det samme. Siden 
1990 er det 15 prosent færre 
menn og 12 prosent færre 
kvinner som tar lappen så 
fort de fyller 18.
                              
PRIORITERER ANNERLEDES
Kommunikasjonsrådgiver i 
NAF, Jan-Ivar Engebretsen, 
kjenner til utviklingen.

- Vi har kjennskap til at 
mange ungdommer venter 
med å ta lappen slik at gjen-
nomsnittsalderen for dette 
vil øke fremover. Ungdom 
har blitt mer urbane i livssti-
len og prioriterer annerledes, 
mener Engebretsen.

Fagkonsulent i Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforbund, 
Bjørg Reitan, tror at økonomi 
også spiller inn.

- Mulige årsaker er at det er 
et godt kollektivtilbud spesielt 
i storbyregionene kombinert 
med at det knyttes høye utgif-
ter til kjøreopplæring, sier hun.

Reitan legger til at mange 
prioriterer utdanning og rei-
seliv fremfor å investere i fø-
rerkort og bil.
                                       
TILFLYTTING FRA OSLO                                                                                    
Daglig leder og trafi kklærer ved 
Romerike Trafi kkskole, Riad 
Sollien, forteller at majoriteten 
hos dem er 17-18 år, men at de 
ser en økning i eldre deltagere 
på sine kurs. 

- Vi har en del jenter i al-
deren 25-35. Dette tror jeg 
kommer av stor tilflytting 
fra Oslo, og at førerkort ikke 
har vært nødvendig før de 

har flyttet på landet, sier han 
og legger til at den eldste hos 
dem er under opplæring nå. 

- Vedkommende er 64 år. 
Men vi har hatt noen eldre 
også, forteller Sollien.    

FLERE KVINNER
Kjørelærer Erik Klungtveit ved 
Vei-Viser̀ n i Lillestrøm bekref-
ter også tendensen med eldre 
deltagere på kursene.

- Vi har en økende andel 
kvinner mellom 25-40 år, 
som tar førerkort med auto-
matgir, forteller han.
   
MAJORITETEN ER UNGE                                                              
- Majoriteten av de som melder 
seg på hos oss er 17-18 år. Men 
vi får også innimellom påmel-
ding fra folk som er litt eldre, 
forteller kjørelærer Cathrin Jen-
sen ved Eidsvoll Trafi kkskole.

- Den eldste som har tatt 
førerkort hos oss var 70 år, og 
vedkommende tok lappen på 
motorsykkel, legger hun til 
med et smil.

créative technologie

www.citroen.no

CITROËN C4 AIRCROSS
e-hDi 115hK 4X4 nordic edition 

FRA KR 337.200,-

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 4,6-5,6 l/100 km. co2: 119-146 g/km. nox = 131-166 mg/km. 5 års norgesgaranti (2 års fabrikk- og 3 års norgesgaranti, 100.000 km). veil. pris levert forhandler på Jessheim. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr og farger kan avvike. 
vi tar forbehold om trykkfeil.

goDt utstyrte Biler på lager
• pack look
• pack city
• 18" felger, innstegslist i krom, el.innfellbare sidespeil.  
• parkeringsensor bak, blendefritt bakspeil.

KOm INNOm FOR eT gOdT TIlbud Og pRøveKjøRINg.

citroën c4 aircross 4x4 tar deg like problemfritt rundt i bygatene som rundt i terrenget. Med en smart dreiebryter kan du velge mellom tohjulstrekk, 
firehjulstrekk og lock-funksjon, som øker momentet på bakhjulene under vanskelige forhold. hvis du er på jakt etter en stilig suv til en overkommelig pris, 
så leveres citroën c4 aircross også med permanent tohjulstrekk.

leveRINgSKlARe bIleR 

4X4 eTTeR beHOv
mer utstyr til samme pris 
• Digitalt klimaanlegg 
• regnsensor 
• elektriske vinduer foran og bak 
• cD, radio & connecting Box  

(Bluetooth &usB) 
• Fjernstyrt sentrallås • esp&asr 
• tåkelys 
• cruisekontroll & hastighetsbegrenser 
• setevarmer foran • panorama soltak

AUTOSALG JESSHEIM AS • ENERGIVEIEN 9 • 2069 JESSHEIM • TLF 63 94 77 80 

UNGDOM VENTER: Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan-Ivar 
Engebretsen, merker seg at mange ungdommer nå venter med å ta 
førerkortet. (Foto: NAF)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Fredag 1. november
Jegerpub

Fredag 8. november 
Finsrud & Tyholt får vind på mølla

Lørdag 9. november 
Lutefiskaften

Søndag 10. november 
Vi begynner serveringen av tradisjonell julemat

Søndag 8. desember
Familiejulebord

Lørdag 28. desember
Romjulsfest med Vagabond og  

Heidi Briskodden Band 
 

Fredag 1. november

Høstaktiviteter og  
julebord på Milepelen

Bestill gjerne bord til våre arrangementer.
Catering til alle typer selskap.
 
