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Se våre boligannonser side 22-23 + baksiden

Litteraturfestivalen i Akershus 
startet 19. oktober, men flere 
arrangementer står for tur. Jon 
Gjøystdal er quiz-master når 
Skedsmo bibliotek arrangerer 
«Quiz og Tapas-aften»  
             
                                    Side 24

Trine Åldstedt fra Lillestrøm 
tilbyr gratis coaching til ansatte 
i Kirkens Bymisjon. Nå ønsker 
hun å engasjere det lokale 
næringslivet.  
             
                                      Side 5

Vinter og snø er idyllisk i et 
hyttefelt. Men kulda kan også 
skape trøbbel. Frostsprengning 
av vannrør er den vanligste for-
men for vannskader i hytter.  
             
                                Side 18-19

Klart for  
litteraturfest

Oppfordrer til  
engasjement

Vann kan skape 
trøbbel

TEMA: HYTTE

RØRT AV STØTTEN  
PÅ FACEBOOK  

       En støttekampanje er satt i 
gang på Skedsmo kommune-
nes Facebookside for å få Terje 
Martinsen ansatt i kommunens 
rusforebyggende arbeid.                         
                                           Side 6-7

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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HARDE 
FAK TA 

3991

-4,4

ENHETER BLE LÅNT UT 
PÅ SKEDSMO HOVED-
BIBLIOTEK I UKE 41.  

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

DAGER IGJEN TIL 
NYTTÅRSAFTEN. 

69 

Et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en 
venn? Det kan være av hva 
som helst - eneste kriterie 
er at det må ha blitt tatt på 
Romerike. Hver måned kårer 
vi en vinner som får et flax-
lodd i posten.
 
Hashtag bildet ditt på Insta-
gram med #romeriksposten. 

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#walkingthedog #rælingen #romeriksposten  
@lilleingvaldsen

#fiskelykken #romeriksposten @astnord

#hvorerkatten #bareslapperavlittherjeg #romeriksposten  

@lindakirkevaag

Romerike Glass a/s
Glassmesterverksted
Nesgata 2, Lillestrøm

Tlf. 63 80 44 60 
www.romerikeglass.no

Vi har tilbud  
på utskifting  
av punkterte 

isolerglass
Kom innom The Fireplace, peis-
butikken for de kresne. Vi fører 
peiser av høyeste kvalitet og design.

Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo - Tlf. 21 08 29 29 -  www.thefireplace.no

Drømmer du om 
Varme- og peiskos til vinteren? 
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Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc. 
Tilkjørt alle dager. 
www.herstua.no
Tlf. 909 95 704/917 37 427  

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

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

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  

Oppfordrer til engasjement
Trine Åldstedt fra 
Lillestrøm tilbyr gratis 
coaching til ansatte i 
Kirkens Bymisjon. Nå 
ønsker hun å enga-
sjere det lokale næ-
ringslivet. 

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

 
Før Trine Åldstedt, grunn-
legger og daglig leder av co-
achskolen MetaResource AS, 
flyttet kontoret sitt til Lille-
strøm holdt hun til i Oslo. Der 
så hun ofte samfunnets skyg-
geside.                                                                                           

– I Oslo sentrum gikk jeg 
daglig forbi noen av de svakeste 
i samfunnet. De som kommer 
til oss er vanligvis ressursster-
ke mennesker og vi jobber mye 
med bedrifter og ledere. Men 
dette er en brukergruppe som 
aldri vil komme til oss av seg 
selv. Å jobbe med de som fak-
tisk kan hjelpe dem, føles vel-
dig givende. Jeg vet jo at abso-
lutt alle mennesker kan være 
mer enn de er, forklarer Trine 
Åldstedt som omtales som en 
av landets første profesjonelle 
coacher.
                                  
GRATIS COACHING                         
De siste seks årene har Åldstedt 
gitt gratis coachingtimer til an-
satte i Kirkens Bymisjon. Orga-
nisasjonen driver sosialt arbeid 
innen rusomsorg, eldreomsorg, 
barnevern, psykisk helsevern 
og blant prostituerte.                                                                                                                         

–  Jeg hadde lenge vært på le-
ting etter en organisasjon som 
gjør en forskjell, og det mener 
jeg at jeg har funnet her. Ved 
å tilby dette, kan vi bidra til at 
vår kompetanse også kommer 

de mindre heldigstilte i sam-
funnet til gode, forteller hun.

                                                                                                                                                      
GYLLEN MULIGHET
I løpet av de siste seks årene 
har over 50 ansatte i Bymi-
sjonen benyttet seg av Lille-
strøm-kvinnens coachingti-
mer. Utdanningen går over to 
og et halvt år.

– Dette er en gyllen mulighet 
for alle i Bymisjonen som ellers 
ikke kan ta seg råd til å beta-
le for coaching for sine ledere 
eller medarbeidere, sier Jeani-
ne Brenna i Bymisjonens fag-
utviklingsenhet. 

                              
BRUKER SANSENE                     
Øyvind Jørgensen, daglig le-
der for 200 bymisjonsansatte 
på Ammerudhjemmet bo- og 
kultursenter i Oslo, har gjen-
nomført ett og et halvt år av 
utdanningen. Han mener kur-
set har endret hvordan de job-
ber.

– Vi har lært oss til å bru-
ke sansene våre på en annen 
måte, slik at vi ser og lytter 
mer bevisst, og tolker mindre. 
Dette gjør at medarbeiderne 
opplever at de blir møtt og ut-
fordret på en annen måte enn 
før, forteller han. 

  
VIL ENGASJERE                                                                                                                                        
Trine Åldstedt oppfordrer nå 
andre lokale bedrifter til å en-
gasjere seg.

– Jeg anbefaler andre bedrif-
ter, som ikke alt gjør det, å være 
med på samme måte; å løfte 
samfunnet gjennom å bidra 
med egen kompetanse og ressur-
ser, avslutter hun.

HJELP TIL SELVHJELP: Trine 
Åldstedt oppfordrer andre 

lokale bedrifter til å engasjere 
seg for de svake i samfunnet. 

(Foto: MetaResource)

Tlf. 92 26 07 92Annonsere her? 
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Ny tannregulerings- 
klinikk på Strømmen

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

og Marianne Jentoft Stuge.

SPESDENT ROMERIKE AS
Strømsveien 48, 2010 Strømmen 

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

ROMERIKE

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

Rørt av støtten på facebook 
En støttekampanje er 
satt i gang på Skeds-
mo kommunenes 
Facebookside for å 
få Terje Martinsen 
ansatt i kommunens 
rusforebyggende 
arbeid.  
  
 

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

 
– Jeg er litt rørt av støtten. Jeg 
har søkt stilling der flere gan-
ger, men jeg har ennå ikke blitt 
ansatt, sier Martinsen.

Kommunens rusforebyg-
gende team fungerer ikke op-
timalt og mangler en utekon-
takt, ifølge Martinsen. Etter at 
han ble rusfri for 10 år siden, 
har han i de siste åtte årene 
fungert som en frivillig, uløn-
net utekontakt. Daglig oppsø-
ker han rusmisbrukerne, el-
dre, uføre og pensjonister for 
å snakke, og se om det er noe 
han kan hjelpe til med. 

STARTET KAMPANJEN
7. september skrev Rune Num-
medal på kommunens face-
bookside: «Skedsmo kommune 
burde gi Terje Martinsen jobb 
som leder for et eget rusteam». 

– Jeg mener at Terje, med det 
engasjementet og den enorme 
frivillige innsatsen han leg-
ger ned for rusmisbrukerne i 
Skedsmo kommune, fortjener 
en anerkjennelse og en ansten-
dig lønn for den jobben han 
gjør. Det står virkelig respekt 
av hans innsats, sier Numme-
dal til Romeriksposten.

Nummedal har også skre-
vet innlegg på facebooksiden 
til Romerikes Blad. Der opp-
fordrer han folk til å gi sin 
støtte til Martinsen. Respon-
sen lot ikke vente på seg. Et-
ter en stund dukket det opp 
flere støttemeldinger på kom-
munens facebookside. En av 
innsenderne forteller at han 

gjerne vil gjøre Skedsmo kom-
mune oppmerksomme på at de 
sitter på en kjemperessurs i en 
av kommunens egne innbyg-
gere. En som selv har første-
hånds kjennskap til problem-
stillingene som finnes for både 
hjelpeapparat og misbrukerne 
selv. Han synes det er merke-
lig at Skedsmo kommune ikke 
vil benytte denne ressursen på 
en profesjonell måte. Innsen-
deren oppfordrer kommunen 
til å ansette Terje Martinsen, 
slik at han ikke skal behøve å 
selvfinansiere all den hjelpen 
han så rundhåndet deler ut til 
de svakeste i Skedsmo.

 
KOMMUNEN GANSKE 
TAUS
– Har du hørt noe fra Skedsmo 
kommune etter at folk begynte 
å markedsføre deg for en jobb i 
kommunens rusteam?

– Jeg har ikke hørt noe fra 
folkene oppover i kommune-
systemet. Jeg synes det er litt 
rart. Men det er ganske mange 
andre som har fått det med seg 
hva jeg gjør, sier Terje Martin-
sen.  

Støtteerklæringene ble så 
mange og vel-argumenterte at 
kommunes webansvarlig til-
slutt så seg nødt til å svare på 
et av innleggene:

«Vi kan ikke kommentere 
stillinger, og eventuelle kan-
didater til disse, på Facebook 
eller i andre medier. De vur-

deringer som skal gjøres av 
alle kandidater skjer internt, 
basert på de kvalifikasjoner 
den enkelte kandidat har i for-
hold til de krav som er satt for 
stillingen. Dette sikrer at alle 
kandidater blir behandlet likt 
og i forhold til de krav som 
fremgår av stillingsannonsen. 
Og som vi har skrevet øverst 
på vår FB-side, så gjør vi ikke 
noen form for saksbehandling 
her.» skriver Stig Ervland.

«Selv om vi ikke kan kom-
mentere det som her er skre-
vet, ser vi at mange har be-
nyttet seg av mulighetene til 
å komme med ytringer og det 
med stort engasjement.» skri-
ver Ervland.

