
4. årgang – Nr. 31 – 9. oktober 2013 Nedre

Svetter seg  
i form

I årevis hadde pilen på bade-
vekta til Rowan Wood bare gått 
oppover. Da vekta viste 115 kilo 
bestemte han seg for å endre 
livsstil.                             
                                    
                                        Side 29

TEMA: HELSE,  
TRENING OG LIVSSTIL

Vi kan i dag presentere statistikk 
som forteller hvor mange personer 
fra Romerike som i løpet av fjoråret 
var innom sykehus som følge av en 
kreftdiagnose.               
                                         Side 6-7

Norsk musikk står i høysetet når 
Romerike Storbandfestival går av 
stabelen kommende lørdag. Soul-
vokalisten Kim Fairchild fra Bergen 
gjester festivalen. 
                                          Side 30

Kreft minst ut-
bredt i Rælingen 

Satser på  
norsk musikk

       De konkurrerende kjedene Funky Frozen 
Yogurt og Yogis har i løpet av sommeren eta-
blert seg både på Strømmen og i Lørenskog. 
                                                                     Side 4-5

YOGHURT-ISEN  
INNTAR ROMERIKE

Se våre boligannonser side 35 + baksiden

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

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

shopping
festival
Onsdag 9. - lørdag 12. Okt.

Se alle tilbudene på
www.triaden.no
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HARDE 
FAK TA 

4094
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ENHETER BLE LÅNT UT 
PÅ SKEDSMO HOVED-
BIBLIOTEK I UKE 40.  

GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT I 
LILLESTRØM DE SISTE 
30 DAGENE. 

FØDSLER PÅ AHUS I 
UKE 40.

62

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 Rome-
rike.
 
Hashtag bildet ditt på Insta-
gram med #romeriksposten. 
Vi kårer en vinner som får 
flaxflodd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#Høstfarger #engelsksetter #kveldstur #romeriksposten 

@lilleingvaldsen

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

#Tur #Rælingen #romeriksposten @estaurnes

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

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

 
www.hilmer.se 

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

det tar vi hem!

Ny tannregulerings- 
klinikk på Strømmen

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

og Marianne Jentoft Stuge.

SPESDENT ROMERIKE AS
Strømsveien 48, 2010 Strømmen 

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

ROMERIKE
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Gi håret ditt  
en sjanse hos oss! 

 
 Tlf. 63 81 24 89

Velkommen til 
Per´s Salong

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

Drop-in og timebestilling

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

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

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 vel-
ger deg begerstørrelse, forsyner 
deg av de ulike yoghurt-isene, 
og topper det hele med for-
skjellige sauser, godis, nøtter, 
bær eller frukt etter ønske. Til 
slutt veier du begeret og beta-
ler i disken. Yoghurtis-butikker 
er forholdsvis nytt i Norge og 
Europa, men i USA har frozen 
yoghurt, eller frò yo, som det 
også kalles, vært populært si-
den 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 

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

innom, og det ser ut som kon-
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 be-
søkt Funky Frozen på Storo og 
Sandvika Storsenter, samt at de 
hadde sett konkurrerende yog-
hurtis-butikker i Oslo, og de 
visste hvordan selvbetjeningen 
fungerte, legger 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 Rome-
rike.

– 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 flere yog-

FØLGER MED: Senterleder ved 
Metro, Torgeir Kjos Sørensen, har 
fulgt nøye med på utviklingen si-
den Yogis etablerte seg hos dem i 
juli. Så langt liker han det han ser. 
(Foto: Anne Merete Rodem)

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)

hurtis-aktører etablere seg på 
det norske markedet. Han tror 
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.

  

Flytter inn i nye lokaler

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I forrige uke fikk innehaver av 
kjolebutikken «Anna Johnson 
& Friends», Hanne Martinsen, 
nøklene til sitt nye lokale i Lille-
strøm sentrum. Butikken flytter 
nå inn der Videonova tidligere 
holdt til.

– Det er flere grunner til at 
vi flytter. Hovedårsaken er at vi 
har vokst oss ut av lokalet i Still-
verksveien, og ønsket oss større 
plass. Da vi så at Videonova-lo-
kalet var ledig var vi raske, for 
dette var midt i blinken, fortel-
ler Martinsen som har holdt til 
på Lillestrøm Syd i to år.
                                 
DOBBELT SÅ STORT                                                                                                                        
– Lokalet ligger også mer sen-
tralt og med betraktelig bedre 
synlighet. Vi får nå bedre profi-
leringsmuligheter med en flott 
vindusfasade. Denne gleder vi 
oss til å lage kjoleutstillinger i, 
sier en fornøyd innehaver. 

Det nye lokalet er også dobbelt 

Kjolebutikken «Anna 
Johnson & Friends» 
flytter inn i nye lo-
kaler i sentrum av 
Lillestrøm. — Dette er 
midt i blinken for oss, 
sier innehaver Hanne 
Martinsen.

så stort som det de har hatt hittil.                                              
– Nå starter jobben med å 

bygge opp en ny butikk. Vi 
satser «big time» på å bli en av 
Norges største kjolebutikker. 
Det blir utrolig spennende, 
smiler Martinsen, som også i år 
gjør seg bemerket i det populæ-
re programmet «Skal vi danse». 

Tidligere har hun levert flere 
kjoler til programleder Katri-
ne Moholt. I år er det den nye 
programlederen, Guri Solberg, 
som kles opp i kjoler fra Lille-
strøm-butikken.                                   
                                 
PERFEKT TIL GURI
– Kjolen Guri hadde på seg for 
to uker siden ble i september 
vist på en messe i England, og 

SPENNENDE TIDER: – Nå starter jobben med å bygge opp en ny 
butikk, sier Hanne Martinsen, innehaver av «Anna Johnson & Friends». 
(Foto: Privat)

VINDUSFASADE: Kjolebutikken flytter inn der Videonova tidligere holdt til i Lillestrøm sentrum. Hjørnelo-
kalet har vindusfasade på to sider. (Foto: Privat)

jeg tenkte at den måtte jo være 
helt perfekt til henne. Jeg send-
te derfor bilde av den til stylis-
ten hennes. Deretter gikk den 
med superexpress til TV2. Jeg 
fikk raskt svar tilbake om at den 
var helt perfekt, og at de var 
superfornøyde, forteller Mar-
tinsen.
                                   
SHOWKJOLER
I desember skal butikken også 
levere alle kjolene til Ballroom 
Dinnershow i Oslo – der san-
gere fra The Voice og Melodi 
Grand Prix samt Egor Filipenko 
og Therese Cleve fra «Skal vi 
danse» holder show.                                                                          

– Det blir veldig gøy, smiler 
Hanne Martinsen.

Bravo Hvitevarer AS
Vi selger brukte hvitevarer som er verkstedkontrollert.  
Vi gir 3-12 mnd garanti, gjerne tilkjørt til trappa. Åpent 
tir., tor og fre. fra kl. 11-17. Ellers åpent etter avtale. Du 
finner oss i Paralellveien 72 på Minnesund industri- 
område.  
www.facebook.com/ 
bravo.hvitevarer  

 Bravo Hvitevarer AS 
Tlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.no 

Se kart
www.sekart.no/72
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Kreft minst utbredt i Rælingen 

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

 
Hos Norsk pasientregister frem-
kommer det hvor mange pasi-
enter med bostedsadresse i for 
eksempel Rælingen kommune 
som har vært innlagt på syke-
hus med kreftdiagnose i løpet 
avfjoråret. En kan derfor med 
nokså stor nøyaktighet si hvor 
mange personer fra Rælingen 
som har denne diagnosen, da 
de fleste med en slik diagnose 
vil hatt et opphold på sykehus i 
løpet av et år. Kreft-statistikken 
er hentet ut fra et svært omfat-
tende verktøy, som egentlig tar 
for seg hele den norske helsetje-
nesten. Tallene blir presentert 
av Helsedirektoratet.

ANTALL MED 
INNLEGGELSE
Statistikken forteller ikke nød-
vendigvis om kreft historisk 
sett er mer eller mindre utbredt 

Vi kan i dag presen-
tere statistikk som 
forteller hvor mange 
personer fra Rome-
rike som i løpet av 
fjoråret var innom 
sykehus som følge 
av en kreftdiagnose. 
Målt etter innbygger-
tall, kan vi slå fast 
at andelen personer 
med kreft blant folk 
i Akershus er lavest i 
Rælingen.

i Rælingen, men gir selvsagt 
svar på hvordan situasjonen var 
akkurat i 2012. 

Helsedirektoratet har gjort 
tallene offentlig tilgjengelig for 
alle, og det fremkommer her at 
346 personer fra Rælingen had-
de vært innlagt på sykehus som 
en følge av kreftdiagnose i fjor. 
I Lørenskog kommune ble det 
registrert 750 innbyggere som 
hadde sykdommen, og i Skeds-
mo 1.018 personer.

I hele Norge var det 92.833 
personer som hadde vært på 
sykehus som en følge av kreft i 
løpet av fjoråret. I Akershus var 
det snakk om 11.439 personer. 
Vi kan i dag presentere en over-
skit over samtlige kommuner i 
Akershus,

14 PER TUSEN NORDMANN
Helsedirektoratet har også reg-
net ut hvor mange innleggelser 
med kreftdiagnose det har vært 
per innbygger per år. Her får 
man altså svar på hvilke kom-
muner i Norge som har størst 
og minst utbredelse av kreft, 
per 2012. Statistikken viser at 
det er svært store forskjeller på 
kommunenivå.  Men sammen-
slått til regioner, så er forskjel-
lene mye mindre. På landsbasis 
er det snakk om 14,2 sykehus-
besøk grunnet kreft per tusen 
innbygger. 

Resten av landet kan egentlig 
deles i to. Helse Nord og Helse 
SørØst ligger noe over snittet 
med 14,6 per tusen – mens Hel-
se Vest og Helse Midt-Norge er 
en del under snittet med hen-
holdsvis 13,6 og 13,5 per tusen.

ULIKT KOMMUNENIVÅ
De geografiske forskjellene 
i kreft-statistikken viser seg 
imidlertid å være ganske så 
store når man kommer ned til 

kommunenivå. En skal være 
svært forsiktig med å antyde 
så veldig mye når det kommer 
til småkommuner, for det er 
ofte disse som skiller seg ut i 
den ene eller andre retningen. 
Eksempelvis ser vi at småkom-
munene Utsira i Rogaland og 
Modalen i Hordaland ikke har 
innleggelser grunnet kreft i det 
hele tatt i kalenderåret 2012. 

Motsatt ser vi at Nesseby 
kommune i Finnmark innehar 
plasseringen i andre ende av 
den tabellen. Her var så mange 
som 37,4 av tusen innbyggere 
innom sykehus med kreftdiag-
nose i fjor. Vaksdal i Hordaland 
følger med 34,6 per tusen.

FOREKOMSTEN STØRRE/
MINDRE I RÆLINGEN
I Rælingen kommune er ande-
len innleggelser på bare elleve 
per tusen innbygger, så i for-
hold til snittet i Norge må en 
kunne si at utbredelsen for ti-
den er nokså liten i Rælingen. 
Det er bare 71 kommuner av 
428 i Norge som har mindre 
andel kreft-innleggelser enn 
Rælingen. 

I Lørenskog kommune er an-
delen innleggelser på 12,9 per 
tusen innbygger. I forhold til 
resten av kommune-Norge er jo 
dette også en nokså lav andel. 
Skedsmo havner på 13,6 per tu-
sen, som er ganske nær snittet i 
Norge.