Middagsservering hver dag! 
Man-lør kl. 13-20, søndag kl. 13-19
 
Vi starter med julematen søndag 11. november

Sand i Nord-Odal - Tlf. 62 97 01 30 - booking@milepelen.no

Reidun Sæther 
til Jessheim
Skedsmo-jenta 
Reidun Sæther er i 
høst på turné med 
sin nye forestilling 
«Reidun og Per 
Elsker Musikaler». 
Kommende helg 
gjester hun Ullensa-
ker Kulturhus.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I september hadde den nye 
forestillingen «Reidun & Per 
Elsker Musikaler» premie-
re i Lillestrøm kultursenter. 
Her fråtser Reidun Sæther fra 
Skedsmokorset og opera- og 
musikalsangeren Per Volle-
stad i kjente musikallåter.                                                                                                                       

– Det er kjempegøy og en 
stor utfordring, sier Reidun til 
Romeriksposten.                                                                                                               

– Vi tar for oss alt hva mu-
sikalsjangeren har å tilby. Det 
er en forestilling med mye 
humor og komikk. Manuset 
er spesialskrevet til meg og 
Per av Runar Borge, som er 
helt utrolig dyktig og en ære 
å få jobbe med. Vi synger san-
ger fra drømmerollene våre 
og beveger oss også over i 
sjangre vi ikke har gjort før, 
legger hun til.

MER KREVENDE                                
Tidligere har 32-åringen hatt 
roller i kjente musikaler som 
Trollmannen fra Oz og Cats. I 
fjor spilte Reidun Damen i Sjø-
en i Monte Pythoǹ s humormu-
sikal Spamalot på Folketeateret. 
En rolle hun i år ble nominert 
til to Komipriser for.

Reidun mener imidlertid 
det har vært annerledes å job-
be med den nye forestillingen. 

– Sammenlignet med Spa-
malot, så er denne prosessen 
på mange måter mer krevende 
for meg. Vi er kun to på sce-
nen, det er mye mer materiale 
vi skal gjennom og mye mer 
scenetid vi skal fylle. I tillegg 
er spennet mellom alvor og 
humor mye større. Dette er en 
nyskrevet forestilling, så det 
er ingen som har gjort det før 
oss som vi kan dra erfaringer 
fra, forteller hun.
                                  
FANTASTISK TEAM                                                                                                                         
Reidun roser imidlertid de hun 
jobber sammen med.

– Vi er et fantastisk team. 
Musikalsk ansvarlig er Hans 
Einar Apelland, som også var 
ansvarlig for Spamalot, og re-

gissør Mattias Carlsson som 
har fulgt meg helt siden min 
debut. Han er en drøm å job-
be med. Vi har det veldig gøy 
på jobb, selv om det er lange 
dager, sier hun.  

TIL CHAT NOIR
Etter premieren i Lillestrøm har 
duoen vært i Nøtterøy og Dram-
men. Nå har turen altså kommet 
til Jessheim og Ullensaker Kul-

turhus. Reidun og Per står på sce-
nen på Jessheim fredag 18. okto-
ber. I november skal musikalen 
spilles på Chat Noir i Oslo - i før-
ste omgang i to uker, men med 
mulighet for forlengelse dersom 
billettsalget tar av. 

– Jeg håper og tror at alle 
som er glad i flott sang og 
store musikalske opplevelser, 
kommer og ser denne forestil-
lingen, sier Reidun Sæther.

NY DUO: Reidun Sæther og Per Vollestad fråtser i kjente musikallåter i 
forestillingen «Reidun og Per Elsker Musikaler». (Foto: May B. Langhelle)

Mitt
instrument

Faren til Espen hadde skaffet seg et keyboard til 
husbruk. Men faren var ikke så veldig interessert i 
å spille på tangentene, så keyboardet ble stående 
nesten urørt. Det var først når Espen var 14 år 
at han begynte å få interessen for de svarte og 
hvite tangentene. Musikkinteressen steg da han 
så han mestret instrumentet. Etter hvert ble det 
både band og sparing til nye instrumenter for den 
unge strømlingen. Et av han musikalske forbilder er 
Frank Zappa. Espen forteller at ingen andre er like 
klin gærn, og samtidig genial innen alle tenkelige 
sjangre som Zappa.

 — Favorittinstrumentet ble kjøpt i Trondheim i 2000. 
Det er en Alesis Andromeda. Den skal jeg aldri 
selge. En mer allsidig og kraftig analog synthesizer 
skal man lete lenge etter. Selv etter 13 år er det 
mulig å finne nye triks og ting jeg aldri hadde tenkt 
på før. Konstant inspirasjon.

 — Når låter instrumentet best?
 — Etter stemming. Ja, den må varmes opp før bruk, 
akkurat som de gamle fra 70-tallet.

 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Altfor mange. Som oftest blir det å prøve nye 
utfordrende ting. En og annen vrien klassisk strofe 
her og der blir det også.

 — Din beste opplevelse med synthen? 
 — Det var under ProgPower USA i 2000. Spilte 
med Circus Maximus for et hav av folk. At synthen 
overlevde flyturen, i dårlig innpakning, er et mirakel.

 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Til en viss grad bass og gitar, synger også, trom-
mer på barnehagenivå.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument?
 — Selv om han nylig har gjort trønder av seg, fore-
slår jeg Victor Borge. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Espen Storø
Alesis Andromeda A6
 
Alder: 30
Bosted: Strømmen
Spiller i: Tidligere Circus Maxi-
mus, samt et utall prosjekter  
og artister
Musikkstil: Rock, metal, prog 
og elektronisk

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her? 