HAR EN OPPSKRIFT
Terje Martinsen hevder å ha en 
oppskrift for hvordan man kan 
komme seg ut av rusen. Han 
har selv vært rusmisbruker i 
20 år, og har flere behandlings-
opplegg bak seg. 

– Da jeg kom hjem var det 
dårlig med hjelp å få. Jeg ble 
møtt av det samme teamet i 
kommunen - som fremdeles 
ikke fungerer i dag.

– Hva kan du bidra med?
– Jeg har kjent livet med rus 

på kroppen og vet hvordan de 
som trenger hjelp har det. Det 
handler om å få disse mennes-
kene på beina. Du må høre på 
klientene og eventuell gi dem 
sjansen til å få komme seg dit 

de vil. Som regel tas avgjørel-
ser over hodene på klientene, 
og de plasseres på steder de 
ikke ønsker å være. Hvis dette 
ikke passer, stikker de av. Dette 
ser jeg. Jeg kjenner disse per-
sonene. 

Martinsen forteller at de 
som er eldst ofte har brukt 
systemet i mange år. Da er det 
som regel ikke bare terapi som 
får dem nykter. Det er livet 
som får dem edru, mener han.  

– Hos de yngre rusmisbru-

kerne burde det ha vært brukt 
mye mer tvang, spør du meg. 
De blir sinte der og da, men 
om noen år, når de opplever å 
ha vært nykter en periode, vil 
de takke systemet. Etterpå er 
det oppfølgingen i hverdagen 
som gjelder. Å møte dem og ha 
tro på dem. Vær sammen med 
dem. De vet ikke hvordan det 
er å leve et edruelig liv. Da er 
det viktig å lære dem hvordan 
det er å betale regninger og 
møte opp på arbeid eller skole. 

Man må rett og slett lære dem 
litt om hva de skal gå til når 
de klarer å bli nykter, forteller 
Martinsen.

STOR STØTTE: Flere uttrykker sin støtte til Martinsen gjennom kom-
munens Facebookside.

FRIVILLIG INNSATS: –  Det er 
koselig at folk ser hva jeg driver 
med, og forstår at dette er et felt 
som trenger fornying, sier Terje 

Martinsen.

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

Hvordan skal Lørenskog som 
samfunn utvikles i tiden som 
kommer? Dette er tema når Lø-
renskog Hus inviterer alle inn-
byggerne i Lørenskog til folke-
møte i Storstua 7. november. 

Det blir paneldebatt og dis-

Visjoner for Lørenskog
kusjon med byforsker Erling 
Dokk Holm, rådmann Rag-
nar Christoffersen og de som 
jobber med Lørenskogs nye 
kommuneplan. Folkemøtet 
har fått tittelen «Visjoner for 
Lørenskog».

Lørdag 26. oktober åpner 
kunstnerne Anna Bülow, Han-
ne Jørgensen og Kari Anne 
Marstein sin salgsutstilling i 
Galleri Brogata 2 i Lillestrøm.

De åpner dørene til tre rom 
med vidt forskjellige stilarter 
og teknikker. Bülow viser teg-
ninger og malerier, Jørgensen 

Ny utstilling i Brogata
viser fotografier og Marstein 
viser malerier og mixed me-
dia-verker. Utstillingen arran-
geres i samarbeid med Skeds-
mo Kunstforening og er en del 
av «3 kunstnere i 3 rom»-kon-
septet som foreningen startet 
tidligere i år. Siste utstillings-
dag er 6. november.

Tlf. 92 26 07 92Annonsere her? 
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ULVANG NATURSOKK

149,-  / 199,- 

SR 1 PAR:

JR 1 PAR:

99,-  / 149,- 

SR 3 PAR:

JR 3 PAR:

ANTON SPORT STRØMMEN 
Strømmen Storsenter, tlf: 23 89 10 55, 10:00-21:00 (10:00-19:00)

antonclub.no

OPPTIL 30% BONUS 
PÅ ALLE KJØP

20-50% 

ALTFRA
NORRØNA

antonclub.no

MELD DEG INN
BONUS PÅ ALLE KJØP

BURSDAGSFEST
ANTON SPORT STRØMMEN FEIRER 1 ÅR

Oppgradere skoskapet ditt til hyggelige priser når vi kliner til med 20 til 40 % rabatt på alle sko, For deg som får 
bonus på alle kjøp ligger det med andre ord ann til en riktig god handel. Nå som vi endelig opplever normale høst-
temperaturer står også butikken vår sesongklar og proppfull av spennende nyheter til å varme seg med, vel verdt et besøk!

OPPTIL
40%
RABATT
PÅ ALLE SKO 199,-

KARI TRAA SUPERUNDERTØY BUTTERFLY. FARGE SORT.

TRØYE

149,-

TOPP

199,-

BUKSE

149,-

CAPRI

KARI TRAA SIDESTEG 2 PK JR SOKK
FØR KR 79,-

KARI TRAA GIRYA 2 PK SOKK
FØR KR 89,- 29,-

ULVANG SOKK
MODEL: AKTIV 69,-

ICEPEAK DUNJAKKER D+H

799,-

KUN 30 STK

JOTUNHEIM BOBLIS JAKKE
JR

199,-

KUN 15 STK

XP CHICK JAKKE

199,-
XP SCOOP DAMEJAKKE

199,-

NORRØNA SVALDBARD 
COTTON ANORAKK 
FØR KR 599,-

199,-

KUN 15 STK

300 PLAGG

KARI TRAA SMALA JR
SAIL RACING PENINSULA
DUNJAKKE TIL DAME

999,-
KUN 20 STK

100 PLAGG

NANOK SOVEPOSE -30 GRADER
LENGDE: 175 CM

499,-
KUN 20 STK

49,-

FARGEN AVVIKER NOE. 
JAKKEN ER RØD.

BILDENE AVIKER NOE.
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I Storgaten anno 1924 finner du Apoteket til venstre (nr. 8 b). I de siste 20 
årene har denne bygningen, med de karakteristiske søylene ved inngangen, 
huset flere forskjellige restauranter. Trebygningene oppover Storgaten har 
måttet vike plassen for noe høyere, større og penere i glass og betong. Den 
560 meter lange miljø- og gågaten ble offisielt åpnet høsten 2009. Under 

gaten ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og tvkabler, 
fjernvarme og kjøling. Det renner cirka 35.000 liter vann under gaten som 
skal sørge for at snøen smelter. Gaten er dekket med 20.000 granittheller. 
Herligheten kostet i overkant av 50 millioner skattekroner.
                                                                                Av: Roy Mortensen    

STORGATEN  
1924 - 2013

1924

2013

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
E-verk i Bråtevegen på 
Skjetten.

VINNER:
KÅRE HANSEN
Gressrudvn. 5
2010 Strømmen

Har du svaret?  Send det til: 
hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 
Lillestrøm
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Strømmen Vel lanserer  
sin jubileumsbok
LESERINNLEGG
Mandag 28. oktober kl. 19.00 
er det klart for den årvisse 
Strømmenkvelden i Skedsmo 
bibliotek. Årets hovedtema 
blir markeringen av Strøm-
men Vels hundreårsjubileum. 
Foreningen har gjort et dyp-
dykk i sine arkiver, og det er 
ikke lite som er hentet fram 
derfra.

Alle protokollene fra starten 
i 1913 er gjenfunnet sammen 
med et svært så velordnet ar-
kiv med bilder, avisutklipp og 
artig korrespondanse. Dermed 
har det blitt en historie som 
er både fyldig, etterrettelig og 
morsom. Dette er ikke bare his-
torien om Strømmen Vel, det 
er i stor grad også fortellingen 
om Strømmens egen historie. 
De aller fleste vil nok kjenne 
igjen en rekke bilder og omta-
le av familie, venner og kjen-
te. Mer enn 400 foto, kart og 
illustrasjoner har funnet plass 
i den delikate utformingen til 
Kaja Gustavson – nyutdannet 
fra grafisk høyskole i Milano.

Boken er ført i pennen av 
Steinar Bunæs. Han har 16 
års fartstid i Strømmen Vels 
styre, åtte av dem som leder. 
I biblioteket vil han presente-
re hovedtrekk av innholdet i 
vekselspill med teatergruppen 
Strømlingen som har drama-
tisert scener fra sentrale deler 
av foreningens virke. I tillegg 
til selve stiftelsesmøtet får vi 
høre diskusjonen rundt nav-
nesettingen av stedets veinett i 
1920-årene. Et messingensem-
ble fra Strømmen og Skjetten 
skolekorps står for det musi-
kalske innslaget.

Boken får et gedigent stor-
format og blir på 240 inn-
holdsrike sider.

På Strømmenkvelden selges 
den til introduksjonspris.

Fri adgang – Alle velkom-
men.

 
STRØMMEN VEL 1913-2013
Strømmen Vel har i store deler 
av sin virketid vært en driven-
de kraft i Strømmen. Helt fra 
starten ble det jobbet aktivt for 
å få på plass en elektrisk veibe-
lysning. Kommunen sto for en 
del av utleggene, mens Strøm-
men Vel bidro med egne mid-
ler og med innkreving av det 
resterende fra oppsittere langs 
veiene som skulle belyses.

Foreningen ble tidlig en 
fast høringsinstans for kom-
munale beslutninger, og deres 
anbefalinger ble ofte tatt til 
følge i kommunale organer. 
Det ble alltid lagt stor vekt på 
at foreningen måtte holde en 
upolitisk profil i alle saker.

I 1945 ble foreningen spurt 
om å forestå den meget omfat-
tende rotteutryddelsen i Strøm-
men, Stav og Tangerud krets. I 

alt 76 roder skulle ha en skrift-
lig oppnevnt leder, noe som 
krevde en meget nitid oppføl-
ging.

Hagebruksutstillingen i 1948 
var også et meget stort arran-
gement. Svært mange av med-
lemmene ble engasjert, med et 
tettpakket program gjennom 
tre dager. Dette var uvanlig på 
denne tiden, for lørdagsfri ek-
sisterte jo ikke. Det var bare gått 
tre år siden frigjøringen, og det 
var fortsatt rasjonering på de 

fleste forbruksvarer. Det er in-
teressant å merke seg at elevene 
fra skolehagen var spesielt invi-
tert til en informasjonskveld.