STØRST ANDEL I 
AKERSHUS
Oversikten fra Akershus viser 
at Hurdal er den kommunen 
som tilsynelatende har størst 
utbredelse av kreft – i hvert 
fall i 2012. Her var det 71 til-

feller, noe som tilsvarer 17,9 
per tusen innbygger. Dernest 
følger Nittedal kommune med 
17,7 tilfeller per tusen innbyg-
ger. Den kommunen som i fjor 

hadde færrest personer innlagt 
som følge av kreft, var Rælin-
gen – hvor det var 346 pasien-
ter og dermed elleve per tusen 
innbygger.

Sykehusinnleggelser med kreftdiagnose  
Akershus, 2012. Kilde: Helsedirektoratet

RÆLINGEN            346                       11,0                         72
ULLENSAKER            541                       11,6                         85
NESODDEN            359                       12,1                       105
GJERDRUM            106                       12,6                       116
LØRENSKOG            750                       12,9                       125
ÅS            320                       13,0                       129
SØRUM            306                       13,1                       133
SKEDSMO         1 018                       13,6                       156
SKI            591                       13,8                       165
ENEBAKK            221                       13,9                       169
NANNESTAD            208                       14,4                       182
BÆRUM         2 433                       14,6                       188
ASKER         1 210                       14,6                       187
EIDSVOLL            413                       14,7                       199
NES            434                       16,1                       261
OPPEGÅRD            515                       16,5                       281
VESTBY            297                       16,7                       288
FET            221                        17,1                       299
FROGN            286                        17,3                       305
AURSKOG-HØLAND            374                        17,4                       307
NITTEDAL            419                        17,7                       321
HURDAL              71                        17,9                       325
NORGE       92.833                       14,2

ANTALL ANDEL PER TUSEN RANK

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

BESTILL VÅR NYE
HUSKATALOG

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

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

 (Pressefoto)

Allt fÖr din 
jaktradio!

1799,-SEK

ord. pris 2499,-

ICOM
Prohunt basic
-inkl. laddare och 
batteri

Charlottenberg Shoppingcenter
Tlf. 0046-571 20070

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 Inn-
landets største mediekonsern, Hamar Media AS.

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

 
– Da jeg fortalte at jeg skulle bli 
klovn på heltid trodde de fles-
te at det hadde klikket for meg. 
Mange antydet også at dette 
kunne være tidenes 40-årskrise, 
forteller Gregersen. 

Gregersen etablerte firmaet 
Barnas Dag AS i 2003. I løpet 
av 2012 leverte bedriften under-
holdning og løsninger til over 
900 arrangementer. Kundene 
er alt fra foreldre som skal ar-
rangere private fødselsdager, be-
drifter, butikker, tv-produksjon, 
kjøpesentre, skoler, barnehager, 
hoteller, handelsforeninger, «sen-
trumsdager», festivaler og idretts-
lag.

EN KLOVN BLIR TIL 
På fritiden jobbet Gregersen tidli-
gere som dansemusiker. En påske 
spurte en hotellsjef om han kun-
ne finne på noe for ungene. 

– Jeg spilte noen barnesanger, 
og begynte å tenke på om det var 
mulig å finne på noe mer moro 

 
  
 

 
Lillestrøm Filmklubb ønsker å 
delta i TV aksjonen 2013, som i 
år er tildelt Nasjonalforeningen 
for folkehelsen med fokus på 
demens.

DEMENS SOM 
FOLKESYKDOM
– Alle kjenner noen nært eller 
fjernt som lider av denne fol-
kesykdommen. Sirka 70 000 
i Norge har fått diagnosen, og 
10 000 får sykdommen hvert 
år. En regner med at antallet vil 
fordobles de neste tiårene. 60% 
har Alzheimer, en sykdom som 
kan ramme i tidlig alder.De-
mens angriper hjernecellene, 
og medfører svekket hukom-
melse, språk og orienteringsev-
ne, forteller  Margaret Solberg, i 
Lillestrøm filmklubb, og legger 
til at informasjonen er hentet 
fra Nasjonalforeningen for fol-
kehelsen.

TRENGER ØKT FOKUS
De 300 000 pårørende som idag 
hjelper de de er glade i, gjør en 
stor innsats, men er selv risiko 
utsatt for utbrenthet eller de-
presjon, forteller hun videre.

Inntektene fra TV aksjonen 
vil gå til forskning, og til tiltak 
for de som alt er rammet.

FILMKVELD FOR 
BELYSNING AV TEMAET
Lillestrøm Filmklubb viser man-

 
  
 

 
For sjette år på rad arrangerer 
Lions Club Nedre Romerike og 
Lions Club Skedsmo kunstut-
stilling i Skedsmo Samfunnshus 
på Skedsmokorset.

Utstillingen skal gå over tre 
dager fra fredag 11. oktober til 
søndag 13. oktober. I år er det 
Unni Askeland fra Kløfta som 
er utpekt som årets kunstner. 
Hun vil også være til stede på 
åpningsdagen. Overskuddet fra 
årets utstilling går til Lions hu-
manitære arbeid for vanskelig-
stilte barn og unge i nærmiljøet.

 
  
 

 
Kommunestyret i Lørenskog 
har bevilget 300 000 kroner til 
Lørenskog bibliotek slik at de 
kan holde søndagsåpent. For-
rige søndag kunne biblioteket 
åpne dørene for publikum. I 
første omgang er dette en prø-
veordning som skal vare frem 
til mars neste år. 

Yngvar Gregersen 
sa opp jobben som 
ingeniør og leder i 
IT-bransjen for å bli 
klovn på heltid.

for barna. Jeg lærte meg å lage 
ballongfigurer og noen trylle-
kunster. Til slutt tenkte jeg at jeg 
like godt kunne pakke meg inn 
med litt sminke, ta på store sko 
og bli klovn. 

Dermed oppstod klovnen 
Knerten. Dette begynte han med 
for 20 år siden ved siden av IT-job-
ben. Under IT-bransjens siste sto-
re nedtur tenkte han at han ville 
jobbe med noe som var mer lyst-
betont. Med bakgrunn fra under-
holdning og kulturliv kjente han 
til flere bookingbyråer. 

– De hadde en del jobber til 
meg. Og dermed begynte ballen 
å rulle. Men at det skulle bli så 
stort som det har blitt nå, hadde 
jeg ikke trodd da jeg startet opp, 
forteller 50-åringen.  

LEVER AV FOLKS FRITID
Firmaet består av Yngvar og 
kona. Kona jobber i halv stilling 

Tull og tøys i 10 år Årets TV-aksjon med  
fokus på demens

Høstutstilling  
på Korset

Søndagsåpent 
i Lørenskog

VET DU HVOR MYE
GULLET DITT ER 
VERDT?

www.gulladam.no
post@gulladam.no
Tlf: 800 81 081 Gold Adam AS

GullAdam Triaden Lørenskog
Gamleveien 88
Man-fre 10-21, Lør 9-18

Kom innom vår butikk på 
Triaden Storsenter og få en 
gratis verdivurdering av dine 
gullsmykker. 

Ekstra gode priser

14 karat dager
2.-15. september betaler vi 10 % ekstra for

14 karat gull på Triaden Lørenskog.

Vi kjøper både
gull og sølv

VET DU HVOR MYEVET DU HVOR MYE

MOROMANN: Yngvar Greger-
sen satser på barneunderhold-
ning på heltid.   

KONTOR TIL LEIE, 
LILLESTRØM
Romeriksposten har trivelig og lyst hjørne-
kontor til leie i våre lokaler i Depotgata 
20, Lillestrøm. Kontoret er på ca 16 m2 og 
passer for 1-2 personer. Vi deler kjøkken/
konferanserom.

Ta kontakt med Dag Rognlien Stenberg 
på 92 26 07 92 eller dag@avisdrift.no

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

GÅR RUNDT: – Gyroen er en morsom sak. Her blir du snudd rundt i alle retninger, forteller Yngvar Gregersen. 

 

Julemarkedstur til 
Tivoli i København 

 

Avreise 20. november, 5 dager 
 

Tur/retur med DFDS  
 

2 netter på Square Hotell i København 
 

Julemarked i Tivoli 
 

Pris Kr 4 840,-  
Inkl. middag t/r DFDS, frokost alle dager, 

felles julemiddag i København og inngang tivoli 
 
 
 
 
 

 

 

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

Se program på våre nettsider! 
Eller kontakt oss for informasjon 

og tar seg av klargjøring av utstyr 
og underholdningsmaskiner. I 
tillegg har han hjelp av ei jente 
som tar seg av det administrative.

– Selv jobber jeg i 250 pro-
sents stilling. Det blir gjerne slik 
når du driver for deg selv. Jeg har 
faktisk ikke hatt en fridag siden 
vi kom hjem fra ferien. Men vi 
lever av folks fritid. Da er det fint 
at den du lever sammen med 
kan være en del av dette. 

Bedriften har 140 paller med 
utleieutstyr, blant annet en rek-
ke hoppeslott, popkornmaski-
ner og sukkerspinnmaskiner. 
Til sammen er det 20 personer 
som tar store og små jobber for 
Barnas Dag. Her finner du trylle-
kunstnere, ballongartister, mu-
sikere, julenisser, pluss en rekke 
jenter som driver med ansikts-
maling. Noen av disse er lønns-
mottakere og andre driver sitt 
eget enmannsforetak. 

– Vi nærmer oss 1000 arran-
gementer i året. Forrige helg had-
de vi 12 ulike arrangementer. 

Nå er vi inne i en litt rolige-
re periode. Folk flest satser ikke 
på utendørs arrangementer på 
høsten. Men så fort høstferien er 
over begynner julebookingen. 
Da renner e-postene inn. 

SIKKER ARBEIDSPLASS
– Jeg tenker først og fremst 

på å skape en tryggest mulig 
arbeidsplass og tar ikke vold-
somme sjanser. 

Hovedsaklig stiller han opp 
med showene og hoppeslottene 
sine i Akershus og i østlandsom-
rådet. Men er arrangementet stort 
nok reiser han gjerne til Bergen, 
Kristiansand eller Frøya for å rigge 
opp et lekeland på 800 kvadrat-
meter.  Gregersen anslår at han 
årlig kjører 60.000 kilometer, til-
legg til at han selv har 250 klov-
neshow. 

– Jeg har vært så sliten at jeg 
nesten har vært litt olm. Men 
når jeg møter smilende, forvent-
ningsfulle unger som er klare for 
litt moro, kommer også humøret 
tilbake. Du får energi av ungene 
som møter deg smilende, glade 
og fulle av forventninger. Når jeg 
er ferdig med showet føler jeg at 
jeg har fått ny energi. Det er posi-
tivt og moro, forteller Gregersen.

dag 21 oktober filmen: Away 
from her. Filmen er fra USA, 
og den er laget av Sarah Polley 
i 2006. Filmen omhandler nett-
opp dette tema som er aktuelt 
for så mange. Filmen vises på 
Lillestrøm SF kino kl. 18.00. Du 
trenger ikke være medlem for å 
komme.
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Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv 
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på 
trykk her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Avsporede godsvogner  
ved Sagdalen

NOS, Norges 
Jernbaner 1939-40: 
”Den 23. novem-
ber 1939 gikk et 
godstog av sporet 
mellom Strømmen 
og Lillestrøm. 
Ingen mennesker 
ble skadet, men 3 
godsvogner med 
iværende gods ble 
ødelagt. Skaden 
beløp seg til ca. 3 
400 kr.” Fotografi 
fra 1939. Bildet er 
hentet fra Akershus 
fylkesmuseum. (Eier: 
JMF)

Etablerer nasjonalt  
kvinnenettverk

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Nylig forlot Nina Hanssen fra 
Finstadjordet sitt verv som styre-
leder for det lokale næringsnett-
verket KvinneRom. Om en uke 
lanserer hun Fembiz AS, et helt 
nytt nasjonalt konsept for kvin-
nelige gründere. Bedriften lan-
seres på konferansen Damefeber 
som arrangeres under Oslo Inno-
vation Week 16. oktober. Fembiz 
har allerede kjøpt opp nettverke-
ne Damefeber og Damebedrift, 

Nina Hanssen fra 
Lørenskog går fra 
lokale KvinneRom til 
et nytt nasjonalt nett-
verk for kvinnelige 
gründere.

og overtar disse samme dag.            
                                                                                                    
EKSTRA DRAHJELP                                                                                                                
– Hele forretningsideen er basert 
på hva kvinnelige gründere tren-
ger hjelp til og ønsker. Kvinner 
trenger ekstra drahjelp med mar-
kedsføring og salg og det er det 
ikke sikkert at de eksisterende 
nettverkene klarer å tilby. Derfor 
skal dette bli et salg- og markeds-
føringsverktøy for kvinnelige 
entreprenører og forretningsdri-
vende. Jeg håper kvinner fra hele 
landet blir med i dette nettver-
ket, forklarer Hanssen som star-
ter Fembiz sammen med Espen 
Solhaug, gründer og kursholder 
ved Etablerer Akershus.