MAZDA CX-5 GJØR DET BEST PÅ NÆR  SAMTLIGE 
PUNKTER. DET GJØR DEN TIL DET BESTE VALGET 

I KLASSEN, OG EN KLAR TERNINGKAST 6
DINSIDE.NO, MAI 2012

NY KONGE I SUV-KLASSEN
VI MENN BIL, TOP GEAR, JULI 2012

MAZDA CX-5 ÅRETS BESTE BILKJØP, 
NESTEN FOR GOD TIL Å VÆRE SANN

DAGENS NÆRINGSLIV, MAI 2012

Seierherren – Når Mazda tok opp 
kampen i det folkelige SUV-
segmentet, gjorde de det med 
suksessen CX-5   

“

”
FINANSAVISEN MOTOR 
NR 17 – 4. MAI 2013

BEST PÅ DET MESTE, TERNINGKAST 6
VG 16. JULI 2013

 Totalt sett gir CX-5
så positivt inntrykk at 
vi mener ingen burde 

kjøpe en kompakt SUV 
uten å også ha gjort 

seg kjent med 
denne

BILMAGASINET 
NR. 1 - 2012

M{ZD{ CX-5, Norges mest solgte SUV. Prøvekjør du også. Fra kr 295 500,-

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2-utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års
Mazda veiassistanse. Pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 9.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70Bilbyen på

Kjeller Vest

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-15:00
Jogstadveien 9, 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

www.mobile-kjeller.no
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. 
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

EIDSVOLL 
DANSEGALLA MED INGEMARS 
OG SOGNS
19. OKTOBER KL. 19:00 LETOHALLEN  
Her er det bare å sette på seg 
danseskoene og fi nne veien til 
LetoHallen! LetoHallen er godt 
forberedt på å ta i mot hundrevis 
av danseglade publikummere 
og har dansegulv på 300 m2 og 
sitteplasser til over 1000 perso-
ner. Det er 18 års aldersgrense.
Dørene åpner kl. 19.00 – og det 
blir non stop dans fra kl.20.00-
kl.01.30.

HUNDEUTSTILLING I REGI AV 
NORSK DALMANTINERKLUBB
26. OG 27. OKTOBER LETOHALLEN  
Norsk Dalmatinerklubb arrangerer 
hundeutstilling 26.-27. oktober 
2013 se deres hjemmesider for 
mer informasjon: www.dalmati-
nerklubben.no. 
 
VÅPEN OG MILITARIAMESSE
9. NOVEMBER LETOHALLEN  
Våpen, våpentilbehør, skytterut-
styr, samlepatroner, uniformer, 
medaljer, feltutstyr, litteratur, mm.

SWINGKURS
23. OKTOBER FRA KL. 18.30 DAL 
GRENDEHUS
Eidsvoll Swigklubb starter opp 
kurs på Dal Grendehus den 23. 
okt. 2013. Grunnkurs Swing fra kl. 
18.30 – 20.30. Passer for alle.

Lett øvet swing fra kl. 20.30 – 
22.00. Passer for de med to 
grunnkurs eller litt erfaring. Kursene 
går fi re onsdager: 23. og 30. 
oktober, og 6. og 13. november. 20. 
november avslutter vi kursene med 
dansekveld på samme sted. Sett av 
disse onsdagene til sosial moro og 
god trening!! Grunnkurset koster kr. 
550.- Lett øvet kurs koster kr. 450.-
Betales kontant ved oppmøte første 
kurskveld.

NANNESTAD
CAMILLA; ENSOM KVINNE 
BLANT MENN
24. OKTOBER KL. 19:00 NANNESTAD 
BIBLIOTEK 
Soloforestilling av og med Gro 
Ann Uthaug. Camilla Collett, født 
Wergeland er kvinnesakspioner 
i Norge, og skrev den første 
tendensromanen «Amtmannens 
døtre» i 1854. Henrik Ibsen, 
Alexander Kielland, Bjørnstjerne 
Bjørnson og Jonas Lie har alle 
fortalt hvor viktig hun var for 
deres forfatterskap, og hvordan 
hun banet vei for tanker og ideer 
om feminisme og likeverd mellom 
kjønnene. 

VARMTVANNSTRENING
HVER ONSDAG KL. 19:00 PRESTÅSEN 
SKOLE  

NANNESTAD SENIORDANS
HVER MANDAG KL. 10.30-13.00 

STORESALEN PÅ KOMMUNEHUSET 
Nye og gamle dansere er velkom-
men.

ULLENSAKER
ALLSANG MED SPUTNIK
TIRSDAG, 15. OKTOBER, KL. 11:00 
ULLENSAKER KULTURHUS, VESONG
Vi garanterer god stemning når 
SPUTNIK og kona Vivian ønsker 
velkommen til allsangkonsert.
Humørsprederne Knut “Sputnik” 
Storbukås og kona Vivian synger 
kjente og kjære sanger.  Her blir 
det både Sputniks egne sanger 
og andre gode, gamle sangskat-
ter. De har med seg sanghefter 
slik at publikum kan synge med.

INGRID OLAVA
ONSDAG, 16. OKTOBER, KL. 20:00, 
HERREDSHUSET

På Herredshuset. Ingrid Olava 
har i løpet de siste årene befestet 
sin plass i norsk pop. Hennes 
utsøkte vokal og teft for de gode 
melodier har gjort henne til en fol-
kekjær artist. Ingrid Olavas tredje 
album «Summer House»  har 
akkurat kommet ut og har mottatt 

veldig gode kritikker.