Både i 80-årene og 90-årene 
la foreningen ned titusener i 
utarbeidelse av alternative re-
guleringsplaner som et bidrag 
i pågående diskusjoner rundt 
trafikkløsninger gjennom 
Strømmen.

Vennlig hilsen Skedsmo Bibli-
otek – Strømmen Vel – Sagelvas 
Venner

Ta kontakt for 
visning av bil når 
det passer DEG!

Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi 
leVer aV 

tillit

2013 BMW 5-serie  
525X DAT M-Sport
980 km kr 719.900,-

2012 MINI One 1.6 
Chili red
11 300 km kr 165.900,-

2013 Mercedes-Benz C-Klasse  
C180T CGI, Krok, Navi, Soltak
2 000 km kr 449.900,-

Forbehold
om trykkfeil

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

Tlf. 907 58 650 
 E-post: rune.paulsen@nordicbil.no

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

Mercedes-Benz CLS 320 CDI 
AMG Aut Skinn Navi 2007   
40 500 km   kr 457 900,-

BMW X5 xDrive 30d M-Sport/
Head Up/Top View++ 2013   
1 000 km   kr 899 900,-

BMW 5-serie 520DAT M-Sport, 
Panorama, Navi pro 2012   
4 600 km                    kr 559 900,-

Langåpent til 19.00 på torsdag!  
Kaffe og kaker til alle.

Forkynning etter domstolloven $ 181 i Sande-
fjord tingretts sak nr. l3-143919TVI-SAFO.
Saksøker: Zena Mondir Saed
Saksøkt: Mohammed Salim Fateh

Da Mohammed Salim Fateh har ukjent opp- 
holdssted, forkynnes følgende dokument ved 
denne kunngjøringen og ved oppslag på retts- 
stedet: Stevning av 02.09.2013 med pålegg om 
tilsvar senest tre uker etter at stevning i saken er 
forkynt, må saksøkte gi tilsvar i et forberedende
skriftlig innlegg eller ved å møte personlig i 
retten.  
 
Sendes tilsvaret i posten, må det være
postlagt senest på siste fristdag. Gjør ikke 
saksøkte dette, kan fraværsdom bli avsagt på 
grunnlag av saksøkerens framstilling av saken.

Ovennevnte dokument anses forkynt når fire 
uker er gitt etter oppslag på rettstedet, dvs. den
12.11.2013.

Utskrift av dokumentet kan hentes på rettens 
kontor: Sandarveien l, Sandefjord.

Forkynning etter domstolloven $ 181 i Sande-
fjord tingretts sak nr. l3-143919TVI-SAFO.
Saksøker: Zena Mondir Saed
Saksøkt: Mohammed Salim Fateh

Da Mohammed Salim Fateh har ukjent opp- 
holdssted, forkynnes følgende dokument ved 
denne kunngjøringen og ved oppslag på retts- 
stedet: Stevning av 02.09.2013 med pålegg om 
tilsvar senest tre uker etter at stevning i saken er 
forkynt, må saksøkte gi tilsvar i et forberedende
skriftlig innlegg eller ved å møte personlig i 
retten.  
 
Sendes tilsvaret i posten, må det være
postlagt senest på siste fristdag. Gjør ikke 
saksøkte dette, kan fraværsdom bli avsagt på 
grunnlag av saksøkerens framstilling av saken.

Ovennevnte dokument anses forkynt når fire 
uker er gitt etter oppslag på rettstedet, dvs. den
12.11.2013.

Utskrift av dokumentet kan hentes på rettens 
kontor: Sandarveien l, Sandefjord.
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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.

Skitur på Åmotdammen
Skitur  på Åmodt-
dammen i Rælingen. 
Foto fra rundt år 
1930. Bildet er 
hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

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.

 
MerCruiser 3,0L Alpha: 

Service og  
konservering 

  
kun kr. 3.800,-  

inkl mva.

Priseksempel:

9,9 hk 2 takt: service
og konservering

kun kr. 1.200,-
inkl mva.

 
Volvo Penta: Service 

og konservering

kun kr. 4.400,-   
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
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Gamle norske postkort og brevkortal-
bum kjøpes av lokal samler til god 
pris. Pent brukt framviser for dias 
(lysbilder) ønskes også kjøpt. Tlf. 
930 40 550. 
 
BB-reoler (Bokhandlernes bokreol) 
ønskes kjøpt. Tlf. 90116379. 
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes 
kjøpt av samler. Annet militært fra 
krigen er også av interesse.Tlf.: 40 
40 62 16. 
 
Gamle reklamemerker kjøpes. De 
ser ut som frimerker, og ble vedlagt 
forskjellige vareslag eller brukt som 
reklame for varer og forretninger før 
krigen. Det fins også album hvor 
merkene kunne samles og klebes inn. 
Jeg kjøper både samlinger, album og 
enkeltmerker. Kan. ev. byttes i post-
kort, frimerker eller bøker. Tlf 905 99 
984 - harald@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 
 
 
 
 

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

Vi i Bjønnåsen Friskuslaug ønsker 
å engasjere noen til å spille og 
underholde under et 17. mai-arran-
gement på Bjønnåsen, kvelden 17. 
mai 2014. Dette er en feiring som er 
til minne om den illegale feiringen 
17. mai 1942, da over to hundre 
ungdommer trakk til Bjønnåsen for å 
feire nasjonaldagen illegalt. Har du/
dere anledning til å spille eller synge 
under arrangementet kontakt oss. Vi 
ønsker også å låne eller erverve klær 
eller sko fra denne tidsepoken, om 
noen har noe liggende på loft eller 
i kott. Vi er også interessert i  ting 
som som er fra denne tidsepoken, og 
som vi kan stille ut i forbindelse med 
feiringen. tlf. 90 99 01 80. 
 
På tide å få ryddet i hagen før 
vinteren setter inn? Jeg tar på meg 
alt fra hagearbeid, til maleoppdrag 
og lettere oppussing, samt husvask 
og andre enklere vaktmestertjenester. 
Har mange års erfaring fra lignende 
oppgaver i Frivillighetssentralen. Ring 
trygt.90 99 01 80

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

 
Snowboard støvler merke snakeboot 
str 43 passer str 40-41 kr 250 har 
bilde. Hvite danseskøyter str 37 
kr 125. Hockey skøyter str 40+41 
selges kr 150 pr stk. Nye svarte 
Støvletter fra Zizzi, str 41 med plass 
til bred legg,(25,5cm skaftevidde), 
og 36 cm høye kr 400 ( nypris1900) 
(Har bilde). Hadeland 1984 serie 
krystallglass 6 coctail glass (17 cm) 
5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin ( 
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker 
bla Mikke mus,  Disney, Ole Brum, 
aktivitetsbøker, naturbøker m.m... 
selges.fra kr 20 pr stk. eller mange 
til samlepris. Overføre VHS 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 
vannavstøtende kr 100 har bilde. 
Kandahar skijakke str 140 blå/rød kr 
100 har bilde. Bjørn Dæhli skibukse 
str 152 kr 100. Boblejakker i div 
farger + svarte boblebukser str 12-14 
år i  mange kjente merker som Head, 
Skogstad H2O  mellom 100-150 kr 
pr stk. Ny JC svart dressjakke str 46 
ubrukt m/lapper på ny pris kr 995 

TIL SALGS

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST:  
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva  
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til: bazar@avisdrift.no  
eller send til: Avisdrift Romerike,  

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

ØNSKES KJØPT

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

BEKJENTSKAP SØKES

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

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

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

og kjøper igjen, et hyggelig arbeidsmiljø og
konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Send søknad og CV innen 1. november  
til Dag Rognlien Stenberg,  

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

DYKTIG 
MEDIESELGER

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

Vi søker nå

Mange romerikinger har gjort det selv eller kjenner noen som har 
tjent gode penger på gammelt gull. Med dagens høye gullpriser, 
har smykkeskrin blitt små skattkister. GullAdam er Norges største 
gullkjøper og tilbyr nå kampanjepriser på gammelt gull  på Triaden 
Lørenskog Storsenter.
Takseringsekspert Victoria Engström vurderer og kjøper gull for 
GullAdam på Triaden Storsenter, og forteller at mange romerikinger 
griper sjansen som den høye gullprisen gir dem.

Gullprisen mangedoblet
– Interessen for butikken på Triaden har vært mye større enn forventet. 
I og med at gullprisen er mangedoblet på bare ti år, har fl ere skjønt 
at det lønner seg å selge smykker som ikke brukes, forklarer Victoria 
og legger til at folk er ekstra positive til at handelen gjøres ferdig der 

og da. Møt opp med gull, og pengene settes straks inn på din konto.

GullAdam er et trygt valg
Som Norges største aktør i bransjen, har GullAdam fokus på at folk 
alltid skal kunne stole på dem. De har polititillatelse i alle distrikter 
de jobber i, gir nøyaktige verdivurderinger og gir alltid kvitteringer 
for solgt gull.
– Vi er avhengig av at folk har tillit til oss, og at de kan fortelle 
venner og bekjente at GullAdam er til å stole på, sier Victoria.

Ikke vent for lenge
Noen nordmenn sitter på gjerdet og håper kanskje at gullprisene skal 
stige enda mer.
– Prisene på gull er i dag høye og gir et hyggelig tilskudd til 
lommeboka. Vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, så det er nok ikke 
dumt å rote litt nedi smykkeskrinet og se hva du fi nner, sier Victoria.

Miljøvennlig å selge gamle smykker
– Gullsmykkene vi kjøper, blir smeltet om og brukt om igjen i andre 
gullgjenstander. Det er ikke alle som tenker over at dette faktisk er bra 
for miljøet. Jo mer gammelt gull vi smelter om, desto mindre press 
blir det på å utvinne nytt gull fra forurensende gruvedrift, forklarer 
Victoria.