   
VIL SKAPE NETTVERK  
Hanssen har også fått med seg fle-
re driftige damer i ledergruppen. 
Hun lover imidlertid at dette ikke 
skal bli en «syklubb for gründe-
re». Som tidligere lokalpolitiker 
vil det være et mål for henne å få 
landets kommuner med på laget.

– Vi skal tilby markedsførings-
pakker og holde arrangementer 
i kommunene. Jeg ser at vi har 
samme målsetting som politi-
kerne. Nemlig å fremme entre-
prenørskap blant kvinner, hjelpe 
med å skape et nettverk og skape 
vekst gjennom markedsføring og 
salg, sier Hanssen som er opti-
mist foran lanseringen. 
                                            
MYE RESPONS
– Jeg har allerede hatt møter med 

mange samarbeidspartnere og 
ordførere samt NHO for å presen-
tere konseptet, og jeg møter mas-
se positiv respons, forteller hun.                                                                                                                                            

Fembiz skal organiseres over 
hele landet. I Fembiz øst er det 
fem kvinner med, hvorav to 
kommer fra Lørenskog.                                                                                                            

– En av kvinnene vil jobbe 
spesielt med integrering og re-
kruttering av kvinner med inn-
vandrerbakgrunn. Vår idé er at 
kvinner ikke lenger skal jobbe 
med dette hver for seg, men vi 
skal hjelpe hverandre. Sammen 
skal vi skape vekst, konstaterer 
Nina Hanssen.                                     

NY UTFORDRING: Om en uke 
lanserer Nina Hanssen fra Løren-
skog Fembiz AS, et nytt nasjonalt 
konsept for kvinnelige gründere. 
(Foto: Synnøve Sorthe)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

Deler og oljer kommer i tillegg. Vinterlagring inne, varme lokaler: kr. 500,- pr. fot.

En varm og lang sommersesong på sjøen ligger bak oss. Nå er tiden inne for å forbere-
de neste sesong. Det gjør du på en god måte ved å la våre service teknikere utføre 
vedlike hold på din båt. Vi tilbyr konservering, service og frostsikring av motor, samt 
lagring av båt ute eller inne. 
 

Ta kontakt på 63 84 53 00  
så finner vi den løsningen som passer best for deg og din båt.

Priseksempel: 
9,9 hk 2 takt: service  

og konservering 
  

kun kr. 1.200,-  
inkl mva.

Priseksempel: 
2 cylinder diesel motor 

 
kun kr. 3.900,- 

inkl mva.

Priseksempel: 
115 hk 4 takter: 

service og konservering 

kun kr. 3.400,-   
inkl mva.

Romerike Båtservice 
Skjærvaveien 44, 2010 Strømmen
Åpningstider: Mandag - Fredag 09:00 - 17:00, Lørdag 10:00 - 14:00

Skilt 200 x 80 cm + knekk

Skilt 200 x 50,5 cm + knekk

Romerike Båtservice AS

Skilt 200 x 80 cm + knekk

Skilt 200 x 50,5 cm + knekk

Romerike Båtservice AS

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,-

SAL E
U P TO

50%

S TA R T I N G  T O m O R R O w
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Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Bildet er av den gamle 
dampsaga i Lillestrøm.

VINNER:
BJØRN TORE  
AASTORP RUUD
Dampsagveien 15
2004 Lillestrøm

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

H
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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. 

shopping
festival
Onsdag 9. - lørdag 12. OktOber

– Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Åpningstilbud!
Alle varer i butikken

3 for 2

Alle varer
i alle avdelinger

÷20%
Tilbudet gjelder torsdag - lørdag

Alle
fjorårets vintersko

÷50%

En mengde varer

÷50%
Diverse varer

÷50%

Alle 
håndkremer

2 for 1
Kjøp 2 - vi spanderer den rimeligste

opptil

Princess åpner
torsdag 10. oktob

er

Nytt apotek i plan 
0



www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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499,-

499,-

399,-

www.shoeday.no
Lørenskog Storsenter • tlf: 67 97 47 60
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99,-
Str. 36-41

Før 499,-

49,-
Str. 36-41

Før 499,-

Shoppingfest!

Str. 36 41

Finnes også i grå.

Finnes også i sort.

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden – Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Triaden Lørenskog Storsenter / Tlf: 63 01 69 93 
www.cmykaccessories.no

Shoppingfestivalkjøp 2
strikkeprodukter

få–25%
på begge to!

kjøp 2
strikkeprodukter

få–25%
på begge to!

alle solbriller 1/2 pris

smykkesett/lange smykker 49,-

en mengde 

sjal 49,-

strikkarmbånd 39,-

strømpebukser/sokker 1/2 pris

veske 199,-



ALLE
I SØLV

ANHENG OG KJEDER

SØLVSMYKKER
TIL DAME/HERRE

LINKS 
TIL STERLINKS 
ARMBÅND

FREDAG/LØRDAG er det
på SØLVBESTIKK

SØLVSMYKKER

FREDAG/LØRDAG er det
SØLVBESTIKK

DIVERSE

BLI MEDLEM I VÅR KUNDEKLUBB OG FÅ

SEND SMS MED KODEORD: 
JUVELEN TIL 2030

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden – Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Royal Canin gratulerer DYREGO med nye fl otte lokaler!

En representant fra Royal Canin vil være tilstede. 
Kom innom og få gode råd angående fôring av hunder og katter. 

Få en ukes forbruk* av fôr til din katt GRATIS
* 400 g tørrfôr til katt

Et fantastisk oppslagsverk for deg som er 
interessert i hund! Verdi ca kr. 1200,- 
*  Gjelder ved kjøp av minimum 2 x 7 kg hundefôr fra Royal Canin. 

For hunder opp til 10 kg gjelder minimum 4 x 3 kg/6 x 1,5 kg. 
Gjelder så langt beholdningen rekker.

Få den 
komplette 
boken om 
hunden*
VERDI CA KR 1 200,–

Dagstilbud 12. oktober

Ved kjøp av minimum 3,5 kg fôr til katt fra Royal Canin 
får du med en hel eske med våtfôr. 

(1 eske inneholder 12 poser av sammen type våfôr) 

DYREGO LØRENSKOG - Lørenskog Zoosenter a.s
Gamleveien 88 - Triaden Lørenskog Storsenter - 1476 Rasta.
Telefon 67 97 17 22

Lørdag 12. oktober kl. 12.00 – 16.00 har vi 

katteshow i butikken!

Fra 9. – 12. oktober får du Royal Canins Hunde
-encyklopedi ved kjøp hundefôr fra Royal Canin.*

Royal Canin gratulerer DYREGO med nye fl otte lokaler!

boots.no
/bootsapotek

på alle håndkremerfor2 1
Boots apotek Lørenskog Storsenter (Triaden) 
Tlf.: 67 92 30 40  
Åpent: 10-21 (09-18)

Tilbudet varer t.o.m. 14.11.13 eller så langt  
lageret rekker. Kjøp 2 – vi spanderer det rimeligste.
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Storgaten sett nedover mot jernbanen. Apoteket flyttet inn i bygningen til 
venstre i 1907. Bygningen har tilsynelatende beholdt sitt utseende. Men 
også dette huset har hatt en periode med en annen type bekledning og 
store butikkvinduer, blant annet da Lillestrømbanken holdt til i bygningen 
på 80-tallet. På slutten av 90-tallet ble huset restaurert og fikk tilbake sin 

opprinnelige fasade. Lærerboligen (th) ble bygget i 1892. Opprinnelig var 
dette lærerbolig for Brugsskolen. Politiet flyttet inn i 1949. Etaten flyttet ut i 
1991 da den nye politistasjonen sto ferdig i Jonas Lies gate 20. I dag er det 
Romerike kunstsenter som holder til i bygningen. 
                                                                                Av: Roy Mortensen    

STORGATEN  
1906 - 2013

1906

2013www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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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 forskjel-
lige vareslag eller brukt som reklame 
for varer og forretninger før krigen. Det 
fins også album hvor merkene kunne 
samles og klebes inn. Jeg kjøper både 
samlinger, album og enkeltmerker. 
Kan. ev. byttes i postkort, frimerker 
eller bøker. Tlf 905 99 984 - harald@
kartofil.net 
 
Sommer-/vinterdekk til HiAce 195/75-
R16C ønskes kjøpt.Tlf. 905 99 984 
harald@kartofil.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 keramikkfliser, 2 
lemmer og 8 stoler. Radiokabinett med 
båndspiller, mahogni platespiller, LP 
dansemusikk, Agathe Christie, hele 
serien. Helt nytt fuglebur med stativ. 
Gis bort mot henting. Tlf. 97143174. 

 
 

Er det noen som kan gi meg waldhorn-
undervisning 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 under-
holde under et 17. mai-arrangement 
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 tidse-
poken, 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.

Romerike Glass a/s
Glassmesterverksted
Nesgata 2, Lillestrøm

Tlf. 63 80 44 60 
www.romerikeglass.no

Vi har tilbud  
på utskifting  
av punkterte 

isolerglass

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

 
Snowboard støvler merke snakeboot str 
43 passer str 40-41 kr 250 har bilde. 
Hvite danseskøyter str 37 kr 125. Hoc-
key 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 
filmer 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 vannavstøten-
de kr 100 har bilde. Kandahar skijakke 
str 140 blå/rød kr 100 har bilde. Bjørn 
Dæhli skibukse str 152 kr 100. Boble-
jakker 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 dres-
sjakke str 46 ubrukt m/lapper på ny 
pris kr 995 selges kr 400,- har bilde 
DC Rover vintersko fra Session farge 
olivengrønn/brun str 42,5, brukt 1 se-
song 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. Bunnfarge er 
gråblå. Tlf 97179220. 
 
Div bøker, endel bokklubbøker, Det 

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

BEDRIFTSANNONSER

GIS BORT

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

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

hendte fra 1980-tallet, og komplett 
leksikon, selges rimelig.      Div mc-ut-
styr 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/motard støvler str 
45, ubrukte. Toyota MR2, 1991, nylig 
EU-godkjent, selges. Mob. 92 28 46 
05. 
 
Tova tøfler og votter til vinteren! Jeg 
strikker og tover tøfler, votter og luer i 
LSK farger og andre farger. Alle stør-
relser og farger. Jeg strikker også andre 
ting på bestilling. For kontakt ring meg 
på telefon 93 28 18 08.

 
 
 
25 stk. permer med Donald Duck. 503 
blader. Fra 1983 tom. 1996. Mob: 
907 33 850. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salongbord 1.40 x o,75m, kan høy-
dereguleres. Rulle-barvogn m.hylle og 
flaskeholdere. Entrespeil 1.10 x o.60m 
hvit ramme. Mob: 907 33 850. 
 