GISLE BØRGE STYVE TRIO
TORSDAG, 24. OKTOBER, KL. 20:00, 
HERREDSHUSET 
Gisle Børge Styve er et kjent 
navn for de fl este, bl.a. som hus-
pianist i Beat for beat. Musikken 
er melodisk, vakker og groovy og 
samspillgleden står i sentrum. 
Trioen koser vettet av seg og det 
smitter fort over på publikum. Tri-
oen er plateaktuelle med albumet 
”Here right now”! 

I FYR OG FLAMME UTEN Å BLI 
UTBRENT
TIRSDAG, 29.OKTOBER, KL. 19:00, UL-
LENSAKER KULTURHUS, KONG RAKNE 
(UTSOLGT)
Engasjerende foredrag med Per 
Anders Nordengen om hvordan 
kan vi få til et samspill mellom livet 
på jobben og livet hjemme som 
gjør at vi ikke risikerer å møte veg-
gen. Foredraget I fyr og fl amme 
– uten å bli utbrent er et høyak-
tuelt foredrag for ansatte både i 
næringslivet og i offentlig sektor, 
og handler om hvordan kan vi få til 
et samspill mellom livet på jobben 
og livet hjemme som gjør at vi ikke 
risikerer å møte veggen. 

MUGG
FREDAG, 01.NOVEMBER, KL. 13:00, 
ULLENSAKER KULTURHUS, VESONG
Riksteatret inviterer til mati-
néforestilling. MUGG er en kritiker-
rost norsk komedie som handler 

om to voksne kvinner på pakketur 
som ufrivillig må dele hotellværelse 
i Moskva. Med Marit Østbye og 
Marianne Krogness. Med Ellen 
Horn i registolen og Marianne 
Krogness og Marit Østbye i hoved-
rollene. Mugg er en sorgmunter 
komedie om to kvinner i 60-årene 
som tvinges til å dele hotellrom i 
Moskva. Maggi og Irma er to ulike 
personligheter med to uttrykksmå-
ter, og de har det til felles at de 
ikke slutter å lengte og drømme. I 
dette kvikke, varme og underhol-
dende stykket viser Marit Tusvik at 
drømmer om pasjonert kjærlighet 
ikke opphører i voksen alder. I lø-
pet av dagene i Moskva utvikles et 
vennskap mellom de to kvinnene 
når de avslører sannheten om sine 
liv for hverandre.

NARUM - BARNEKONSERT
LØRDAG, 09.NOVEMBER, KL. 14:00, 
JASSEIMR

Med gode tekster på toten-di-
alekt og fengende viser og 
melodier har søskentrioen Narum 
sunget seg inn i manges hjerter. 
Nå kan barna også få oppleve 
Narums musikkunivers. NYHET! I 
forkant av konserten blir det MU-
SIKKLEK kl.11.30 i kulturskolens 
lokaler for alle med billett.

KULTUR

Vil spre livsglede
For første gang ar-
rangeres Livsglede-
dager i Ullensaker. 
– Disse dagene skal 
være fulle av gode 
opplevelser, sier 
kulturkonsulent Kath-
rine Øynebråten.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Denne uken er det Livsgle-
dedager i Ullensaker – for al-
ler første gang. Frem til 20. 

oktober skal dagene fylles 
med allsang, dans, musikk, 
konserter, teater, film, kåse-
ri, dikt, kunstmaling, humor, 
akevittsmaking og turmarsjer, 
for å nevne noe. Alt regisseres 
av lokale lag og foreninger.

– Livsglededagene er fulle 
av gode opplevelser, spesielt 
for den gode, gamle årgang, 
forteller kulturkonsulent i Ul-
lensaker kommune, Kathrine 
Øynebråten.
                                 
SPUTNIK KOMMER                                                         
Aktivitetene er så mange at Øy-
nebråten synes det er vanskelig 
å fi nne noen høydepunkter.

– Det er mange spennende 
arrangementer denne uken, 
så det er vanskelig å trek-
ke frem noen spesielt. Men 
spesielt morsomt er det jo at 
Sputnik kommer på besøk. 
Det er også flere arrange-
menter som involverer både 
barn og eldre, f.eks «Sanggle-
de» med barnehagebarn på 
Kløfta bo- og aktivitetssenter 
og barn som synger gamle 
slagere på Gystadmyr bo- og 
aktivitetssenter. Det blir også 

akevittsmaking med foredrag 
på Ullensaker museum, og 
Hovin Musikkorps har sin ju-
bileumsforestilling, oppsum-
merer Øynebråten.

Sistnevnte fyller 50 år i år, 
og tar med seg eidsvollingen 
Stian Carstensen på det som 
omtales som et forrykende 
show i kulturhuset.
                                  
ALLSANG OG DANS                         
Ifølge Øynebråten kan du også 
i løpet av uken delta på mange 
av aktivitetene selv.

– Du kan prøve deg som 
kunstmaler, og på allsang, 
dans og gåturer. Det er også 
mange sosiale møteplasser der 
du kan møte andre for å slå 
av en prat og samtidig få med 
deg interessante foredrag og 
flott underholdning, sier kul-
turkonsulenten. 