Gratis verdivurdering
– Noen er usikre på om gullsmykkene de har er ekte og vegrer 

seg for å ta turen. Men det er nettopp derfor vi 
er her. Vi kan raskt fi nne ut om du har med deg 
ekte gull og hvor mye gullet er verdt. Vi gir deg 
en pris, og så er det opp til deg om du vil selge 
eller ikke. Verdivurderingen er gratis, og helt uten 
forpliktelser, forsikrer takseringsekspert Victoria.

FAKTA

GullAdam
Norges største gullkjøper

Aktuell med høstkampanje i Lørenskog 23.-29. 

oktober

Butikker i Lørenskog, Oslo, Bergen, Trondheim, 

Ålesund og Vinterbro

Kjøper alle typer gull (smykker, mynter, 

tanngull osv.)

Kjøper også sølv (pokaler, kjeder, armbånd, 

ringer, fat, skjeer osv)

Betaler avhengig av karat, vekt og markedspris

Betaling på konto, for kundens sikkerhet

Forretningsidé: en lønnsom, trygg og 

miljøvennlig handel

Her fi nner du GullAdam på 
Lørenskog:
Triaden Lørenskog Storsenter
Gamleveien 88, 1476 Rasta
Åpent: man-fre 10-21, lør 9-18
Hjemmeside: www.gulladam.no
Kundeservice: 800 81 081 (man-fre kl. 9-16)
post@gulladam.no

Aksjeselskap
Gold Adam AS
Org.nr: 996 737 918 MVA

Mange nordmenn selger gamle smykker og bruker heller pengene på noe hyggelig 
de ønsker seg.. “Mange blir overrasket over hvilke verdier de egentlig har i skuff ene 
sine” sier takseringsekspert Victoria Engström fra GullAdam. 

GullAdam på Triaden Lørenskog Storsenter:

Rekordhøye utbetalinger 
for gamle smykker GullAdam bruker bare anerkjente metoder i verdivurderingen. 

Selskapet samarbeider med politiet der de kjøper gull, og 
jobber for at gullhandel skal skje i et regulert og transparent 
miljø.

6084,- 
For dette ble 
det utbetalt:

14-18k

DETTE ER EN ANNONSE

DETTE ER EN ANNONSE

DETTE ER EN ANNONSE

DETTE ER EN ANNONSE

på felg for landrover a kr450 (kjøpt 
13.12.12), takbjelker for takboks 
komplett kr 250, forskjellige tinn 
lysestaker kr 50-75 stk, forskjellige 
tinnvaser kr 60/stk, , tinn sigaret-
tetui kr 80, tinn askebeger kr 75, 
keramikk krukker fra Libanon kr 50/
stk, diverse deler til BB reoler, hyller 
og korte sidevanger kr 50-100 pr del, 
diverse kjeler/bokser i kobber 150-
200kr/stk, polaris kaffekjele i kobber 
aldri brukt kr 500, kaffesett Eger-
sund fajanse til 6 komplett m kopp, 
skål, asjett 1920-1930 talls, kr 900, 
levegger 120*190 kr 150 stk (buet 
topp), levegger 120*120 (topp, men 
senket bue) kr 150,stk, helan og 
halan byste - keramikk kr 200, ned-
tyrekkbar taklampe svart - kr 100; 
taklampe brun keramikk hengelampe 
kr 100. Tlf 932 22 538. 

Spisebord lys gran med tykk bord-
plate (Krogenes modell) lengde 193. 
Kr 950. Hybelkomfyr lite brukt. God 
rammemadrass med overmadrass 90 
x  200Kr 500. Kubbestol utskåret 
og malt  (meget sjelden). Eldre kiste 
med buet lokk lengde 80 cm. Maleri 
landskap sign. E Aschenbach. Kiddo 
barnestol lys bøk Kr 500.Tlf. 456 
65 211. 
 
Flott rosemalt hjørneskap og dragstol 
selges. Pris 2000 kroner. Hentes på 
Fjellhamar. Mob.99639747 
 
Selger HiAce sommerdekk Hercules 
m/stål felg + reservehjul. 5 hulls 

-185R 14LT 102/100 2 8 PR. Kr. 
2500,- Tlf. 92 49 71 40. 
 
Følgende bøker selges: Illustrert 
Vitenskaps Bibliotek: Familiens 
store legeleksikon, bind 1+2. Det 
Beste: Alternativ medisinsk leksikon.  
Miriam Stoppard: Kvinners egen 
legebok (Alt du bør vite om deg selv). 
Gyldendals nye store kokebok (1971). 
Hanna Jacobsen og Sigrid Tholander: 
Den store  norske Dessertboken. Han-
na Jacobsen og Elise Sverdrup: Den 
store norske Kakeboken. Anthony 
Huxley: Hjemmets stueplanter. Fjell-
hamar tlf. 99517229/67904648. 
 
Herre helsesko MBT med buet såle, 
str. 46,  selges kr. 600,-  (NYPRIS 
kr. 2000,-) Herre sandaler, str. 45, 
selges kr. 300,-  (NYPRIS kr. 800,- 
Selges samlet kr. 700,-. Tlf. 450 
33 751 

 
 
 
 
 
En del brukt havfiskeutsyr bestående 
av sneller, stenger, ekstra line,mas-
sevis av sluker m.m. selges rimelig. 
Øvre Rælingen mob.tlf. 90 96 92 07 
 
Piggdekk 4 stk. 155/80 R13 på Maz-
dafelg 4 hull. Piggdekk 4stk. 175/70  
R13 på VW Golf felg. Kr. 800,- pr. 
4stk.  Tlf. 90 95 65 61 
 
Pent brukt bombai spisestue med 
6 skinnstoler selges rimelig. Samlet 
pris kr 3000,- Mob: 400 666 78

 
 
Barnestol med pute, passer til 
spisebord. Lakkert furu fra IKEA, lite 
brukt. Passer fra ca 1 år. Kr. 150,- 
Tlf.  67 90 88 64.   
 
2011 BMW 1 serien selges, 220. 
000. Km.29.000. Rød. Damekjørt. 
Tlf. 99 23 93 23.

selges kr 400,- har bilde DC Rover 
vintersko fra Session farge oliven-
grønn/brun str 42,5, brukt 1 sesong 
selges kr 300 ny pris er 1600 kr . 
har bilde. Svalbard whiskey glass 
fra Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt og 
1 som er 9,2 cm høyt 200 kr pr stk 
har bilde. Bjørn Dæhli skidress Blå /
Rød str 164 kr 200 har bilde. Tlf. 63 
875480 eller 928 41746. 
 
Interiørblader selges rimelig + ”Det 
hendte” fra 1980-årene . Tlf. 47 85 
11 08. 
 
2 stk enkle sovesofaer selges billig.  
Har plass til oppbevaring av sengetøy.
Tlf. 92 49 55 57. 

 

 
 
Krigslitteratur selges. Alle bøker i 
god stand m/smussomslag. Handels-
flåten i krig 1939-1945 (Grøndahl/
Dreyer) 5 bind kr 600,-. Norge i krig 
(Aschehoug 1995 - Magne Skodvin) 
8 bind 500,-. Den andre verdenskrig 
(Otto Ruge - LibriArte 1995) 4 bind 
kr 200,-. Krigens dagbok 5 bind 
(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. pigg-
dekk 175/70 R13 på felg 4 hull 
(Golf) selges kr 800,- pr. 4 stk. Tlf. 
90956561. 
 
Fire stk ubrukte, sammenleggbare 
K&M notestativ i nikkel selges en-
keltvis (kr 150) eller samlet (kr 500). 
Et brukt stativ også (kr 100). Tlf 488 
95 390. 
 
Alfa Romeo 159 SportWagon 1,9 
JTD Distinctive 2007,  97 000 km, 
kr 135 000,- (inkl. omreg.). 120 hk, 
Diesel, Girkasse: Manuell. Bilen er 
EU GODKJENT frem til august 2014. 
Årsavgift for 2013 er betalt. Ta kon-
takt for mer info: Eva Otnes – mobil 
977 97 284 – eva.otnes@gmail.com 

Huntonitt byggeplater; 6 stk. (ca 1,1 
X 2,3 m.) + 5 stk. (ca 0,6 X 2,3 m.) 
+ noe avkapp. Store plater 40 kr. pr 
stk., små 20 kr. pr stk. (resten gratis) 
ved henting. Tlf. 67 90 35 31. 
 
Brio Race trille, kr. 1.100. Britax 
Two-Way Elite barnesete, 9-25 kg, kr. 
1.100. Begge deler lite brukt, pent 
som nytt. Tlf. 99245471.

Graco bilstol med base 0-13 kg 
selges kr. 500,- Må hentes hos selger. 
Tlf. 917 37 916. 
 
Teutonia barnevogn selges for kr 
1800.Mørk blå, kombinert barnevogn 
og sportsvogn.Bærebag, vogntrekk, 
regntrekk, myggnett, handlenett m.m. 
medfølger. Meget pent brukt. Tlf. 
99241804, Lørenskog.

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

” sand” kr 100, gml emaljekopp - 
oppheng - ”sæbe” kr 100, vev kr 
200, elektrolux husholdningsmaskin 
m div utstyr kr 500, foodprocessor til 
Kenwood kr 300, 6 gml fruktkniver 
fra 60 tallet kr 250, 4 forskjellige 
vannmugger m whiskyreklame kr 
75 stk, verktøysett til Landrover 
freelander kr 400, bobbyhjelm 
engelsk politi northhumbria - kr 650, 
4 vinterdekk m/pigg 225/70R15C 



16  Nr. 33 – 2013 TEMA: HYTTE TEMA: HYTTE Nr. 33 – 2013  17

prisene stille, noe de har gjort 
de siste årene.   

– Fjellhyttemarkedet har 
over mange år hatt en flat pr-
isutvikling, og ganske stabil 
omsetning. Nå har vi akkurat 
startet det som er sesong for 
fjellhytter, men vi har få in-
dikasjoner på hvilken retning 
prisene utvikler seg. Det er alt-
for tidlig å mene noe om det, 
men meglerne rapporterer om 
at markedet er ganske likt som 
det var i fjor, forklarer Christi-
an Dreyer.                                                                                            

   
MÅ IKKE SELGE
Mye av årsaken til dette mener 
han er at mange har is i magen 
når de skal selge hytte.