Helt nye sett tastaturer /mus og 
høytalere i svart farge fra HP selges. 
Usb tilkobling.(Flott for dere som 
bruker dette i ”verksted”e.l.) Høytalere, 
mangler tilkobling,men dette kan 
lett kjøpes løst. Selges som pakke a 
Kr.150,-sett. Kun tastatur og mus 
Kr.100,- 5 sett kompl.Kr.500,- Retro 

63 87 74 11 - 907 67 963. 
 
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 
kan sendes på sms. Tlf. 94175986, 
Jessheim. 
 
Lite rundt teakbord, avlangt blomster-
bord med kobberplate, små rottingsto-
ler 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 el-
ler send mail 39sudha66@gmail.com. 
 
Koken, barber/(frisør)stol, selges! 
Usikker på alder, men er av eldre 
årgang. (30 tallet?) Ganske god stand, 
men hydraulikk-systemet er defekt. 
(kan repareres) Pris: 1000,- Mobil: 
917 41 445. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lite brukt Wonderland rammemadrass, 
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. Handelsflåten 
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 - Li-
briArte 1995) 4 bind kr 200,-. Krigens 
dagbok 5 bind (Otto Ruge LibriArte 
1995) 200,- Kompani Linge 2 bind 
(Libir-Arte 1995) 200,- Samlet KUN 
1500,-. Tlf 905 99 984 - harald@
kartofil.net 
 
4 stk. piggdekk 155/80 R13 på felg 
4 hull (Mazda) og 4 stk. piggdekk 
175/70 R13 på felg 4 hull (Golf) sel-
ges 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 enkeltvis (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 GOD-
KJENT frem til august 2014. Årsavgift 
for 2013 er betalt. Ta kontakt for mer 
info: Eva Otnes – mobil 977 97 284 – 
eva.otnes@gmail.com 

 

DAGS-SHOPPING  
til Stene Kött & Livs 12. oktober

Ullared Expressen
Buss og hotell

19. - 20. okt.  399,- Pr. person  
(til de ti første som booker,  ellers er prisene fra 499-699,-  
pr pers.  dobbeltrom på Grand Hotell Falkenberg)
 
16. - 17. nov. 999,- Pr. person  
(dobbeltrom på Ullared, julehandel)   
 
30. nov.  - 1. des. 999,-  Pr. person  
(dobbeltrom på Hotell Ullared, julehandel) 
 
6. -7. des. 999,- Pr. person  
(dobbeltrom på Hotell Ullared)

Bussen går fra Lillestrøm kl. 07.00,  via Oslo
Fra Ullared kl. 16.30 og vi er hjemme igjen ca kl.  21.30

Vi stopper også på Citygross Uddevalla torp slik at man kan  
få med seg mat på hjemveien.

Bussen kan evt også stoppe på E6 for påstigning nær Ås, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Turen leveres av Unibuss (Medlem av Rgf )

Prisgaranti: Finner dere billigere alternativ får du reise gratis.  

Vi reiser fra Lillestrøm kl. 10.30 
Tilbake ca. kl. 17.00
 
Vi kjører også innom Systembolaget. 

Pris 99,- 
For booking ring 45 51 14 36 eller post@harryklubben.no

For booking ring 45 51 14 36 eller send mail post@harryklubben.no

taklampe med 4 glasskupler.Ca.1950 
tallet.Bilder kan sendes. Kr.500,- Pak-
ke med fiskebøker/natur. Div.bøker 
selges gjerne samlet for bedre pris! 
Bl.a.Hans Lidmann 
 
Tung verkstedbenk i stål Kan heves 
og senkes elektrisk. SKF lineaær 
aculator 160x100 cm med 7 låsbare 
skuffer. Kun kr 500,-. Tlf. 905 99 984 
harald@kartofil.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital satellite receiver VIASAT.
UBRUKT m/fjernkontroll og alt 
inntakt. Kr.400,- Flott grillsett i 6 
rustfrie deler.Ligger i flott alumini-
umskoffert. UBRUKT. Kr.200,- Røy-
keapparat for fisk i rustfritt stål. 2 
brennere.UBRUKT. Kr.200,- Melissa 
iskremmaskin.Veldig lite brukt.
Kr.200,- toresorvold@hotmail.com 
mekanisk@artech.no Tlf. 41907059 
 
Todelt vitrineskap. Høyde 196 cm 
lengde 160 cm bredde 42 cm. Kun 
6.000.- Ser ny ut.Tlf 93 88 75 04 

 

 
 
DVD-spiller selges. Merke: Sony. 400,- 
Med bruksanvisning og alt tilhørende. 
Ta kontakt: 951 86 029. Lillestrøm. 
 
RULLE - manuell bordmodell - kr 
300,-. Til glatting av linduker m.m. Tlf. 
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Et riktig kosthold 
kan hjelpe deg med 
å holde energien 
oppe i høst- og vin-
termørket. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Høsten er her og vinteren er 
nær – en tid der mange kan 
føle seg mer slitne og tappet 
for energi. Mørket og kulden 
påvirker oss, men riktig kost-
hold kan hjelpe til slik at vi 
holder energien oppe i vin-
terhalvåret. En undersøkelse 
foretatt av Helsedirektoratet 
som ble lagt frem i fjor viser 
imidlertid at bare 46 prosent 
av oss klarer å spise så sunt 
som vi ønsker. 

 – Mitt inntrykk etter å 
ha holdt kurs og foredrag i 
sju år er at få nordmenn får i 
seg tilstrekkelig med frukt og 
grønt hver dag. De fleste spi-
ser langt mindre enn fem om 
dagen, sier Irene Mårdalen, 
gründer av kostholdskonsep-
tet «Spis deg glad».

                                                                                              
FRUKT OG GRØNT
Hun påpeker at vi trenger anti-
oksidanter i kostholdet.                                                    

– Alt tyder på at vi har be-
hov for mange ulike antiok-

sidanter. De har forskjellige 
egenskaper og ekspertene an-
tar at antioksidantene virker 
sammen for å beskytte mest 
mulig. Ved å ha et godt anti-
oksidantforsvar har du min-
dre risiko for å utvikle alt fra 
forkjølelse til mer alvorlige 
sykdommer, mener Mårdalen.                                                                                                                   
For å forsikre deg om at du 
får i deg nok, bør du først og 
fremst spise frukt og grønt 
hver dag. Frukt og grønnsa-
ker er fulle av både vitaminer, 
mineraler, antioksidanter og 
fiber. 
                                  
ENERGITAPPENDE
Hvis du føler deg veldig slapp 
på denne tiden av året, kan det 
også være mangel på D-vitamin 
som er årsaken.                                                                 

– Sol og dagslys ser vi bare 
såvidt og dagene virker kor-
tere. Mørketiden virker derfor 
energitappende for mange, og 
det er i denne årstiden vi skal 
være bevisst på å tilføre krop-
pen vår mer av «sol-vitami-
net» D, forklarer ernærings- og 
kostholdsveileder Maritta So-
laas Moen.
                                   
VIKTIG VITAMIN 
D-vitamin lages i huden når vi 
får mye sol og dagslys, men i 
høst- og vinterhalvåret må vi 
få det fra maten vi spiser. Vita-
minet er fettløselig og er nød-
vendig for at kroppen skal ta 
opp kalsium og for at skjelettet 

skal bli sterkt og solid. I tillegg 
er det viktig for immunforsva-
ret. 

– D-vitamin får vi gjen-
nom fete fisker som laks 
og makrell, eller ved å ta 
tran daglig, tipser Moen.                                                                                                            
Andre gode kilder er smør, egg 
og ekstra lettmelk.                                                             

Moen understreker imidler-
tid at man ikke bør bli fanatisk.

– Bli ikke sykelig opptatt av 
sunnhet. Kos deg bevisst i høst 
og vær litt ego med hensyn til 
din egen helse, råder hun.

  

  – Få nordmenn får i 
seg tilstrekkelig med 
frukt og grønt hver dag.                            

                                            Irene Mårdalen, Gründer” Spis deg frisk

FOR LITE GRØNT: – Få nordmenn får i seg nok frukt og grønt hver dag, mener kostholdsveileder Irene 
Mårdalen, gründer av kostholdskonseptet «Spis deg glad». (Foto: Privat) 

SOL-VITAMINET: Ernærings- og kostholdsveileder Maritta Solaas 
Moen mener vi bør få i oss mer D-vitamin i vinterhalvåret. (Foto: Laila 
Berg)

HOLD DEG FRISK I HØST!
Refleksologistudent gir be- 
handling på Skedsmo Senter 
hver onsdag kl. 9.30 -18.00.

Jeg behandler bl.a.:
Styrking av immunforsvar
Ryggproblemer - Hodepine
Astma og allergi
Mage og tarmproblemer
Stress -Skjevt bekken
Muskel- og skjelettplager m.m.

Refleksologistudent Anne May Johnsen   
Skedsmo Senter 2. etg, Furuveien 11, 2020 Skedsmokorset

Bestill time på tlf. 958 86 073    
eller mail annemay.johnsen 

@gmail.com Sport Center Skedsmokorset 

I n d u s t r i v e i e n  4 ,  2 0 2 0  S k e d s m o k o r s e t  -  
T l f .  6 4  8 3  5 1  7 0          
w w w . a v a n c i a . n o

Hva med deg?
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HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

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  

I årevis hadde pilen 
på badevekta til 
Rowan Wood bare 
gått oppover. Da 
vekta viste 115 kilo 
bestemte han seg 
for å endre livsstil.  

 

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

 
– Hver gang jeg kjørte på jobb 
tenkte jeg at det var på tide å 
begynne å trene. Kona hadde 
egentlig gitt opp å mase om 
vekten min, sier Wood.

En stillesittende jobb foran 
datamaskinen i en IT-bedrift, 
kombinert med usunt kost-
hold, hadde satt sine betyde-
lige spor. Wood hadde blant 
annet høyt blodtrykk, høyt 
kolesterolnivå og en vond rygg 
da han gikk inn døren på Av-
ancia Sport Center på Skeds-
mokorset i mai 2011. 

FRA TJUKKAS TIL 
SMUKKAS
Kona hans, Anita, hadde begynt 
å trene med personlig trener 
Monica Olstad på Avancia. Ani-
ta fortalte om treningsopplegget 
til sin mann, noe som vekket 
Rowan interesse. Dette ønsket 
han også å prøve. Etter den første 
uken med trening, og et bedre 
kosthold, hadde han gått ned to 
kilo. Han fikk lyst til å fortsette.  

– På det meste veide jeg 
115 kilo. Nå stopper vekta på 

SVETTER 
seg i form

90 kilo. Målet er å gå ned til 
87 kilo, og holde meg under 
90-tallet, forteller Wood. 

Garderoben har blitt for-
nyet. Der den tidligere tung-
vekteren hadde XL-skjorter 
hengende, henger det nå skjor-
ter i størrelse medium. Buksene 
har krympet fra 101,6 centime-
ter i livet til 86,4 centimeter. 
Han forteller at han i de første 
syv månedene gikk ned 18 kilo. 
I fjor forsvant ytterligere syv 
kilo. I år har han vært stabil og 
holdt vekta på 90 kilo.

– Det var ikke morsomt å stå 
foran speilet, og se at du had-
de alt for stor mage og kropp. I 
tillegg var det vanskelig å fin-
ne klær som passet. Det hadde 
vært for mye tv-titting, usunn 
mat og lat livsstil. Målet er å 
holde vekten stabil med trening 
og riktig kosthold. Men på lør-
dager premierer jeg meg selv 
med en cola, forteller Rowan.  

– Hva sier kona nå?
– Anita sier hun har fått en 

ny ektemann. Da vi giftet oss 
for 14 år siden var jeg nærme-
re 100 kilo. Hun har aldri sett 
meg slik jeg er i dag. 

PERSONLIG TRENER
Rowan Wood forteller at han 
tror det ville vært vanskelig å 
nå målene sine uten personlig 
trener (PK) Monica Olstad. 