HOVINSHOW: Stian Car-
stensen fra Eidsvoll er solist 

når Hovin Musikkorps inviterer 
til jubileumsforestilling i Ul-

lensaker Kulturhus kommende 
lørdag. (Foto: Pressefoto)

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her? 

Julebord på Garnityr Matplass
med live underholdning av Perfect Day m.fl.

Det nærmer seg julebordsesong, og vi fyller Garnityr restaurant med 
god mat og god stemning.

I år blir det to sittinger i restauranten med stor julebord-buffet som 
inneholder mye spennende, hjemmelaget mat.

Alt fra sild og laks til vår egen krydderstekte ribbe. På dessertbordet
blir det tradisjonelle desserter og Garnityrs hjemmelagde konfekter.

22. nov., 23. nov., 29.nov., 30.nov., 6.des., 7. des., 13.des. og 14. des.

Første sitting begynner kl. 17.45 og varer til 19.45
Andre sitting begynner kl. 20.15 og varer til 23.00
Baren åpner kl. 19.30.

Pris per person kr. 549,- (underholdning med i prisen)
Bestilling innen 20. oktober gir 5 % rabatt per kuvert.

For bestilling, kontakt telefon 941 69 018 eller post@garnityr-as.comÅrets julegave
Konfektesker til
venner eller ansatte
fås kjøpt i Garnityr
kafe fra 15.11. Eller
forhåndsbestilles på
post@garnityr-as.com

Juletapas og stand-up med
BÅRD TUFTE JOHANSEN 
9. november.
499,- per kuvert. Kun billett 180,-
Mat på Garnityr Show i Panorama.

Lutefisk-aften
fredag 15. november.
315,- per kuvert.

Quiz-turnering i 
Garnityr bar. Fire ulike
omganger med start
7. november.
Meld på ditt lag og
vinn flotte premier.

Vin og konfektkveld
i Garnityr bar
5. desember.
299,- per kuvert.

Akevitt og rakfisklag
1. november.
Fisk fra Valdres.
299,- per kuvert.

Familiejulebord 8. og 15. 
desember, med julenisse og 

julegaveutdeling.
 

Kr. 325,- per kuvert.
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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 11. oktober

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
HALLDIS HELLEBERG
Bekkestien 22
2068 Jessheim

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:

FARGERIKE FARTØY

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.

- Martin Laustraup

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

Cambrigdekuren er det eneste produktet med en slik stor 

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!
Cambridgekuren har 8 smaker

 i Norge, Sverige, Finland og

BEST  PÅ 
SMAK ?
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SØNDAG 20.10

LØRDAG 19.10

MANDAG 21.10

TIRSDAG 22.10

©
Un
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um

07.00 Morgensending
09.30 Forbrukerinspektø-
rene (r)
10.00 Tidsvitne (r)
10.30 Norge rundt (r)
10.55 Debatten (r)
11.55 Oppdrag lykke (r)
12.25 Folk: Nye takter på
Haaheim Gaard (r)
13.05 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
14.05 Dyr på boligjakt (r)
15.00 Vinn eller forsvinn (r)
15.40 Louis Theroux – jeg
husker ikke (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Det hendte her (1)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (7)
20.20 Stjernekamp (7)
21.50 Lindmo
22.50 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hvem var Jason Bour-
ne? (r) Am. action fra 2002.
01.10 På vei til Malung (r)
01.40 Nattsending

09.25 Morgensending
13.00 Vinn eller forsvinn (r)
13.40 I hagen med Søren
14.10 Hovedscenen (r)
16.25 Kunnskapskanalen
17.15 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himme-
len (4)
18.00 Grønlandsbarna (r)
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.00 Svenske hemmelig-
heter (r)
19.15 Bokprogrammet (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (5)
20.35 Mesterkokken Hes-
ton (5)
21.00 Nyheter
21.10 Den sanne historien
(r)
21.55 A Serious Man. Am.
komedie fra 2009.
23.40 Romerrikets vekst og
fall (r)
00.30 Auschwitz (r)
01.20 Skavlan (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
11.55 Hotel Cæsar (r)
12.25 Hotel Cæsar (r)
12.55 Hotel Cæsar (r)
13.25 Hotel Cæsar (r)
13.55 Reisen hjem (r)
14.25 White Lions Born
Wild (r)
15.25 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
16.30 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (6)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater (6)
22.15 God kveld Norge
22.50 Hotel Cæsar 15 år
23.50 Smother. Am. kome-
die fra 2008.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
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
(6)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (6)
19.05 The League (11)
19.30 The League (12)
20.00 The League (13)
20.30 The League (1)
21.00 Batman. Am./br. acti-
oneventyr fra 1989.
23.30 Batman vender tilba-
ke. Am. actioneventyr fra
1992.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 The Middle (r)
16.25 The Middle (r)
16.50 The Middle (r)
17.15 Kicking & Screaming.
Am. familiekomedie fra
2005.
19.10 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 Helt sikkert, kanskje.
Am./br./fr. romantisk kome-
die fra 2008.
23.40 Kjærlighetsredet (r)
00.40 Kjærlighetsredet (r)
01.40 Kjærlighetsredet (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Friends (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(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 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Killer karaoke (r)
19.00 Brille (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Iron Man. Am. action
fra 2008.
23.45 Ari og Per løser ver-
densproblemer (r)
00.40 Tequila Sunrise. Am.
actionthriller fra 1988.
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Eureka (r)
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 The Simpsons (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Men at Work (r)
13.30 Men at Work (r)
14.00 Men at Work (r)
14.30 Men at Work (r)
15.00 Men at Work (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Drømmemaskiner (r)
17.30 Airwolf (6)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Hockey: NHL. Van-
couver Canucks – Pittsburgh
Penguins.
21.30 Boston's Finest (3)
22.30 Best Ink (5)
23.30 Marksommer. Am.
grøsserkomedie fra 1990.
01.25 Tremors 2: Afters-
hocks. Am. actionkomedie
fra 1996.
03.20 Cops (r)
03.45 Nattsending