– Hytter er stort sett ikke 
noe man må selge, og hytte-
selgerne venter til de får den 
prisen de vil ha. Vi ser derfor 
veldig mange hytter i mar-
kedet totalt, og flere av dem 
ligger for salg i en ganske lang 
periode, sier Dreyer.

lometer lenger. Enkelte ser også 
fordelen ved å kjøpe hytte i Te-
lemark. Da kan man med ca en 
times kjøring komme seg ned til 
kysten om sommeren, forklarer 
Lindhjem.

  

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

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

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

Her vil vi 
ha hytte 
Stadig flere rome-
rikinger fristes av 
nærheten til sjøliv, 
men mange ønsker 
seg også hytte på 
fjellet. 

 
– Jeg tror romerikingene liker 
seg her, sier Geir Winther, som i 
mange år har vært hyttemegler 
i DNB Eiendom Fredrikstad. 
Han forteller at plankebyen, 
og ikke minst øykommunen 
Hvaler, er et yndet feriemål for 
mange romerikinger.                                                                                                                            

– Jeg kan absolutt bekref-
te at jeg har solgt hytter til 
mange fra Nedre Romerike, 
både i Fredrikstad og på Hva-
ler. Det er også som regel in-
teressenter fra Romerike på 
hyttevisninger, forteller han.
                                
TRIVELIG SOMMERBY                                                           
Winther tror at nærheten til 
sjøliv tiltrekker seg mange.                                                          

– Det er vel en positiv opple-
velse å komme fra innlandet og 
ut mot det åpne hav vil jeg tro. 
Ellers har jo Fredrikstad ryk-
te på seg for å være en trivelig 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

sommerby med gjestfrie og hyg-
gelige innfødte, smiler Winther.

KORT REISEVEI
Også Drøbak og Son er popu-
lære attraksjoner for romeri-
kinger, ifølge eiendomsmegler-
fullmektig ved DNB Eiendom i 
Drøbak, André Gabrielsen.                   

– De fleste kommer fra Oslo, 
men vi har absolutt interessen-
ter fra Nedre Romerike også. 
Tilstrømningen har vært gan-
ske stabil over en lengre perio-

de. Vi ser at fritidseiendommer 
som har annonse i avisen vår 
EiendomsMarkedet har stor 
betydning for hvilke kunder 
vi møter geografisk sett. Det er 
ofte her vi ser at det kommer 
interessenter fra Oslo og Nedre 
Romerike, forteller Gabrielsen.

Han mener at kort reisevei 
har stor betydning.                                                                              

– Det tar ca 40 minutter å 
kjøre fra Oslo til Drøbak og 
Son. Det gjør at mange kan be-
nytte eiendommene hyppigere 
og ikke bare i fellesferier. Folk 
vil ha lange feriehelger uten å 
måtte ta ekstra fri fra jobben 
til transport, sier Gabrielsen.
                                                                
KJØRER MOT KØEN
Ifølge hyttemegler Marius Lind-
hjem er det imidlertid ikke bare 
sjøliv som frister.

– Jeg treffer stadig hygge-
lige folk fra Romerike på vis-
ninger på fjellet i Telemark 
og Nedre Buskerud, forteller 
han. Lindhjem jobber med 
salg av fritidsboliger langs 
kysten i Vestfold, samt fjellet 
i Telemark og deler av Buske-

rud, og opplever at interessen 
for hans områder er økende.

– Det flere romerikinger har 
oppdaget er at man kan finne 
hytteområder hvor prisnivået 
ligger noe lavere enn hva man 
ser oppover Gudbrandsdalen. 
Man velger da å kjøre mot køen 
på E6, og kjører heller noen ki-

IDYLLISK: Mange romerikinger vil ha hytte på Hvaler. (Foto: Hvaler kommune)

MEGLER: Eiendomsmegler-
fullmektig ved DNB Eiendom i 
Drøbak, André Gabrielsen, møter 
flere kunder fra Romerike. (Foto: 
Privat)

FJELLHYTTE: Hytte i Nissedal, Telemark. (Foto: DNB Eiendom)

Hyttemarkedet går tregt
Prisene i sjøhytte-
markedet har falt 
flere år på rad. På 
fjellet står prisene 
nesten stille. 

 
Eiendomsmeglerforetakenes 
Forening (EFF) og Finn.no la i 
sommer frem sin årlige analyse 
av markedet for fritidsboliger 
ved sjøen. 

Konklusjonen er at marke-
det går tregt. Antallet hytter 
som blir lagt ut for salg har 
gått drastisk ned og salgsvo-
lumet fra januar til mai i fjor 
er mer enn halvert, fra 451 til 
206 hytter. Gjennomsnittlig 
salgspris for fritidsboliger ved 
sjøen har i år falt 6,0 prosent 
fra samme periode i fjor, til 2 
293 000 kroner. 
                                    
TREGT MARKED                             
– Hyttemarkedet langs sjøen 
har opplevd en prisnedgang de 
siste årene. Ca 11 prosent har 
hytteprisene gått ned de sis-
te to årene. Omsetningen har 
også vært vesentlig lavere i år 

Store hyttetomter  
med panoramautsikt!
Priser fra kr. 450.000,-
Byggetrinn to er lagt ut nå, mange nye tomter! 
Kr. 50.000 i rabatt til de ti første i byggetrinn II

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier  
Tlf. 907 92 786/916 81 575   
E-post: si-vasru@online.no

- midt mellom Hafjell,  
Kvitfjell og Skeikampen!

www.musdalseter.no

Fra skiløypa (Foto: J. Skaug)

enn de siste årene, selv om det 
tok seg bra opp de siste måne-
dene i sommer, kommenterer 
administrerende direktør i EFF, 
Christian Dreyer.

Mye av årsaken til at hytte-
markedet ved sjøen går tregt 
har med været å gjøre, ifølge 
Dreyer.
                              
OPTIMISME I SOMMER                                                 
– Det sies at det ikke finnes dår-
lig vær, bare dårlige klær. Men 
i hyttemarkedet ved sjøen er 
faktisk dårlig vær en hard rea-
litet, uttalte Dreyer til Hegnar.
no i juni.                                                                                                         

Årets gode sommervær har 
dermed hjulpet noe.                                                                                                      

– Optimismen i sjøhytte-
markedet kom tilbake med 
det fine sommerværet, og i 
juli måned ble det solgt like 
mange hytter som i juli i fjor, 
som var en rekordmåned. Vi 
ser riktignok store forskjeller 
i markedet, der Østfold har 
vært spesielt attraktivt, mens 
Aust-Agder har hatt minst et-
terspørsel, forteller Dreyer. 
                                  
STABILT PÅ FJELLET                                   
Samtidig står fjellhyttese-
songen for døren. På fjellet står 

MÅ IKKE SELGE: – Hytter 
er ikke noe man må selge, 
og hytteselgerne venter til 
de får prisen de vil ha, sier 
administrerende direktør i 
Eiendomsmeglerforetakenes 
forening, Christian Dreyer. 
(Foto: Pressefoto)

 – Hyttemarkedet 
langs sjøen har 
opplevd en pris-

nedgang de siste årene. 
        Christian Dreyer, adm. dir. i 
Eiendomsmeglerforetakenes forening

”
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til en fast rutine at hovedvann-
kranen stenges når du reiser, 
sier Karterud. 

Når vann fryser til is øker 
volumet med cirka 10 prosent. 
I et lukket rør fører dette til 
at trykket i røret øker og rø-
ret kan sprekke. Når isen tiner 
strømmer vannet ut i bygnin-
gen og gir vannskader, opply-
ser SINTEF. Vannlekkasjer fra 
rør og koplinger kan oppstå 
hele året. Dette  skyldes ofte 
slitasje, korrosjon eller til-
feldigheter. Sannsynligheten 
for vannlekkasje øker med 
alderen til rørsystemet. Avan-
serte lekkasjevarslere overvå-
ker alle rør og installasjoner i 
hytta, og gir rabatt hos forsi-
kringsselskapene.

 

Badstupanel, benkematerialer eller 
ferdige benker av or, osp eller varme-
behandlet osp. Vi har også badstudører, 
elektriske og vedfyrte badstuovner. 
Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt 
på telefon dersom du ønsker ytterligere
opplysninger.

www.hytteogbolig.no
kontakt@hytteogbolig.no 
Tlf. 22 43 90 00

Narvi NC 
Elektrisk

Narvi NC 
Vedfyrt

Kota Kuru
Vedfyrt

Kota Inari
Vedfyrt

Kota Luosto VS
Vedfyrt

Vi har det du trenger
for å bygge din egen badstu.

Lave priser og rask levering.

Kota Saana 
elektrisk

Frostsprengning 
av vannrør er den 
vanligste formen for 
vannskader i hytter. 

 
– Har du innlagt vann og strøm 
anbefaler vi at det står noe var-
me på slik at du unngår at rø-
rene fryser, sier daglig leder Pål 
Karterud i Telemarkhytter. 

Noen forbereder seg til vin-
terkulden med å tømme van-
net ut av anlegget og sette inn 
frostveske. De fleste velger den 
enkle måten, og lar det stå på 
litt varme. 

SOMMER OG 
VINTERHYTTER
Hyttene på innlandet og fjellet 
blir ofte brukt hele året. Har du 
en hytte i Kragerø eller Hvaler, 
blir disse ofte stengt ned for 
vinteren. Noen av hytteeierne 
gjør sine vinterforberedelser 
med å tømme ut vann av sister-
ner og rør, opplyser hyttepro-
dusenten.

– Det er forskjellig fra som-
merhytter til vinterhytter. I 
sommerhytter er det ofte ikke 
lagt inn vann og kloakk ennå. 
Du må også skille mellom 
hytter med strøm og innlagt 
vann og de som ikke har det. 
Men har du innlagt vann an-
befaler vi at det alltid står på 
litt varme i de rommene du 
har vannrør slik at du unn-
går problemer med at vannet 
fryser på vinteren, forklarer 
Karterud.

De fleste nye hytter selges 
med innlagt vann, strøm og 
kloakkanlegg. Mange har etter 
hvert også tatt i bruk systemet 
«Ring hytta varm». 