– Når man kjenner at det 
begynner å verke, og man har 
lyst til å gi opp, da skal man 
presse seg litt ekstra. Det er da 
treningen virkelig starter, for-
teller trener Olstad. 

– Hvem oppsøker treningssen-
teret?

– Noen skal ned i vekt, noen 

skal stramme opp kroppen og 
noen vil ha mer muskler. Den 
største gruppen ønsker seg ned 
i vekt. Når jeg får en ny kunde 
starter jeg alltid første timen 
med å snakke om kostholdet. 
Jeg ber kundene registrere hva 
de spiser en periode slik at jeg 
får en oversikt over spiseva-
ner. Deretter gjør vi kosthold-
sendringer og legger opp et 
treningsopplegg. Olstad opp-
lyser at det kun ble gjort små 
endringer i kostholdet til Wood.

– Hva er viktig å tenke på når 
man skal begynne å trene?

– Sett deg et mål. Eventuelt 
skaff deg en personlig trener 
som er med og ser at teknik-
ken sitter og at det trenes rik-
tig. Når man har kommet inn i 
en god rutine kan man gjerne 
fortsette på egenhånd. Å ha et 
mål å jobbe mot gjør prosessen 
enklere, forklarer treneren. 

En del har større ambisjoner 
enn vilje til å gjennomføre, og 
gir dermed opp. Olstad for-
teller at det er en del av disse. 
Treningssenteret jobber derfor 
aktivt for å unngå dette. 

– Vi ønsker at folk er aktive 
og får en effekt av det de gjør. 
Disse er de mest fornøyde med-
lemmene vi har. Men det er 
dessverre noen som faller fra 
underveis, sier Monica Olstad.

NEI TIL USUNN MAT
Rowan Wood forteller at han har 
vært motivert fra første dag. Da 
kiloene begynte å rase av ble han 
enda mer motivert til å fortset-
te på den nye, sunne livsstilen. 
Han hadde klare ambisjoner om 
å gå ned i vekt da han startet. 

– Når jeg først hadde kom-
met i gang, var det nesten som 
om jeg hadde en plikt til å ikke 
skuffe meg selv og PK Monica. 
Å gå tilbake til gammel vane 
var uaktuelt. Spisevanene var 
kanskje det vanskeligste, men 
skal du gjennomføre må du 

være hard og bestemt mot deg 
selv. Du må lære deg til å si nei 
til usunn mat. Du må også ha 
god selvkontroll. Det var van-
skelig, men nå sier jeg at jeg 
bare skal drikke en Coca Cola 
en dag i uken. Tidligere drakk 
jeg en Cola hver dag. 

Wood vet at det er lett å gå 
tilbake til gammel, dårlig vane. 
En og annen sprekk har han 
hatt. Han forteller at han nå 
har blitt mer vant til nå-vanen 
enn den gamle, usunne vanen. 

MOTIVASJON
Rowan Wood forteller at han 
trener fire til fem ganger i uken, 
inkluder to ganger med PT. 

– Når jeg trener har jeg fo-
kus på treningen. Den ene 
dagen kan jeg si at jeg skal ta 
fem kilo ekstra, og dermed set-
te nye mål for meg selv. 

Når han i dag ser tykke folk 
tenker han at der var han også. 
Og han vil ikke tilbake til slik 

han var tidligere. Dette mener 
han er en god motivasjon til å 
fortsette treningene og tenke 
på kostholdet. 

– Treningen og vektreduk-
sjonen har ført til at blodtryk-
ket og kolesterol-nivået nå er 
normalt. Tidligere sov jeg dår-
lig og var trøtt og sliten i hver-
dagen. Det er jeg ikke lenger. 
Jeg slet også med vond rygg. 
Nå er smerten så å si borte. 

– Råd til andre som vil begyn-
ne å trene?

– Trene disiplinert. Jeg kan 
også anbefale å bruke personlig 
trener i starten. Det koster litt 
mer penger, men det er absolutt 
verdt hver krone. Fordelen med 
en PT er at du får en ekstra dytt 
til å yte litt mer. Etter en stund 
blir trening en god vane. Jeg har 
hørt folk si at de ikke har tid til 
å trene, men skal du ned i vekt, 
og få en bedre helse, må du set-
te av tid til trening. Det finnes 
ikke noen vei utenom. 

ET SLIT: Rowan Wood er smertelig klar over at han må svette og slite hvis det skal bli resultater av trenin-
gen. Personlig trener Monica Olstad passer på at Rowan yter litt ekstra. 

OPPTREKK: Rowan husker veldig godt første gang han skulle dra seg 
opp, 115 kilo tung. Det går bedre når han nå er 25 kilo lettere. 

www.cambridgekuren.no
30 år 

i Norge

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

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

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

SELGES NÅ I 
32 LAND

- Ulrikke Dovran Steenhoff

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

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

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

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

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

BEST  PÅ 
SMAK ?

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!
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Restaurant     Bar    Selskapslokaler
Kurs og konferanselokaler

Take Away    Utkjøring

Tlf. 63873700 / 92236435 / 99229898
 Prost stabels vei 6, 2019  skedsmokorset

 www.indima.no

Norsk musikk står i 
høysetet når Rome-
rike Storbandfesti-
val går av stabelen 
kommende lørdag. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– I år har vi en utpreget satsing 
på norske artister som fremfø-
rer sitt eget materiale sammen 
med noen virkelig gode stor-
band i ryggen. Dette er mu-
sikk som både har særpreg og 
er publikumsvennlig, forteller 
festivalsjef for Romerike Stor-
bandfestival, Morten Tørmoen.                                                                                                                              
Saksofonist Petter Wettre, gita-
rist Hans Mathisen, jazzgitarist 
Frode Kjekstad, soulsangerinne 
Kim Fairchild, trompetist Erik 
Eilertsen og trombonist Even 
Kruse Skatrud står alle på sce-
nen sammen med storband 
kommende helg. Det hele fore-
går fra tre scener i Lillestrøm 

Satser på norsk musikk
Kultursenter lørdag 12. okto-
ber.                              

UNGE TALENTER                               
– Vi har hatt tradisjon for å et-
terstrebe en rød tråd og at den-
ne varierer fra år til år. Tidligere 
år har vi fokusert på spesielle 
ensembler, instrumenter og sti-
lepoker eller å gjøre program-
met så bredt som mulig. I år 
fremhever vi det å dyrke mer 
fra eget land, forklarer Tørmo-
en. 

Det hele starter tidlig på 
kvelden med unge talenter fra 
Blaker Ungdomslag og Sørum 
Storband. De drar i gang festen 
med latinske rytmer fra musi-
kalen Copacabana. Deretter går 
det slag i slag med et nytt band 
på scenen hver hele og halve ti
me.                                                                                                               

– Eidsvoll Storband gjester 
festivalen for femte år på rad, 
og har med seg saksofonisten 
Anders Lønne Grønseth. Vi får 
besøk langveisfra med minis-
torbandet Torungen Swingka-
pell fra Arendal og Sunnmøre 
Ungdoms Big Band. Big Boss 

Band har også lenge vært øn-
sket til festivalen, og i år skjer 
det endelig, forteller festivalsje-
fen.
                                    
GITARKUNSTNER                                                    
Samlebandet tar selvfølgelig 
også turen i år, og har med 

seg et knippe fremadstormen-
de elever fra musikklinjen på 
Lillestrøm videregående sko-
le. I tillegg kommer Skedsmo 
Storband med en av landets 
fremste gitarkunstnere, Frode 
Kjekstad, i spissen. Fra Oslo 
får festivalen besøk av Romsås 
Storband med Christin Basti-
ansen på vokal. Og Follo Stor-
band tar med seg soulvokalis-
ten Kim Fairchild fra Bergen, 

som er kjent for sin impone-
rende stemmeprakt. Trombo-
nisten Even Kruse Skatrud fra 
Lørenskog og Traveliǹ  Stor-
band fra Ullensaker får æren 
av å runde av festivalen med 
låter fra Skatruds repertoar.

Festivalen arrangeres som 
et samarbeid mellom Ett Fett 
Storband, Samlebandet, Sørum 
Storband og Lillestrøm Jazz-
klubb.

OBS! Husk vår 

strikkecafe tors-

dager kl. 18-20.00

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20,  lør. 10-15.  

STRIKK REVELUE 
- DDING DANNG

STEMMEPRAKT: Soulvokalis-
ten Kim Fairchild fra Bergen skal 
stå på scenen sammen med Fol-
lo Storband. (Foto: Pressefoto)

SAKSOFONIST: Anders Lønne Grønseth kommer sammen med 
Eidsvoll Storband til Romerike Storbandfestival. (Foto: Halvor Gudim)

Bestill bord på 
tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96 
 
 

 

Ambassadør Tandoori
Indisk bar & restaurant

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

INDISK MAT TIL  
RIMELIGE PRISER

Rino Larsen og 
Yvonne Wartiainen 
holder høstutstilling 
i Galleri Artgate i 
Lillestrøm. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
De to lokale kunstnerne Yvonne 
Wartiainen fra Rælingen og Rino 
Larsen fra Skjetten åpnet nylig 
sin høstutstilling i Galleri Artga-
te i Lillestrøm Kultursenter.

Duoen har komponert en 
kontrastfylt utstilling hvor te-
maene spenner fra håp til sprud-
lende livsglede. Begge har hatt 
utstillinger flere steder rundt 
om i Norge og har fått et stort 
publikum, men de er tydelige på 
at spenningen er ekstra stor når 
de nå er på hjemmebane.

Titler som «Et godt ord», «Se 
meg», «Leaving Wonderland» 
og «Funky Garden» vil pry-
de galleriveggene i Lillestrøm 
frem til 2. november.

Kunstnere på 
hjemmebane

STILLER UT: Yvonne  
Wartiainen fra Rælingen og 

Rino Larsen fra Skjetten.  
(Foto: Anne Merete Rodem)

Mitt
instrument

Johanne Vie begynte å spille piano da hun var seks 
år. Da hun var syv år meldte foreldrene henne inn 
i et strykeorkester. Dermed ble hun bedre kjent 
med fiolin. Johanne tok musikklinja på Manglerud 
videregående på 80-tallet, da med fiolin som 
hovedinstrument. Det var også på den tiden hun 
begynte med sangtimer, og for alvor ble begeistret 
for stemmen som et instrument. Alle instrumenter 
hun spiller i dag bruker hun for å kompe seg selv 
som sanger. Et av sine musikalske forbilder har 
hun funnet i Suzanne Vega, en artist hun elsker å 
høre på. Johanne forteller at Vega ikke overdriver 
lydbildet med virtuose vokale utbroderinger, men 
holder det enkelt og lett forståelig. 

 — Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt? 
 — For cirka tre år tilbake arvet jeg litt penger fra 
en kjær onkel. Da valgte jeg å spandere på meg 
en akustisk gitar: Martin D35. Den ble kjøpt på 
Myrhbraaten musikk i Oslo.

 — Hvorfor liker du denne gitaren så godt?
 — Gitaren har en fantastisk klang som blander 
seg inn i øre og fengsler hjerte mitt ...hehe... Jeg 
kan av og til faktisk bli litt satt ut av den rene dype 
klangen. Gitaren er god å spille på og gir meg en 
følelse av at jeg får til å spille ganske pent.

 — Når låter gitaren best?
 — Helt subjektivt opplever jeg lyden best når jeg 
spiller hjemme for meg selv, eller når jeg får litt 
drahjelp av en forsterker som ikke former lyden for 
mye. Jeg syns at en slik lyd er god å få fram i et 
intimt konsertlokale.

 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Jeg har mange favorittlåter! Men hvis jeg skal 
spille litt selv, og kose meg litt, pleier jeg ofte å 
starte opp med «Hiding my heart» av Brandi Carlile. 
Jeg spiller også en av mine egne låter, «What I live 
for», som jeg jobber med å gjøre ekstra bra med litt 
«travis picking». 