06.15 Doktor Åsa (r)
06.45 Det gode bondeliv (r)
07.15 Hva har du i baga-
sjen, Egor? (r)
07.55 Sykkel, skje, eple (r)
08.55 Alzheimers vals (r)
09.55 Tilbake (r)
10.25 Downton Abbey (r)
12.15 Stjernekamp (r)
13.45 Program ikke fastsatt
16.00 TV-aksjonen 2013
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
19.55 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.20 TV-aksjonen 2013.
Ingen tid å miste.
00.20 Side om side (r)
00.45 Downton Abbey (r)
02.35 Stjernekamp (r) Pro-
gramleder: Kåre Magnus
Bergh.
04.05 Skavlan (r) Program-
leder: Fredrik Skavlan.
05.05-06.05 Det hendte her
(r)

10.25 Polarguiden (r)
11.25 Verdas språk (r)
11.55 Lindmo (r)
12.55 Brennpunkt (r)
13.55 I hagen med Søren
14.25 Stjernekamp (r)
15.55 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
16.45 Skavlan (r)
17.45 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Historia om USAs
naturperler (r)
19.15 Lisenskontrolløren (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 To på reise
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.30 Ein krig om mineral
(r)
23.20 Vicky Cristina Barce-
lona. Am. romantisk kome-
die fra 2008.
00.55 Den sanne historien
(r) Titanic.
01.40-02.05 Mesterkokken
Heston (r)

06.00 Morgensending
13.00 På hjul med Dag Otto
(r)
14.00 Dokument 2: Mitt
hjerte (r)
15.00 Ingen grenser (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (5)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Aalesund –
Strømsgodset.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen. Høydepunkter fra før-
ste omgang, kommentarer
og analyser.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Aalesund –
Strømsgodset.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (6)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.45 Ingen grenser (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Ekstrem flytting (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den. Vi går tett på spillere,
trenere og supportere.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball. Vi lader opp til kvel-
dens tippeligarunde, med
intervjuer, analyser og et
dykk ned i statistikken.
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 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 Click. Am. dramako-
medie fra 2006.
23.05 Homeland (r)
00.05 The Shield (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Chef Masters (r)
13.00 MasterChef Norge (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Kari Traa-leikane (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (6)
21.20 The Tourist. Am./fr.
actiondrama fra 2010.
23.05 Two and a Half Men
(r)
23.35 Two and a Half Men
(r)
00.05 The Middle (r)
00.35 The Middle (r)
01.05 The Middle (r)
01.40 I skuddlinjen. Am.
actiondrama fra 1993.
04.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Melissa & Joey (r)
10.10 Melissa & Joey (r)
10.35 Melissa & Joey (r)
11.00 Melissa & Joey (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 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (8)
21.30 Åndenes makt (7)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Major Crimes (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Franklin & Bash (r)
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Dolph Lundgrens film-
skole (r)
15.00 Ax Men (r)
16.00 Ax Men (r)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Go On (13)
19.30 American Dad (7)
20.00 The Exes (10)
20.30 Anger Management
(11)
21.00 Two and a Half Men
(1)
21.30 Graceland (6)
22.30 På farlig grunn. Am.
action fra 1994.
00.30 American Dad (r)
01.00 American Dad (r)
01.30 American Dad (r)
02.00 American Dad (r)
02.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.45 Glimt av Norge: Hus-
morliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (5)
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Stella? (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (5)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.45 Nattsending