– Når du skal på hytta rin-
ger du til sentralen på hytta 
og hever temperaturen slik 
at du kommer til varm hytte. 
 
STORE VANNSKADER 
Lekkasjer fra vannrør og sani-
tærinstallasjoner i hytter kos-
ter forsikringsbransjen cirka 
100 millioner kroner hvert år, 
opplyser SINTEF. Gjennom-
snittskaden koster mer for hyt-
ter enn for boliger. Årsaken er 

Tekst: Roy R. Mortensen  
roy@avisdrift.no

at hytter står uten tilsyn store 
deler av året, og en eventuell 
vannlekkasje vil da få større 
omfang. 

– Vann er nok det man syn-
der mest med, og som man 
enkelt kan unngå problemer 
med. Forsikringsmessigst kom-
mer det opp at man kanskje 
glemmer å ha på varme. Dette 
fører til frostskader slik at røre-
ne sprekker. Når det blir mild-
vær spruter vannet ut i hytta. 
Reiser du fra hytta over en kor-
tere eller lengre periode skal 
du alltid stenge hovedkrana. 
Gjør du ikke dette får du av-
kortning i forsikringen om det 
skulle oppstå en vannlekkasje, 
forklarer Karterud.

STENG HOVEDKRANA
– Det er noen skrekkeksempler 
som går på at folk har kommet 
til hytta og finner is til langt 
oppunder taket. Da har vannet 

Vann kan skape trøbbel

stått og pumpet ut etter en lek-
kasje. Derfor må du gjøre det 

UTSATT OMRÅDE: I toalett- og baderommene bør du ha litt varme på når du drar fra hytta på vinteren. 

LAG RUTINER: Daglig leder Pål 
Karterud i Telemarkhytter ber hyt-
tekjøperne sine lage faste rutiner 
for å unngå vannskader på hytta. 

PARADIS: Vinter 
og snø er idyllisk 
i et hyttefelt. Men 

kulda kan også 
skape trøbbel om 
vannrørene fryser.  

UNNGÅ VANNSKADER

SINTEF sine råd for å unngå 
vannskader som skyldes frost
For å unngå frostsprengte rør 
er det nødvendig å stenge 
hovedvanntilførselen før du 
forlater hytta. I tillegg må du:
- Lukke alle lufteventiler og 
vinduer
- Ved frostfare, fyll alle vannlå-
ser, sluk og toalettskåler med 
frostvæske
- Ikke senke temperaturen i 
hytta lavere enn til cirka 10 
ºC. Vær oppmerksom på at 
ved 
sterke temperaturfall må var-
metilførselen økes. Husk også 
at en eventuell strømstans 
vil stoppe all automatisk 
oppvarming.
- Unngå uheldig plassering 
av rør og sanitær utstyr i kalde 
kryprom, yttervegger, golv og 
tak.

Tlf. 92 26 07 92
Annonsere i vårt neste hytte-tema? 
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synger, og som også popstjer-
nen Lana Del Rey har gjort en 
coverversjon av, gir en «riktig» 
følelse nå: «She wore blue vel-
vet. Bluer than velvet was the 
night. Softer than satin was the 
light. From the stars».

Under Gave & interiørmes-
sen sa Jakob Søndergaard, di-
rektør og trendspotter i pej 
gruppen, dette: Neon er en ny-
het som vil vare. Blått og vin-
rødt blir viktige aksentfarger. 
Mens de sorte fargene har fun-
net sitt nivå. Det blir en mer av-
dempet, klassisk fargeskala der 
brent oransje er et flott innslag! 
Fargene vil utstråle luksus.

BLÅTT I ALLE 
FARGESKALAER
Varme, eksotiske farger blandes 
med det kjølige skandinaviske, 
som lyseblå himmel og varme, 
lyse farger satt opp mot «mørkt 
lys».

Det er her innslag som val-
nøtt, havblått, metall og mørkt 
tre vil sees i kombinasjon. Far-
geskalaen går fra brent oransje 
til lys blå, gul, og lysbrun for 
å nevne noe. Stemningen vil 
være maskulin og bastant.

Viktige farger blir lys blå, 
gul, bordeaux og pink. Det blir 
få, men oppsiktsvekkende mør-
ke farger. Sammen med metall.

– Vi vil skape nye sjanser 
og se modige farger. Dette sees 
gjennom en ren stil, som er 
sterk og dedikert, med klare, 
skinnende detaljer. Fornuft 
og risiko blir til ett. Avdempet 
blått, og blått kommer i alle far-
geskalaer, opplyser han.

368.800,-

319.900,- *

209.900,- *

194.900,- *

2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.no

INTERIØRINTERIØR

Åpne kranen for det 
blå! Vi vil ha rolige 
farger framover, 
gjerne i form av blå 
fløyel. Vi ser blått mot 
rødt, grønt og valnøtt, 
eller mot det mer me-
talliske som kobber.

 

 
Verdensøkonomien har sikkert 
sitt å si. Norge har stemt blått, 
det er urolige tider med finans-
krise flere steder i verden. Ifølge 
Farveordbok av Lene Bjerre-
gaard er blått en tillitsfull farge. 
Egenskaper er klarhet, seriøs, 
troverdig, tillitvekkende. Det 
vil vi ha nå! Blått har kommet 
som den store trendfargen!

 
VANN SOM INSPIRASJON
En av verdens mest velrenno-
merte trendeksperter, Lidewij 
Edelkoort, melder at vann er en 
stor inspirasjon for trendene.

«Vi ønsker å bryte fri fra 
frykt og aggresjon. Vi ønsker 
å åpne slusen som har under-
trykt oss så lenge, for å la van-
net flyte fritt og vilt. For så å 
søle ut og oppdage nye terreng, 
og skjære ut nytt materiale», 
skriver hun på sine nettsider.

DUNKEL STEMNING
Har du sett filmklassikeren 
«Blue Velvet» av David Lynch? 
Filmtittelen oppsummerer mye 
av trendbildet vi beveger oss i. 
Den gjenspeiler det historiske, 
eksklusive og avdempete blå, 
der den klassiske stilen gjen-
oppstår. Stemningen i sang-
teksten som «Den blå damen» 

Blått - den store trendfargen

Tekst: Guri Haram/ifi.no  
Foto: Produsentene

NY TAPET: Mineral er en ny tapetkolleksjon fra Borge. 

GAMMAL- 
SVENSKA: Det-
te er fra Storeys 

sin tapetbok, 
Gammalsvenska.

ELEGANT: En ny og elegant tapetkolleksjon, Piano, fra Borge.Ankelblodtrykk redder liv 
Smerter i bena kan varsle risiko for

hjerteinfarkt eller hjerneslag! 
 

Omfattende forskning viser at risiko for hjerteinfarkt og slag 
kan påvises med ultralyd blodtrykksmåling i ankler og armer.

Se internet: hjerteforeningen.dk (Ankelblodtryk redder liv). 
 

I Norge utføres målingene av ELMEDI Klinikken,
Karl Johans gate 2, Oslo. 

Målingene og 1 smertefri behandling er GRATIS 
 

DU BØR BESTILLE TID FOR SNARLIGE MÅLINGER HVIS DU HAR PLAGER I BENA 
– eller hvis noe av dette gjelder deg:

 

Hjertesykdommer/slag i nær  familie – høyt blodtrykk, diabetes, høyt  
kolesterol, røyking, overvekt, lite mosjon, gangsmerter eller stress.

RING telefon 22 47 79 30
21 års erfaring med effektiv elektro-medisinsk behandling av smerter, 
kramper, åreknuter, restless legs, hovne ben, bensår, høyt blodtrykk. 

HUSK GRATIS ÅRLIGE KONTROLLMÅLINGER AV ANKEL- 
BLODTRYKK FOR TIDLIGERE PASIENTER! 



*Stor 3 roms leilighet i 1.etg - sentralt - innglasset
balkong - v.v/fyring inkl. - parkeringsplass
VISNING
Tors 24/10 kl 18.00-19.00
Velkommen til visning!

BRA / P-ROM
82m2 / 70 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
131 666,-
TOTALPRIS
2 621 666,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
3 940,- pr. mnd.

homeeiendom.no

LILLESTRØM
OLE BULLS GATE 42

2490000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

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

Vardefjellet/*Attraktivt rekkehus med nyere
standard - barnevennlig område - garasje
SOLGT BRA / P-ROM

90m2 / 84 m2

EIERFORM
Selveier
TOTALPRIS
2 590 000,-
OMKOSTNINGER
Ca. 2,8 %,-
FELLESKOSTNADER
1 800,- pr. mnd

homeeiendom.no

FROGNER
FJELLVEGEN 29 D

2490000,-
+ omkostninger

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

SOLGT

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.noMer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Holt Vestvollen: *Attraktivt enderekkehus i
barnevennlig område - stor solrik terrasse/hage
VISNING
Etter avtale medmegler!

BRA / P-ROM
103 m2 / 96 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
299 230,-
TOTALPRIS
2 789 230,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
5 169,- pr. mnd

homeeiendom.no

SKEDSMOKORSET
PROST HOLMS VEI 12

2490000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

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

*Tiltalende, nyere 3-roms leil. i 2. etg. - god utsikt og
solrikt - innglasset balkong - heis - garasje
VISNING
Ons 23/10 kl 18.00-19.00
Velkommen til visning!

BRA / P-ROM
60m2 / 57 m2

EIERFORM
Eierseksjon
TOTALPRIS
2 650 000,-
OMKOSTNINGER
Ca. 2,8 %,-
FELLESKOSTNADER
1 971,- pr. mnd

homeeiendom.no

KJELLER
GÅSEVIKVEIEN 12

2650000,-
+ omkostninger ca. 2,8 %

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

*Stor og tiltalende 4- roms leilighet - *innglasset
veranda og stor terrasse - *garasjeplass
VISNING
Solgt

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

SOLGT

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
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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

KULTURKULTUR

t a r a n  a s  p r e s e n t e r e r  d e n  l e g e n d a r i s k e  b r o a d w a y - m u s i k a l e n

HILde Lyrån KrISTIn BerGTrond eSpen SeIm
www.acHoruSLIne.no  aV mIcHaeL BenneTT  reGI: Tony award-VInner cHeT waLKer   norSK oVerSeTTeLSe oG BearBeIdeLSe: runar BorGe 

muSIKaLSK Leder: Bjørn jørGenSen   a cHoruS LIne IS preSenTed By arranGemenT wITH TamS – wITmarK muSIc LIBrary, Inc

BILLeTTSerVIce.no / 815 33 133     Premiere På chat noir 29. januar 2014

Høstkonsert med byorkesteret

Klart for litteraturfest

Lillestrøm Byorkester byr på sin tradisjonsrike høstkonsert i kultur-
senteret. 