 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Mine instrumenter er sang, gitar, noe fiolin, noe 
piano. Jeg er også et råskinn på kazoo. Nå er i læra 
for å beherske litt enkel perc i bandsammenheng. 
At jeg en gang hadde et halvt år med trekkspillun-
dervisning snakker vi aldri om.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Ta en prat med Sven Vidar Stenhammer, bassist 
i Røst. Han er en suveren bassist som er verdt litt 
oppmerksomhet.
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Johanne Vie
Martin D35 gitar

Alder: 46
Bosted: Fjerdingby
Spiller i:  Røst, Amundsen & Vie, 
og kjører noe eget opplegg
Musikkstil: Rock, pop og litt 
egendefinert pop, ispedd en og 
annen artig akkord
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Romeriksbandet 
Rockekara er klare 
med sitt debutalbum 
«Never Too Old To 
Rock And Roll». 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Det er fire år siden Romeriks-
bandet Rockekara bestemte 
seg for å lage en full CD med 
egne låter. Bandet gikk inn 
i Tormod Bergs studio i Eids-
voll og jobbet med materialet i 
over to år. Nå er resultatet her: 
et album med 10 selvskrevne 
låter. Albumet gis ut på Rund-
brenner Records, som eies av 
den kjente musikeren og pro-

Rockekara platedebuterer
dusenten Roy Botten, og har 
fått navnet «Never Too Old To 
Rock And Roll». 
                                    
MEGET LOVENDE
Låtene sneier innom flere stil-
arter da bandmedlemmene har 
forskjellig smak, men er inspi-
rert av legender som Led Zeppe-
lin, Pink Floyd, Status Quo, The 
Band og Bob Dylan. 

 – Resultatet i studio har 
blitt meget lovende, og jeg tror 
publikummet vårt vil like det-
te, sier gitarist og låtskriver Per 
Rannug fornøyd.    

UKJENTE FOR HVERANDRE                            
Bandet består av vokalist Rein-
hart Nordli fra Fetsund, bassist 
Bjørn Bråthen fra Skedsmo, vo-
kalist, gitarist og låtskriver Rag-
nar «Rock» Dahl fra Lørenskog, 
gitarist og låtskriver Per Rannug 
fra Frogner, keyboardist og Ro-

I så fall: Har du 2-4 timer uken å avse?  Home-Start Familiekontakten hjelper 
barnefamilier i kortere perioder når de sliter og trenger litt ekstra hjelp.  

Du får kurs og det kan være bra på en CV.
Vi holder til på Furuset og jobber i bydel Alna.

Du kan finne mer om Home-Start Familiekontakten på  
http://home-start-norge.no/

  Ta kontakt med familiekoordinator Berit Oftedal
Ulsholtveien 27, 1053 Oslo, tlf: 22 25 45 66 el. 48892477

berit.oftedal@betanien.oslo.no

ER DU HER? 

meriksposten-journalist Roy 
Mortensen fra Lillestrøm og 
trommeslager Herman Døhlen 
fra Nannestad. 

Da gutta møttes for seks 
år siden var imidlertid alle 
helt ukjente for hverandre. 
Bandet ble satt sammen på 
en audition i regi av Akers-
hus Musikkråd, som hvert år 
holder «Rockekurs for gam-
linger». Målet var å få seks 
voksne menn, som for lengst 
hadde lagt fra seg ungdoms-
tiden med rock`n`roll, til å 
gjennomføre en 45 minutters 
konsert under Byfesten i Lil-
lestrøm. Kriteriene var som 
følger: De måtte være minst 
40 år, og de måtte ikke ha rørt 
sitt instrument på 20-25 år. 

– Da vi møttes for første gang 
hadde vi knapt sett hverandre før 
og ihvertfall aldri spilt sammen. 
To av oss ble satt til å spille instru- menter de aldri før hadde spilt 

på, forteller Per Rannug.     
                                                               

BLIR SPENNENDE                         
Tiden var knapp. Bandet fikk 
maks ni måneder på seg til å plan-
legge konserten. Opptredenen 
på Byfesten i 2008 ble imidler-
tid fullført med glans. Samtidig 
fikk bandet stor oppmerksomhet 

da TVRomerike valgte å lage en 
realityserie om dem. I alt ble det 
laget åtte episoder av serien, som 
ukentlig hadde over 70 000 seere. 

– Jeg tror at mange ennå 
husker Rockekara fra TV-serien, 
og jeg håper derfor at de vil kjø-
pe cd-en. Det blir spennende å 
se hvordan cd-en blir mottatt, 
smiler Rannug.                                                                           

NÅDDE MÅLET: Rockekara gjorde suksess på Byfestscenen i 2008. (Foto: Roy Botten)

PLATEKLARE: Rockekara har kommet ut med sitt første album. Noe 
spøkefullt kaller de seg selv et boyband med verdens eldste medlem-
mer. (Foto: Roy Botten)

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 18. - 20. oktober
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31

www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

12. oktober kl 17.00

 
ROMERIKE 
STORBANDFESTIVAL

BILLETTINFORMASJON:
Festivalpass: kr 200,-/studenter kr 150,- 
Tlf: 64 84 55 50 • www.lillestrom-kultursenter.no

HØST UTE – INNE SVINGER DET!
NORGES STORBAND-HOVEDSTAD ER LILLESTRØM! 

LIVE MUSIKK MED 13 BAND PÅ 3 SCENER 

www.romerike-storbandfestival.no

Du kan bare begynne å glede deg!

S A M L E B A N D E T
FRODE KJEKSTAD & SKEDSMO STORBAND
Petter Wettre & Hans Mathisen 
sammen med ET T FET T STORBAND
og mange, mange fler. . .

«The Voice»-delta-
ger Anders Sørby 
fra Lørenskog ser 
på seg selv som en 
underdog. - Konkur-
ransen i programmet 
er beinhard, sier han. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
For drøye to uker siden kunne 
vi se Anders Sørby fra Løren-
skog stå på scenen i TV2-pro-

– Konkurransen er beinhard

grammet «The Voice – Norges 
beste stemme.» Der fremførte 
han U2-låten «With or wit-
hout you» for artistmentorene 
Lene Nystrøm, Sondre Lerche, 

Espen Lind og Tommy Tee. Da 
Lene Nystrøm snudde seg mot 
ham, skjedde det imidlertid 
noe.

– Jeg ble helt satt ut da Lene 

snudde seg. Jeg hadde gått 
gjennom sangen mange run-
der før jeg skulle på scenen, 
men jeg forutså aldri at noen 
skulle snu seg. Da Lene snudde 
seg gikk hjernen på autopilot 
og jeg sang dobbelt refreng der 
det skulle vært enkelt refreng. 
Dermed fikk jeg trøbbel med 
påfølgende vers da jeg hadde 
brukt opp to strofer, smiler 
Anders Sørby.

  
PÅ LENES LAG                                                  
Han klarte imidlertid å hente 
seg inn igjen i teksten, og full-
førte låten.

Konseptet i «The Voice» går 
ut på at mentorene hører artis-
tenes låter med ryggen til. Når 
de har bestemt seg for om de vil 
ha vedkommende på sitt lag, 
snur de seg og får se artisten for 
første gang. De tre andre men-
torene, Sondre Lerche, Tommy 
Tee og Espen Lind snudde seg 
ikke. Men fordi Lene Nystrøm 
ville ha Sørby på sitt lag, holdt 
det til videre deltagelse.

– Jeg tror det blir spennende 
og lærerikt å være på Lenes lag. 
Hun har mye sceneerfaring 
som jeg forhåpentligvis kan 
lære av, sier Lørenskog-gut-
ten som  begynte med musikk 
mens han gikk på Lillestrøm 
videregående. 

– Jeg sang tilfeldigvis Tina 
Turners «What̀ s love got to do 
with it» på tøys i gangen i fri-
minuttet, da en i klassen lurte 
på om jeg ville bli med å starte 
klasseband, forteller han.
                                     
SELVLÆRT                                                       
Noen annen musikkerfaring 
hadde han ikke før kjæresten 
meldte ham på “The Voice”.                                                                                                                    
- Jeg har ikke gjort noe annet 
musikalsk enn klassebandet. 
Jeg er selvlært på både piano og 
gitar som jeg spiller mye på fri-
tiden, samtidig som jeg synger, 
forteller han.
                                   
STUDERER JUSS 
– Hva tenker du om konkurren-
tene dine?                                                              

– Konkurransen i program-
met er beinhard. Jeg ser på meg 
selv som en underdog blant 
mange faglige dyktige musike-
re, sier Sørby som ellers bruker 
mye av sin tid på studier.                                                                                           

– I utgangspunktet har jeg 
ingen musikalske planer for 
fremtiden, da jeg er opptatt 
med juss-studier. Jeg bruker 
musikken som en måte å koble 
av fra hverdagens tjas og mas 
på. Men jeg merker nå at mu-
sikk er noe som hadde vært vel-
dig interessant å jobbe med, sier 
Anders Sørby.

ÅRETS MENTORER: F.v. Espen Lind, Lene Nystrøm, Tommy Tee og 
Sondre Lerche. (Foto: TV2)

THE VOICE-DELTAGER: Lørenskog-gutten Anders Sørby deltar i 
årets utgave av sangkonkurransen «The Voice». (Foto: TV2)

Tlf. 92 26 07 92Annonsere her? 
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Tiltalende og stor 3-roms toppleilighet på Metro
- ny i 2010 - attraktiv og sentralt - garasje - heis
VISNING
Etter avtale.
FINN-kode: 43269172

BRA / P-ROM
90m2 / 87 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
2 325 124,-
TOTALPRIS
5 225 124,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
9 025,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
BIBLIOTEKGATA 12

2900000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Eirik Nordlie
90 88 05 87
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SKEDSMO
BARNEKORET «TONEKLANG» 
ØVER
ONSDAGER KL. 15:30-16:45 LILLE-
STRØM KIRKE 
«Toneklang» er korgruppen for de 
eldste i Lillestrøm kirkes barnekor. 
Koret er for både jenter og gutter.
Du får lære mange nye spennende 
sanger i koret. Dirigent er organis-
ten i Lillestrøm kirke, Børre Velsrud, 
og hjelpeledere er Jenny Hagrim og 
Live F. Kjernet. Det er bare å møte 
opp.

 
1814 - TILBLIVELSEN AV  
NORGES GRUNNLOV
TORSDAG 10. OKTOBER KL. 18:30 I 
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
Urpremiere! Istid, vikinger, kriger, 
danske konger, svenske kon-
ger, så i 1814: PANG: Nok er 
nok! 10. april 1814 møttes 112 
embedsmenn på Eidsvoll, bl.a. 
«Akershusbenken» bestående 
av Anker, Falsen og Kollerud, 
for å danne Norges grunnlov. I 6 
uker diskuterte de, spiste store 
mengder kalvekjøtt, drakk portvin 
og Cognac, kranglet, og ble til slutt 
enige. Teater Joker vil gi ungdom 
en humoristisk, men også kritisk 
gjennomgang av historien og tilbli-
velsen av Norges grunnlov, langt 
unna en tørr historietime! 1814 er 
en co-produksjon med Akershus 

Teater, Teater Joker og Dks Akers-
hus/Kultur Akershus. 
 
ANNE GRETE PREUS BAND
TORSDAG 10. OKTOBER KL. 19:00 I 
TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER

Anne Grete Preus har alltid vært 
en sterk liveartist. I år er det 25 år 
siden hun ga ut sin første soloplate 
”Fullmåne”. Det er en spilleglad og 
inspirert femogtyveårs jubilant som 
vil entre norske konsertscener med 
et repertoar av nye gode sanger, 
sterke gjenhør med klassikere og 
revitaliserte radiofavoritter. 
 