09.15 Morgensending
12.10 Stjernekamp (r)
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
14.20 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
14.40 Skavlan (r)
15.40 Underveis (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er universet (r)
19.45 Livsfarlege dyr (19)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 To på reise
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Irak-krigen (2)
23.30 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
00.30 Oppdrag lykke (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
12.40 Matagentene (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (7)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (93)
16.30 Home and Away (94)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (41)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (41)
19.30 Hotel Cæsar (59)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (7)
22.40 Rita (3)
23.40 Homeland (4)
00.45 Farmen (r)
01.45 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.40 Numbers (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (5)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (7)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.55 Fotball: Adeccoliga-
en. Stabæk – Elverum.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Stabæk og
Elverum.
20.00 Fotball: Adeccoliga-
en. Stabæk – Elverum.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Rottejegerne (6)
22.30 Homeland (4)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(2)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (21)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Norge (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (12)
19.30 MasterChef Norge
(17)
20.30 Top Model Norge (6)
21.30 NCIS: Los Angeles
(21)
22.30 Kjærlighetsredet (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.30 Sex og singelliv (r)
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(6)
17.40 Two and a Half Men
(7)
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 (33)
20.30 71° nord (8)
22.00 Brille (6)
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 Anger Management
(r)
22.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D (1)
23.00 American Dad (r)
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Legit (8)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjem-
me (2)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Kulturquiz (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
00.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Søren Ryge præsen-
terer (6)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vinn eller forsvinn (r)
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Folkeopplysningen (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Dagens spioner (r)
23.20 Irak-krigen (r)
00.20 Ut i naturen (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (12)
14.00 Mitt drømmehjem (8)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (95)
16.30 Home and Away (96)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (42)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (42)
19.30 Hotel Cæsar (60)
20.00 Kokkenes kamp (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (8)
22.40 Else (3)
23.40 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.40 Farmen (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.35 Numbers (r)
04.20 Løgner (r)
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (6)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (8)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston
(13)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
21.00 Nårje (6)
21.30 Fight Masters: Silat
22.30 Sons of Anarchy (5)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(4)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(5)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (22)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
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 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(18)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (5)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (8)
22.30 Kjærlighetsredet (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.30 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.15 Hell's Kitchen USA (r)
04.00 Sex og singelliv (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(8)
17.40 Two and a Half Men
(9)
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 (34)
20.30 The Big Bang Theory
(4)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(8)
21.30 I kveld med YLVIS
(13)
22.30 Ari og Per løser ver-
densproblemer (4)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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. Arsenal – Borussia
Dortmund.
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Cops (r)
00.30 Program ikke fastsatt
01.30 Operation Repo (r)
02.30 Nattsending

Årets TV-aksjon er til
inntekt for Nasjonal-
foreningen for folke-
helsen og deres
arbeid med demens.
Programledere er
Haddy N'jie, Jan Petter
Saltvedt og Erik
Thorstvedt, som har
valgt seg kommuner

som skal kjempe om
å få det høyeste inn-
samlede gjennom-
snittsbeløpet. I løpet
av sendingen møter
vi mennesker med
demens, pårørende,
hjelpeapparatet og
forskere.
NRK1 søndag kl 16.00

Ingen tid å miste i kampen mot demens
TV 2 inviterer seerne
med til en skikkelig
feiring bak kulissene i
«Hotel Cæsar». Her får
du et unikt innblikk i
hvordan Nordens
lengstlevende TV-
drama lages. I tillegg
til møter med nye og
gamle stjerner, blir det

spennende avsløringer
og morsomme tilbake-
blikk. Det er også
duket for en heidun-
drende bursdagsfest i
hotellets lobby, hvor
skuespillere og stab
får en skikkelig over-
raskelse.

TV 2 lørdag kl 22.50

Feirer 15 år med hotellintriger

Gutter mot jenter
Programleder Ivar
Dyrhaug får besøk av
Shackles, som utfor-
dres til sanglek mot
gruppen A1 i kveldens
«Beat for beat». Fra
venstre: Charlotte
Kjær og Lwam
Feshatzion i Shackles,
Ivar Dyrhaug og Mark
Read, Ben Adams og
Christian Ingebrigtsen
i A1.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 16.10

TORSDAG 17.10

FREDAG 18.10

tvukens

05.25 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Det fantastiske livet
(r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mørket – naturens
natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Tilbake
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Tidsvitne
22.05 Luther (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 TV-aksjonen 2013
23.20 Moro med statistikk
(r)
00.20 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Jakta på lykka (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (1)
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Underveis (15)
20.15 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren
(3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Hukommelsens kraft
23.20 Ein krig om mineral
(r)
00.15 Forbrukerinspektø-
rene (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (4)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (87)
16.30 Home and Away (88)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (39)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (39)
19.30 Hotel Cæsar (57)
20.00 Ingen grenser (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Mitt
hjerte
22.40 Hostages (2)
23.40 Blue Bloods (17)
00.35 Arrow (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.25 Mord og mysterier (r)
03.20 Numbers (r)
04.05 Løgner (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (2)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (4)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (24)
19.00 Hushaiene Boston
(11)
20.00 Hushaiene Vegas (9)
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Haijegerne (2)
22.30 The Killing (8)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(10)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(1)
01.20 Dexter (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Ekstrem oppussing
USA (r)
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1868)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (18)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
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 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(15)
20.30 Luksusfellen (9)
21.30 Boligjakten (8)
22.30 Kjærlighetsredet (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Friends (r)
12.20 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 (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(19)
17.40 Two and a Half Men
(1)
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 (31)
20.30 Årets hjem (5)
21.30 CSI (18)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your 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 Anger Management
(r)
22.00 American Pie Pre-
sents: Beta House.
Am./kan. komedie fra
2007.
23.45 Anger Management (r)
00.15 Cops (r)
00.45 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mørket – naturens
natteliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydep. Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mørket – naturens
natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Vinn eller forsvinn (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 TV-aksjonen 2013
23.20 Norges tøffeste (r)
24.00 Hukommelsens kraft
00.50 Tidsvitne (r) (6)
01.20 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Peter i St. Petersburg
(r)
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Oppdrag lykke (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ein dag i Sverige (r)
19.15 Gull eller gråstein (r)
20.15 Glemte helter (r)
20.55 Filmbonanza (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Visepresidenten (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
23.20 Sykkel, skje, eple (r)
00.15 Nasjonalgalleriet (r)
00.45 Schrödingers katt (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (5)
15.00 Kokkenes kamp (r)
16.00 Home and Away (89)
16.30 Home and Away (90)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (40)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (40)
19.30 Hotel Cæsar (58)
20.00 Matagentene (8)
20.30 TV 2 hjelper deg (23)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
22.40 Nårje (6)
23.10 Else (r)
00.10 En god nummer to (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.25 Mord og mysterier (r)
03.20 Numbers (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (3)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (5)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston
(12)
20.00 Ekstrem flytting (1)
21.00 Fraktekrigen (5)
21.30 Broom (3)
22.00 Besatt av bil (3)
22.30 MMA-studio (1)
Kampsportmagasin.
23.30 Bellator: Winter Tour-
nament (5) Kampsport.
01.30 Dexter (r)
02.30 Tough Enough (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (19)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
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 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(16)
20.30 Kari Traa-leikane (4)
21.30 Bones (23)
22.30 Kjærlighetsredet (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Hell's Kitchen USA (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 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 (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(2)
17.40 Two and a Half Men
(3)
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 (32)
20.30 Killer karaoke (6)
21.30 I kveld med YLVIS
(12)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 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)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(r)
22.00 The Bourne Ultima-
tum. Am./ty. actionthriller
fra 2007.
00.15 NFL Gameday
00.45 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (3)
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mørket – naturens
natteliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.11 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Dyr på boligjakt (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (7)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden:
London (6)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire (8)
00.20 Tungrockens
historie (r)
01.00 Nattsending