Litteraturfestivalen 
i Akershus startet 
19. oktober, men 
fortsatt er det flere 
arrangementer som 
står for tur ved loka-
le bibliotek. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Tirsdag 29. oktober står Lille-
strøm Byorkester på scenen i 
Lillestrøm kultursenter med 
sin årlige høstkonsert. Kon-
sertene i kultursenteret har 
vært en stor tradisjon siden 
byorkesterets oppstart i 1996.                                                                           

– Vi har gjort mye for-
skjellig, alt fra tradisjonelle 
korpskonserter til musikal- 
og showkonserter med kjen-
te artister. I år vil vi ha en 
god, gammeldags korpskon-
sert med mye variert musikk, 
forteller leder for Lillestrøm 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Litteraturfestivalen i Akershus 
avsluttes på søndag, men før 
den tid er det mye du kan rek-
ke å delta på ved bibliotekene i 
Skedsmo, Lørenskog og Rælin-
gen.

Kommende fredag, 25. ok-
tober, blir det arrangert quiz 
i Skedsmo bibliotek på Strøm-
men.                                                                                                                       
                                      
VARIERT QUIZ
– Det blir en uhøytidelig quiz 

KORPSKONSERT: Om en snau uke holder Lillestrøm Byorkester sin årlige høstkonsert i Lillestrøm Kultursenter. (Foto: Privat) 

Byorkester, Ann-Cathrin Vaa-
ge.

NY DIRIGENT
Siden sist har dirigent Morten 
Michelsen, som også er en kjent 
jazzmusiker, kommet inn i en-
semblet. 

– Vi gleder oss veldig til å 
presentere han for publikum. 
Morten er en inspirerende di-
rigent som allerede har satt 
sitt preg på orkesteret, og det 
blir gøy å vise hvordan vi har 
utviklet oss under hans ledel-
se, forklarer Vaage, og legger 
til at konserten vil ha et bredt 
repertoar.                                                                          

– Det vil bli noen klassiske 
og velkjente stykker som Car-
men Suite og Ungarsk dans 
no.5, men også noen nye og 
spennende stykker. Et av dis-

se er «A Klezmer Karneval» av 
Phillip Sparke hvor vi får høre 
Morten Michelsen som solist 
på klarinett, sier hun.

MED GJESTER
Byorkesteret skal imidlertid 
ikke stå helt alene på scenen. 
Årets gjester på høstkonserten 
er Skedsmo Janitsjarorkester. 
Orkesteret ledes av Michael An-
trobus som har dirigert samt-
lige av militærkorpsene og de 
fleste brasselitekorpsene i Nor-
ge.                                                                                                     

– Vi ser virkelig frem til å ha 
Skedsmo Janitsjarorkester som 
gjester på denne konserten. 
De består av 40 engasjerte og 
meget dyktige musikere. Det 
er bare å glede seg, sier arran-
gementsansvarlig Guro Bernt-
sen.

som vår faste quizmaster Jon 
Gjøystdal skal stå for. Og du 
trenger ikke å være boknerd 
for å ha glede av dette. Spørs-
målene kommer også til å være 
innen film, musikk og under-
holdning. Og kanskje litt sport, 
geografi, historie og lokalstoff, 
forteller Astrid Fjeld Aamodt 
ved Skedsmo bibliotek.  
                                  
FEIRER TEDDYBJØRNEN                                     
27.oktober blir det også forfat-
tertreff med krimforfatterne 

BIBLIOTEKSJEFER: Fylkesbiblioteksjef Heidi Hovermoen sammen 
med Pia Syversen, biblioteksjef i Rælingen. (Foto: Privat) 

LAGER QUIZ: Jon Gjøystdal er 
quiz-master når Skedsmo bibliotek 
på Strømmen arrangerer «Quiz og 
Tapas-aften» kommende fredag. 
(Foto: Skedsmo bibliotek)

Magnhild Bruheim og Lars 
Mæhle i Skedsmo bibliotek. 
Kvartetten «Late Edition» fra 
Skjetten skal stå for de musi-
kalske innslagene. Til Rælingen 
bibliotek kommer forfatteren 
Toril Brekke 25. oktober, og 
samme dag arrangeres det lun-
sjkonsert med lærere fra mu-
sikk- og kulturskolen i Løren-

skog i Lørenskog bibliotek.
Ved alle de tre bibliotekene 

blir også Den internasjonale 
teddybjørndagen og teddy-
bjørnens fødselsdag feiret for 
de minste med høytlesing og 
sang. I Rælingen blir dagen fei-
ret 24. oktober, mens i Skeds-
mo og Lørenskog er arrange-
mentet lørdag 26. oktober. 

  

Ska du resa 
till Sverige? 
Passa på att serva bilen 
hos Toyota i Arvika. 
Välkommen!

Välkommen till 

Toyota Arvika

TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
671 34 Arvika

Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu
www.toyota.nu

www.toyota.nu

Lørenskog kunstforening åpner 
separatutstilling med Magne 
Håland i Kunstsalen i Løren-
skog Hus lørdag 26. oktober.

Magne Håland er født i 
1950 og har bodd og arbeidet 
i Lørenskog mesteparten av sitt 
voksne liv.

Han er kjent som «Vill-
marksmaleren» og maler na-
tur- og dyremotiver innenfor 
en naturalistisk tradisjon.

Håland har svært mange 
separatutstillinger og utallige 
kollektivutstillinger bak seg. 
Han er innkjøpt av Statens 
Kunstakademi og har hatt en 
rekke utsmykningsoppdrag. 
Siste utstillingsdag er 17. no-
vember.

Utstilling 
med Håland

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere  
her? 
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SKEDSMO
WENCHE MYHRE «66»
ONSDAG 23. OKTOBER KL. 19:30 I 
TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER

 
 
Fredag 15. februar 2013 fylte 
Wenche Myhre 66 år! Dette feirer 
med å reise landet rundt på turné 
og heldigvis stopper hun innom 
oss på Lillestrøm! Wenche Myhre 
er en av våre mest folkekjære og 
slitesterke norske artister, og hun 
har også nådd ut til et stort inter-
nasjonalt publikum gjennom en 
snart 60 år lang karriére. Nå er hun 
endelig i sitt 66. år, og markerer 
dette med en stor turné, singelut-
givelse og biografien «66 – et liv 
uten sikkerhetsnett», ført i pennen 
av Mona Levin.  

 
SIRI NILSEN
TORSDAG 24. OKTOBER KL: 19:30 I 
STJERNESALEN LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
Siri Nilsen har litt etter litt sneket 
seg inn på oss. På en god måte. 
Først med sterke låter og myk 
stemme, deretter med refrenger 

og stemninger som gjør at vi vil ha 
mer, mer.  
 
SMAK - CHRISTER  
BERENS - VINER
TORSDAG 24. OKTOBER KL: 19:30 I 
KAFÉEN LILLESTRØM KULTURSENTER 
Christer Berens har besøkt oss 
tidligere – med så stor suksess 
at vi ønsker å gi flere vinelske-
re muligheten til å ta del i hans 
univers av vinkunnskap. Berens 
har bakgrunn fra restauranter som 
Bagatelle, Bølgen & Moi og Le 
Canard. Denne kvelden vil du også 
kunne kjøpe flere av hans mat– og 
vin bøker. Vi avrunder det hele med 
en deilig buffet - kom og SMAK!

 
VINTERMYGGEN - EVA & THE 
HEARTMAKER OG SUNFACE
TORSDAG 24. OKTOBER KL: 19:30 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER 
Eva & The Heartmaker er en norsk 
popduo som består av Eva Weel 
Skram og Thomas Stenersen. 
Bandet ble startet I 2005 og har 
så langt gitt ut 4 studioalbum inklu-
dert deres nyeste “ Traces Of You” 
som kom ut i februar i år. Albumet 
har fått meget gode kritikker bl. a 
fra Aftenposten som konstanterte “ 
Nok et knallbra popalbum” og trillet 
femmer på terningen. Sunface 
lager rock som er farget av med-
lemmenes ulike preferanser. De 
lar seg inspirere av alt fra pop til 
tyngre rock og stoner, og kollektivt 
bearbeider bandet dette materialet 

til sanger som definerer Sunface.
 
HALLOWEEN KONSERT
SØNDAG 27. OKTOBER KL: 16:00 I 
TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
”Trick or treat”? Margrethe Røed 
og Lillestrøm Musikkorps inviterer 
til Halloweenkonsert søndag 27. 
oktober kl.16.00. Ta på deg din 
fineste Halloweenkostyme og ta 
med hele familien på en spennen-
de konsert full av overraskelser.
Med konsertsalen og scenen full 
av pirater, zombier, hekser, troll-
menn blir det en konsertopplevelse 
du ikke kan gå glipp av. Vi spiller 
blant annet spennende musikk 
fra Harry Potter, Star Wars og Troll-
mannens læregutt.

 
HØSTKONSERT MED LILLE-
STRØM BYORKESTER
TIRSDAG 29. OKTOBER KL: 19:00 I 
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
Høstkonserten med Byorkesteret 
på Lillestrøm Kultursenter har blitt 
en tradisjon, og korpset byr nok 
en gang på en konsert med variert 
musikk. Lillestrøm Byorkester ble 
etablert i 1996, og består av musi-
kanter fra nærmiljøet. Byorkesteret 
holder jevnlig konserter, spiller på 
Byfesten og arrangerer hvert år 
den tradisjonsrike «Sommerkveld 
i Sørumsparken». I tillegg er de å 
se i gatene både 17. mai og under 
tenningen av julegata. Gjester på 

årets høstkonsert er Skedsmo 
Janitsjar.  Vi gleder oss!