VINTERMYGGEN
TORSDAG 10. OKTOBER KL. 19:30 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER
Hardtsvingende, groovy, humørfylt 
orgeljazztrio. Samspilt, og med 
meget gode solister føres Jimmy 
Smith-tradisjonen videre. Paul «Pal-
le» Wagnberg flyttet fra Sverige til 
Norge i 1985. Han er mest kjent 
som organist, bassist, sanger og 
komponist i souljazz-gruppa The 
Real Thing. De har laget sju plater 
og turnért i Skandinavia og Europa 

i over tolv år. Wagnberg har gitt ut 
to soloplater ”Eat Meat” (1999), 
der New York-gitaristen Randy 
Johnston og Torstein Ellingsen 
(trommer) medvirket, og ”Gone 
Fishing” 2001. Wagnberg er en 
internasjonalt anerkjent musiker, og 
bak orgelet er han en fryd både for 
øye og øre. Orgel-tradisjonen tro, 
blir bassen spilt av Wagnberg på 
Hammond-orgelets basspedaler. 
 
ROMERIKE STORBAND- 
FESTIVAL
LØRDAG 12. OKTOBER KL. 17:00 I 
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER
Romerike Storbandfestival arran-
geres i år for femte gang. Sett av 
kvelden til et fantastisk swingende 
arrangement og følg med for et 
spennende program. Arrangører 
er: Ett Fett Storband, Skedsmo 
Storband, Sørum Storband, Lille-
strøm Jazzklubb og Samlebandet.  

 
LØRENSKOG HUS
FERNANDEZ 4
FREDAG 11. OKTOBER KL. 20:00,  
VASSHJULET 
FOR FØRSTE GANG I NORGE!
De har spilt for artister som Shakira, 
Ricky Martin, Miguel Bose, Chick 
Corea, Paquito D´Rivera, Danilo 
Perez og Arturo O´Farril. Nå har de 
valgt Norge som start for sin første 
internasjonale turné! I Fernandez 

4s musikk kan du høre en blanding 
av forskjellige musikksjangere som 
begynner med jazz som base, og 
henter inn underveis noen hint av 
funk, alternative og ikke minst folke-
musikk fra Mar de la Plata.
 
MUSIKKPRISEN 2013
LØRDAG 12. OKTOBER KL. 10:00, 
PRØVESALEN
Musikkprisen er en konkurranse 
der barn og unge kan vise fram 
musikalske talenter, vinne en pen-
gepremie og en saklig kommentar 
fra kvalifiserte dommere. Musikk-
prisen er et samarbeid mellom 
Lørenskog musikk- og kulturskole 
og Lørenskog Musikkråd.
Det konkurreres i 2 aldersklasser 
(10-13 og 15-18 år) og i klasse for 
a) Solister og b) Ensembler. Alle 
sjangre er velkomne, men påmeld-
te innslag skal være akustiske. 
Meld deg på til skolen@musikul.no. 
 
KVINNER I 100
LØRDAG 12. OKTOBER KL. 14:00/19:00, 
STORSTUA
Nli med oss på storsatsningen til 
Lørenskog Damekor når vi feirer 
hundreårsjubileet for kvinners 
stemmerett i Norge. Koret pre-
senterer musikk og sang som har 
preget oss i de forskjellige tiår-
speriodene, i forskjellige sjangere. 
Musikken er vevet inn i en historie 
hvor vi følger fem generasjoner 
kvinner som på hvert sitt vis står på 
for å gjøre fremtiden bedre. Blant 

disse kvinnene møter vi ungdom-
men Katrine som har fått i lekse 
å skrive en oppgave om kvinnelig 
stemmerett i Norge. Forestillingen 
tar oss gjennom en humoristisk 
historie som blir dramatisert av tea-
tergruppen Gnist. Vi har også med 
oss dansere fra U&I dansestudio 
og profesjonelle musikere. 
 
SØNDAGSÅPENT BIBLITOEK
SØNDAGER FRA 6. OKTOBER KL. 12-16
Kom innom for et bokkupp! Frem 
til 11. oktober har vi bokloppemar-
ked og selger bøker for 10,- pr. 
stk! Jubileumsutstillingen til Lø-
renskog Hockey er det fremdeles 
mulig å se. Håper vi ser deg!

 

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

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

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

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

AD ASTRA 2222 - SANNES OG ØDEGAARDS ASTROSHOW
Torsdag 17. oktber kl. 18.30, Storstua - kr. 250/200

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

*Tiltalende enebolig med usjenert beliggenhet i
blindvei - *stor og solrik tomt - *2 garasjeplasser
VISNING
Solgt for kr. 3 700 000,- + omk.

BYGGEÅR
1970
BRA / P-ROM
179 m2 / 154 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 555 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

FROGNER
GRANSTUBBEN 10

3490000,-
+ omk. 2,8%

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

SOLGT

*Stor og tiltalende 4- roms leilighet - *innglasset
veranda og stor terrasse - *garasjeplass
VISNING
Ons 9/10 kl. 18.00 - 19.00
Velkommen til visning!

BRA / P-ROM
110 m2 / 96 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
143 858,-
TOTALPRIS
2 433 858,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
3 837,- pr. mnd

homeeiendom.no

SKJETTEN
RIIHIMÄKIVEIEN 1

2290000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

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

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
        Hokus Pokus Albert Åberg
        Lokomotivet Thomas - 
        Jernbanens konge
        Rush
        Hannah Arendt
        Smurfene 2
        Ragnarok
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

    Seniorkino onsdag 16.oktober: 
    Diana

     Babykino:    
     About Time

 
 Ukens premierer:
  
*Farvel til Mafiaen
* About time
*Diana
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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 14. oktober

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
HANS HOLEN
Parkalleen 18
2000 Lillestrøm

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ELGFARE

BRUK SMARTTELEFONEN 
OG BLI INSPIRERT

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

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

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

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

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

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

Vi Kan
Garderobe

WALK-INN
La din drøm bli til virkelighet 

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

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

Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (ÅS), “På Nygård, nederst i veien”, Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16
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Line får bare spise
sjokolade og ikke noe
annet ti dager i strekk.
Hva kommer til å skje
med kroppen? Før og
etter denne perioden
tar hun vitenskapelige
tester, og måler blant
annet blodsukker,
fysisk form og hjerne-

kapasitet. Underveis
opplever Line at det
ikke bare er en drøm å
spise sjokolade dagen
lang. Etterhvert blir
LIne både småkvalm
og sulten, mens hun
drømmer om deilige
brødskiver med gulost.
NRK1 søndag kl 18.30

Bare sjokolade ti dager i strekk
Lisbeth vil at familien
skal bli litt mer sporty,
mens Maria nekter å
kjøpe bil og prøver seg
på busstilbudet i «Side
om side». Maria sver-
ger til offentlig trans-
port, og nekter å
kjøpe bil bare fordi de
har flyttet til distriktet.

I nabohuset vil Lisbeth
vise den spreke famili-
en Kopperud at også
hennes familie er tur-
mennesker. Mange
uventede problemstil-
linger og situasjoner
kan oppstå i nabola-
get på Granli.
NRK1 lørdag kl 19.55

Ut på tur – med offentlig transport

Detektimen
Mens David og Elaine
Lerner sover, blir de
brutalt knivstukket. En
meningsløs forbry-
telse. Hvem kan ha
begått udåden mot
dette paret som var
høyt elsket og respek-
tert overalt? Ronnie og
Matt som etterforsker
saken i kveldens
episode av «Lov og
orden: London».
NRK1 fredag kl 22.25

ONSDAG 9.10

TORSDAG 10.10

FREDAG 11.10

tvukens

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Madagaskars unike
dyreliv (r)
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
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Vinn eller forsvinn (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Norges tøffeste (r)
23.55 5080
Nyhetskanalen (r)
00.25 Tidsvitne (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Dei ustoppelege (r)
13.40 Jakta på lykka (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 Svenske
hemmeligheter (r)
19.15 Gull eller gråstein (r)
20.15 Schrödingers katt
20.55 Hurra for
jentemusikken (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Schrödingers katt
22.20 NRK nyheter
22.30 Urix
22.50 Blod, svette og
strykere
23.50 Nasjonalgalleriet (r)
00.20 En donormors møte
med barna (r)
01.10 Schrödingers katt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømme-
hjem (26)
15.00 Klaus på kanten (r)
16.00 Home and Away (79)
16.30 Home and Away (80)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (36)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (36)
19.30 Hotel Cæsar (54)
20.00 Matagentene (7)
20.30 TV 2 hjelper deg (22)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (5)
22.40 Nårje (5)
23.10 Else (r)
00.10 En god nummer to (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.30 Mord og mysterier (r)
03.20 Numbers (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (12)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (9)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 –
På liv og død (r)
19.00 Hushaiene
Boston (8)
20.00 Ekstrem flytting (3)
21.00 Fraktekrigen (4)
21.30 Broom (2)
22.00 Besatt av bil (2)
22.30 Bellator: Winter Tour-
nament (4) Kampsport.
00.30 Criminal Minds (r)
01.25 Dexter (r)
02.25 Tough Enough (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Ekstrem oppussing
USA (r)
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1858)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (14)
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 (12)
20.30 Kari Traa-leikane (3)
21.30 Bones (22)
22.30 Kjærlighetsredet (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.10 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 (11)
17.40 Two and a Half
Men (12)
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 (28)
20.30 Killer karaoke (5)
21.30 I kveld med
YLVIS (10)
22.30 Brille (r)
23.30 Kakekrigen (4)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Anger
Management (r)
22.00 127 Hours. Br./am.
biografisk drama fra 2010.
24.00 Amerikansk fotball:
NFL Gameday. Ukentlig opp-
datering.
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Det 158. stortings
høytidelige åpning
14.30 NRK nyheter
14.35 Strandpatruljen (r)
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
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Madagaskars unike
dyreliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Dei ustoppelege (6)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Tidsvitne (4)
22.05 Luther (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (24)
23.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Jakta på lykka (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Ei verd av kart (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Anne lager mat i New
York (r)
19.30 Motorsøstre (10)
19.45 Underveis (14)
20.15 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren
(2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 En donormors møte
med barna
23.20 Finanskrisens vin-
nere (r)
00.20 Forbrukerinspektø-
rene (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(25)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (77)
16.30 Home and Away (78)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (35)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (35)
19.30 Hotel Cæsar (53)
20.00 Ingen grenser (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Våre
kjære
22.40 Hostages (1)
23.40 Blue Bloods (16)
00.40 Arrow (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.35 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 (11)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (8)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston
(7)
20.00 Hushaiene Vegas (8)
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Haijegerne (1)
22.30 The Killing (7)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(5)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(6)
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 (1856)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (13)
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
(11)
20.30 Luksusfellen (8)
21.30 Boligjakten (7)
22.30 Kjærlighetsredet (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.05 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
(9)
17.40 Two and a Half Men
(10)
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 (27)
20.30 Årets hjem (4)
21.30 CSI (17)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Kakekrigen (3)
00.30 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 American Pie: The
Naked Mile. Am. komedie
fra 2006.
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (11)
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Havets kjemper (r)
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
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (6)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden:
London (5)
23.10 Kveldsnytt
23.30 Boardwalk Empire (7)
00.25 Tungrockens
historie (r)
01.10 Nattsending