09.20 Morgensending
12.40 Gull eller gråstein (r)
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Fra Sverige til himme-
len (r)
15.30 Hva har du i baga-
sjen, Egor? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (2)
19.30 Verdas språk (4)
20.00 Louis Theroux – jeg
husker ikke (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge:
Isdraumen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
22.20 Auschwitz (r)
23.10 Ni liv (r) Norsk drama
fra 1957.
00.40 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømmehjem (6)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (91)
16.30 Home and Away (92)
16.55 Kollektivet (7)
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 The Voice – Norges
beste stemme (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (8)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (6)
23.20 Eurojackpot trekning
(38)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nårje (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (4)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (6)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen.
18.55 Tippeligaen. Sarps-
borg 08 – Brann.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Sarpsborg
08 og Brann.
20.00 Tippeligaen. Sarps-
borg 08 – Brann.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Sarpsborg 08
og Brann.
21.15 Homeland (r)
22.15 Homeland (r)
23.15 Homeland (r)
00.15 Criminal Minds (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (20)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
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 MasterChef Norge (r)
19.30 Top Model Norge (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001.
23.30 Avsløringen. Am. dra-
mathriller fra 1994.
01.55 The Express. Am.
drama fra 2008.
04.10 Hell's Kitchen USA (r)
05.10 Kongen av Queens (r)
05.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(4)
17.40 Two and a Half Men
(5)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
20.00 I kveld med YLVIS (r)
21.00 I kveld med YLVIS (r)
22.00 Ari og Per løser ver-
densproblemer (r)
23.00 Two Weeks Notice.
Am. komedie fra 2002.
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (2)
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 (11)
21.30 American Dad (12)
22.00 American Dad (13)
22.30 American Dad (14)
23.00 Wieners. Am. kome-
die fra 2008.
01.00 Nattsending
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På Thon Hotel Charlottenberg 
serverar vi julbord för alla smaker!
Välj mellan klassiskt julbord i lugn och trivsam miljö eller
ta med dina vänner på årets stora Julshow med fantastisk
underhållning!

I våra paket ingår alltid glögg vid ankomst, stort traditionellt
julbord med inslag av alla svenska och norska delikatesser
som hör julen till! Priser från 395,- sek per person.

Tlf: 0046 571 781400
charlottenberg@thonhotels.se

www.thonhotels.no/charlottenberg

På söndagar i december
kan du njuta av vår goda
julbordslunch mellan
12.00 – 15.00 för 199,- sek.

Boka bord på 0046 571 781400

Royal party service
Rimelig pris, rikelig smak

 
 

Ring tlf. 67 91 99 00  
eller mail rps@rpscatering.no

for bestillling

Se www.rpscatering.no for mer informasjon og priser

Snitter fra kr. 80,-
Smørbrød fra kr. 25,-
Rundstykker fra kr. 15,-
Baguetter fra kr. 25,-
Salat fra kr. 35,-
Lunsjtallerken fra kr. 80,-
Gryterett fra kr. 65,-
Skinkestek kr 150,- 
Koldtbord fra kr. 170,-
Kaker fra kr. 150,-

Selskapsmeny 
(Tre-retters fra kr. 195,-  minst 10 personer)

Forett: Scampi eller soya og honning -marinert svinefilet, frisk salat og koriandersaus.  
Hovedrett: Kokt laks m/ hollandaise- eller rømmesaus.  

Smørdampede babygulrøtter, agurksalat og kokte poteter. Eller urtebakt kyllingfilet,  
kremet paprikasaus, sautert grønnsaksblanding, med poteter eller ris.

Dessert: Friske jordbær og vaniljekrem toppet med  
karamelliserte nøtter.

Barnemeny kr. 75,-
Klassisk taco  med tilbehør og iskrem til dessert

 
Indisk rett: Lammekjøtt eller kylling, serveres med

ris , nanbrød, salat og linsestuing. Kr. 150,- per person 
 

Vi leverer til  alle typer selskapeligheter. 
Vi har meny for alle anledninger.