09.05 Morgensending
12.40 Gull eller gråstein (r)
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Fra Sverige til
himmelen (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 Anne lager mat i
New York (r)
19.30 Kystlandskap i
fugleperspektiv (r)
19.35 Verdas språk (3)
20.05 Hva er et menneske?
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
22.20 Auschwitz (r)
23.10 Andromeda-
trusselen. Am. science
fiction fra 1971.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømmehjem (1)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (81)
16.30 Home and Away (82)
16.55 Kollektivet (6)
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 (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (7)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (5)
23.20 Eurojackpot
trekning (37)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nårje (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (13)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (10)
16.00 South Park (r)
16.30 Celebrity Rehab (1)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 –
På liv og død (r)
19.00 Hushaiene
Boston (9)
20.00 Haijegerne (r)
21.00 Bandidas. Am. acti-
onkomedie fra 2006.
22.50 Criminal Minds (r)
23.45 Bellator: Winter Tour-
nament (r) Kampsport.
01.45 Sons of Anarchy (r)
02.45 Sannhetens sverd (r)
03.35 The Shield (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (15)
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 Spider-Man 2. Am.
actioneventyr fra 2004.
23.50 Førsteklasses svind-
lere. Am. komedie fra 2003.
02.00 Høl i hue 2. Am.
komedie fra 1988.
03.45 Hell's Kitchen USA (r)
04.45 Redningskvinner (r)
05.35-06.00 Kongen av
Queens (r)

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 (13)
17.40 Two and a Half
Men (14)
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) (2)
23.00 The Waterboy. Am.
komedie fra 1998.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (7)
21.30 American Dad (8)
22.00 American Dad (9)
22.30 American Dad (10)
23.00 Sjakalen. Am. thriller
fra 1997.
01.30 Nattsending

SØNDAG 13.10

LØRDAG 12.10

MANDAG 14.10

TIRSDAG 15.10

©
Un

ive
rs

um

07.00 Morgensending
11.40 Downton Abbey (r)
13.15 Dronningens palas-
ser (r)
14.05 Hjelp, vi flytter sam-
men! (6)
15.05 Side om side (r)
15.30 Stjernekamp (r)
17.00 Underveis (r)
17.30 Oslo Horse Show.
Verdenscupåpningen i
sprangridning.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur
21.05 Det siste vitnet
22.00 Agnetha: ABBA og
livet etter
22.55 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lilyhammer (r)
24.00 Side om side (r)
00.25 Stjernekamp (r)
01.55 Nattsending

09.25 Verdas språk (r)
09.55 Lindmo (r)
10.55 Herren og hans tje-
nere. Norsk drama fra
1959.
12.15 Skavlan (r)
13.15 Brennpunkt (r)
14.15 Schrödingers katt (r)
14.45 Schrödingers katt (r)
15.25 Schrödingers katt (r)
16.15 Hva er et menneske?
(r)
17.10 Den store DNA-drøm-
men (r)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Hurra for jentemusik-
ken (r)
19.05 Filmavisen 1963
19.15 Lisenskontrolløren (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 To på reise (1)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.25 Katyn. Polsk drama
fra 2007.
01.20-02.05 Den sanne
historien (r) Haisommer.

06.00 Morgensending
07.17 Vennebyen
07.28 Zou
07.39 Chaplin
07.46 Scooby-Doo
08.12 Flintstone
08.38 Pokemon
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Disaster Guy (2)
13.00 På hjul med Dag Otto
(r)
14.00 Dokument 2: Våre
kjære (r)
15.00 Ingen grenser (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (4)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Farmen (r)
20.00 Farmen (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (3)
22.45 Ingen grenser (r)
23.45 Farmen (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Ekstrem flytting (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Fraktekrigen (r)
18.00 Fraktekrigen (r)
18.30 Rottejegerne (r)
19.00 Rottejegerne (r)
19.30 Rottejegerne (r)
20.00 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 Klovn: The Movie.
Da. komedie fra 2010.
22.50 Homeland (r)
23.55 På innsiden: Japans
mafia (r)
00.55 The Shield (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.05 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 (5)
21.20 Larry Crowne. Fr./am.
dramakomedie fra 2011.
23.05 Ramsay bak murene
(r)
00.10 Two and a Half Men
(r)
00.40 Two and a Half Men
(r)
01.10 The Middle (r)
01.40 The Middle (r)
02.15 The River Wild. Am.
actionthriller fra 1994.
04.15 Nattsending

06.10 Morgensending
09.50 Melissa & Joey (r)
10.15 Melissa & Joey (r)
10.40 Melissa & Joey (r)
11.05 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 (7)
21.30 Åndenes makt (6)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Major Crimes (r)
00.25 CSI (r)
01.25 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 Formel 1 høydepunk-
ter. Motorsport.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Go On (11)
19.30 Go On (12)
20.00 American Dad (6)
20.30 The Exes (9)
21.00 Men at Work (r)
21.30 Graceland (5)
22.30 Under angrep. Am.
actionthriller fra 1998.
00.55 American Dad (r)
01.25 American Dad (r)
01.55 American Dad (r)
02.25 American Dad (r)
02.50 Weeds (r)
03.20 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (12)
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Det siste vitnet (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Det fantastiske livet
(r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (4)
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Stella? (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (4)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.50 Nattsending

10.15 Morgensending
12.30 Stjernekamp (r)
14.00 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 (18)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jimmys matfabrikk (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Irak-krigen (1)
23.30 Spionene som lurte
verden (r)
00.30 Oppdrag lykke (r)
01.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
12.40 Matagentene (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (2)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (83)
16.30 Home and Away (84)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (37)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (37)
19.30 Hotel Cæsar (55)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (4)
22.40 Rita (2)
23.40 Homeland (r)
00.40 Farmen (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.30 Numbers (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Duck Dynasty (11)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (2)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (22)
18.55 Adeccoligaen. Vard
Haugesund – Stabæk.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Vard Hau-
gesund og Stabæk.
20.00 Adeccoligaen. Vard
Haugesund – Stabæk.
21.00 Hjemmelaget rakett
(r)
22.00 Rottejegerne (5)
22.30 Homeland (3)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(7)
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 (16)
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 (11)
19.30 MasterChef Norge
(13)
20.30 Top Model Norge (5)
21.30 NCIS: Los Angeles
(20)
22.30 Kjærlighetsredet (5)
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)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Sex og singelliv (r)
04.55 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
(15)
17.40 Two and a Half Men
(16)
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 (29)
20.30 71° nord (7)
22.00 Brille (5)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 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 Anger Management
(10)
22.30 The Exes (r)
23.00 American Dad (r)
23.30 Anger Management (r)
24.00 Legit (7)
00.30 Nattsending

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: Toralv fra Maur-
stad (r)
13.05 Mannens unyttige
verden (r)
14.05 Havets kjemper (r)
15.00 Vinn eller forsvinn (r)
15.40 Drømmeturen (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Landgang (5)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (6)
20.20 Stjernekamp (6)
21.50 Lindmo
22.50 To skarpe tunger (6)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Max Manus. Norsk-
da. krigsdrama fra 2008.
01.25 Dansefot jukeboks
m/chat
03.55 Nattsending

08.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
08.45 Distriktsnyheter
11.10 Blod, svette og stry-
kere (r)
12.10 Vinn eller forsvinn (r)
12.50 Hovedscenen (r)
14.25 Janis (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himme-
len (3)
18.00 Flukten fra DDR (r)
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.00 Anne lager mat i New
York (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Den store DNA-drøm-
men
21.00 Nyheter
21.10 Den sanne historien
(r)
21.55 Tropa de Elite 2:
Nådeløs fiende. Bras.
drama fra 2010.
23.45 Romerrikets vekst og
fall (r)
00.35 Auschwitz (r)
01.25-02.25 Skavlan (r)

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
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 (5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater
22.15 God kveld Norge
22.50 Reign Over Me. Am.
drama fra 2007.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
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
(5)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (5)
19.05 The League (r)
19.30 The League (8)
20.00 The League (9)
20.30 The League (10)
21.00 Tre konger. Am. sati-
risk krigseventyr fra 1999.
23.15 Wag the Dog. Am.
komedie fra 1997.
01.10 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)
16.10 The Middle (r)
16.40 The Middle (r)
17.15 Blue Lagoon: The
Awakening. Am. eventyrfilm
fra 2012.
19.10 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 Og så kom Polly. Am.
romantisk komedie fra
2004.
23.10 Kjærlighetsredet (r)
00.10 Kjærlighetsredet (r)
01.10 Kjærlighetsredet (r)
02.10 Kjærlighetsredet (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 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 Hostage. Am. action-
drama fra 2005.
23.50 Ari og Per løser ver-
densproblemer (r)
00.50 Music and Lyrics.
Am. romantisk komedie fra
2007.
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
10.30 Seinfeld (r) (146)
11.00 Seinfeld (r) (147)
11.30 The Simpsons (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 The Simpsons (r)
13.30 The Simpsons (r)
14.00 The Simpsons (r)
14.30 The Simpsons (r)
15.00 The Simpsons (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Formel 1: Japan
Grand Prix. Motorsport.
17.30 Airwolf (5)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Ishockey: NHL.
Columbus Blue Jackets –
Boston Bruins.
22.40 Innen rekkevidde.
Am. action fra 1993.
00.45 Hudson Hawk. Am.
actionkomedie fra 1991.
02.40 Nattsending

07.00 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 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjem-
me (1)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.25 Kulturquiz (r)
22.55 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
23.50 Debutanter i tiara (r)
00.40 Nattsending

10.00 Morgensending
13.30 Filmavisen 1963 (r)
13.40 Jakta på lykka (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Jimmys matfabrikk (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 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 Ein krig om mineral
23.20 Irak-krigen (r)
00.20 Spionene som lurte
verden (r)
01.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (3)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (85)
16.30 Home and Away (86)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (38)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (38)
19.30 Hotel Cæsar (56)
20.00 Kokkenes kamp (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (5)
22.40 Else (2)
23.40 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.40 Farmen (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.30 Numbers (r)
04.15 Løgner (r)
05.00 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 (1)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (3)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Hushaiene Boston
(10)
19.30 Før kampen.
19.50 Fotball: VM-kvalifise-
ring. Norge – Island.
20.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i VM-kvali-
fiseringskampen i fotball
mellom Norge og Island.
21.00 Fotball: VM-kvalifise-
ring. Norge – Island.
22.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter VM-kvalifise-
ringskampen.
22.30 Sons of Anarchy (4)
23.30 Torsdag kveld fra
Nydalen (5)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (17)
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
(14)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (4)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (7)
22.30 Kjærlighetsredet (6)
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
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
(17)
17.40 Two and a Half Men
(18)
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 (30)
20.30 The Big Bang Theory
(3)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(7)
21.30 I kveld med YLVIS
(11)
22.30 Ari og Per løser ver-
densproblemer (3)
23.30 Castle (r)
00.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management (r)
22.00 The Rock’s helter (3)
23.00 Dolph Lundgrens film-
skole (3)
24.00 Anger Management (r)
00.30 Nattsending



+HOME (04663) | homeeiendom.no

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

SKEDSMO 2 450 000,-
PROST HOLMS VEI 307 + omkostninger

SKJETTEN 2 290 000,-
RIIHIMÄKIVEIEN 1 + omkostninger

JESSHEIM 3 390 000,-
NISSETOPPEN 9C + omkostninger

SKEDSMO 3 250 000,-
LENSMANN KLEVS VEI 138 + omkostninger

JESSHEIM 3 150 000,-
BLÅBÆRTRÅKKET 2F + omkostninger

FJELLHAMAR 2 390 000,-
MIDTVEIEN 39 + omkostninger

SKJETTEN 1 890 000,-
RIIHIMÄKIVEIEN 11 + omkostninger

LILLESTRØM 1 990 000,-
HENRIK SØRENSENSGT 3 A + omkostninger

LILLESTRØM 3 390 000,-
JØLSENVEIEN 3 A + omkostninger

FROGNER 2 690 000,-
FJELLVEGEN 11 + omkostninger

LILLESTRØM 6 950 000,-
EIDSVOLDSGATA 62 + omkostninger

LØRENSKOG 2 900 000,-
BIBLIOTEKGATA 12 + omkostninger