 
LØRENSKOG
ENDA KALDERE MØTER 
FJELLHAMARÆLVA SPELLE-
MANNSLAG
ONSDAG 23. OKTOBER KL. 20.00 VASS-
HJULET, LØRENSKOG HUS  
Velkommen til en kulturell begiven-
het, der folkemusikken fra Romerike 
(Norges best bevarte hemmelighet), 
møter musikalsk lokalhistorie med 
dype røtter i blåleire, slagsmål og 
eventyr. 
 
ANITA SKORGAN KONSERT
FREDAG 25. OKTOBER KL. 20:00 STOR-
STUA, LØRENSKOG HUS 
Endelig er hun her med konser-
ten vi har ventet på.Sammen med 
sine eminente musikere byr Anita 
Skorgan på smakebiter fra hele 
sin lange artistkarriere. Vi får høre 
hennes kjente og mindre kjente 
sanger - som alle har det til felles 
at de har betydd noe spesielt 
i det musikalske livet hennes 
på ulike måter. Her er dype 
daler, vide sletter, melodiøst og 
melankolsk, lett og lekent. Her er 
rytmiske oppsving og dynamiske 
solopartier. Og på sitt lune og 
sjarmerende vis trekker Anita oss 
ytterligere til seg gjennom små 
historier og litt mimring mellom 
sangene. 

LOPPEMARKED
LØRDAG 26. OKTOBER KL. 11-16
SØNDAG 27. OKTOBER KL. 11-15, 
LØKENÅSEN SKOLE  
Lyst på noe nytt? Kanskje du 
finner det du trenger her? Gjør 
noe positivt for miljøet, humøret 
og lommeboken - ta deg en tur til 
vårt loppemarked. Åpen kafe med 
brus, kaffe, kaker, pølser m.m. 
 
SVINGENDE JAZZ
LØRDAG 26. OKTOBER KL. 15:00 THON 
HOTEL TRIADEN 
Lørenskog Jazzklubb er glade 
for å presentere swingende Jazz  
med Søren Bøgelunds Mirakel-
band. Mer informasjon på http://
www.sorenbogelund.com/ 

 

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

Lørenskog Skole-
korps fyller 75 år 
og feirer det med 
jubileumskonsert i 
Lørenskog Hus.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Vi ønsker å feire oss selv og 
de 75 årene vi har vært akti-
ve i Lørenskog, og vi håper 
at også mange tidligere musi-
kanter finner veien til konser-
ten for å mimre litt og kanskje 

JUBILEUMSTUR: Hovedkorpset i Lørenskog Skolekorps feiret 75-årsjubileet i sommer med en tur til Paris. 
(Foto: Privat)

treffe igjen noen gamle kjen-
te, sier sekretær i Lørenskog 
Skolekorps, Wenche Valand.

Korpset feirer jubileet i 
Storstua i Lørenskog Hus søn-
dag 3. november. 

VIL VISE BREDDE
På jubileumskonserten skal alle 
være med, både aspirantkorp-
set, juniorkorpset, rekruttkorp-
set og hovedkorpset.

– Vi ønsker å presentere 
bredden i det korpset driver 
med. Fra de aller yngste som 
begynte i høst til de eldste i 
hovedkorpset, og også bred-
de med hensyn til musikalske 
sjangre. Korps betyr ikke bare 

marsjer, forklarer Valand.
  

EGEN LØRENSKOGMARSJ             
Hun forteller at aspirantene 
skal spille både gospel og blues, 
og at rekruttene skal avlegge 
Spania en visitt i sitt musikalske 
innslag. 

– De skal også fremføre en 
helt egen Lørenskogmarsj, 
legger hun til.

– Videre har juniorene spø-
kelsestema og skal spille Thriller 
av Michael Jackson. Hovedkorp-
set øver inn et variert program 
og går inn for Pirates of the Ca-
ribbean, the Typewriter og Lord 
of the Dance, for å nevne noen 
kjente, forklarer Valand.

Skolekorps jubilerer

Mitt
instrument

Sven Vidar startet med piano som 5-åring. I 
12-årsalderen fikk han interesse for gitar. Da han 
var 16 begynte han med bassgitar. Hans store 
inspirasjonskilde har helt fra han hørte The Beatles 
for første gang, vært bassisten Paul McCartney. 
Sven Vidar forteller at McCartney er en fantastisk 
låtskriver, og at han er veldig god på å lage barske 
bassriff, melodiøse basslinjer og smarte bassgan-
ger. 

 — Jeg kjøpte min knall røde Alembic Europa i 1991 
hos Guitar Workshop i Strøget, i etasjen over Im-
merslund. Den hang på et stativ og nærmest ropte 
på meg når jeg kom inn i lokalet. Jeg hadde lenge 
vært på utkikk etter en 5-strengsbass, men de pas-
set som regel ikke for meg. De var enten for brede 
i halsen, for tynne, for kort eller langt mellom bån-
dene. Jeg husker jeg tenkte, mens jeg gikk sakte 
mot den, som i slow motion: Denne må passe!  Og 
det gjorde den. Vi har vært uatskillelige siden.

 — Hvorfor liker du denne bassen så godt?
 — Den har en varm og fet tone som går hele veien 
fra det dype til det lyse. Den er ren i båndene og 
god å spille på. Den er veldig stabil og solid. Blant 
annet gjennomgående hals, kontaktpunkter i 
gull. God elektronikk. Alembic har ikke gjort store 
forandringer siden 60 -70-årene, da de var nyska-
pende og innovative. Og så er bassen jo dødskul å 
se på. Birdeye Mable og knall rød med ibenholt gri-
pebrett og sorte knapper og pickuper og messing 
hardware. Det låter godt nesten uansett. I studio får 
jeg alltid mye skryt av lydteknikerne for basslyden.
 
 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Skal jeg plukke ut en blir det Livin On a Prayer 
med Bon Jovi. Den er alltid med i baggen når 
coverbandet jeg spiller i, VOICE, er ute og holder 
party med folk. 
 
 — Din beste opplevelse med bassgitaren? 
 — I 2000 øvde jeg med bandet mitt i kjelleren på de 
gamle katakombene i garasjeanleggene ved Oslo 
Sentralstasjon. Noen husker kanskje den vanvittige 
brannen. Bassgitaren min og et par andre ting var 
det eneste som ble reddet ut av brannruinene. Den 
var blitt utsatt for vann røyk og aske. Strengene 
var grønne av irr. Men etter en dusj, litt pjusking og 
vridninger på knottene, var den i orden igjen. Den 
største opplevelse med bassen var da jeg tok den 
ut av dusjen etter hendelsen, satte på nye stenger 
og testet den. Helt utrolig. Ellers har jeg mange 
gode musikalske opplevelser på konserter og spil-
lejobber på forskjellige spillesteder gjennom litt over 
22 år med min «Lady in Red».
 
 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Per Rannug fra Lady Starstruck har sikker en fa-
voritt blant sine mange gitarer. Han bor på Frogner 
i Sørum. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Sven Vidar Stenhammer
Alembic Europa bass
 
Alder: 53
Bosted: Kløfta
Spiller i:  VOICE (coverband) 
og RØST (Egenlagd Norsk 
Rock), og noen andre band her 
og der.
Musikkstil: mest Rock og 
Cover-låter fra 70 og 80-tallet

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

PLOPP - EN BARNEROCK-KONSERT
Lørdag 2. november kl. 13.00, Vasshjulet - kr. 90

ANITA SKORGAN
Fredag 25. oktober kl. 20.00, Storstua - kr. 320

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
        Captain Phillips
        Tusen ganger god natt
        Fly (3D)
        Don Jon
        Runner, Runner
        Ragnarok
 
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

    Seniorkino onsdag 23.oktober: 
    About Time

     Babykino:    
     Don Jon

 
 Ukens premierer:
 
  *Detektiv Downs
  *Supervention
  *2 Guns
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X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
EVA VENSTAD OLSEN
Lensmann Haaversensv. 158
2019 Skedsmokorset

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:

RULLEBRETT ER 
FIN TRENING

www.cambridgekuren.no
30 år 

i Norge

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

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

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

SELGES NÅ I 
32 LAND

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!

- Martin Laustraup

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

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

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

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

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

BEST  PÅ 
SMAK ?
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SØNDAG 27.10

LØRDAG 26.10

MANDAG 28.10

TIRSDAG 29.10

©
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05.25 Morgensending
10.20 Ut i naturen (r)
10.40 Migrapolis (r)
11.10 Oppdrag lykke (r)
11.40 Adils hemmelige dan-
sere (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, kvinner.
13.35 Glimt av Norge: De
glemte gruvene på Gursli (r)
13.50 NM fotball jr. finale.
Fyllingsdalen-Rosenborg,
menn.
16.10 Fest uten tårer med
Camilla Plum
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Det hendte her (2)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (8)
20.20 Stjernekamp (8)
21.55 Lindmo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gåten Jason Bourne.
Am./ty. actionthriller fra
2004.
01.00 Nattsending

09.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.00 Distriktsnyheter
12.25 På solsiden (r) Norsk
drama fra 1956.
13.45 Hovedscenen (r)
15.05 Norsk nok? (r)
15.35 Hva har du i baga-
sjen, Stella? (r)
16.15 Kunnskapskanalen
17.15 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himme-
len (5)
18.00 CIA's danske venner
(r)
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.05 Lisenskontrolløren (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Spionprogrammet
Norge ikke fikk se (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hemmelige krigere (r)
21.40 Program ikke fastsatt
23.10 Iskyss. Norsk drama
fra 2008.
00.30 Dagens spioner (r)
01.25 Brennpunkt (r)
02.25-03.25 Skavlan (r)

06.00 Morgensending
08.56 Angry Birds
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 Hotel Cæsar 15 år (r)
14.55 Reisen hjem (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 (7)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater
22.15 God kveld Norge
22.50 Analyze This. Am.
komedie fra 1999.
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 That '70s Show (r)
13.00 That '70s Show (r)
13.30 That '70s Show (r)
14.00 That '70s Show (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 South Park (r)
17.30 Lovens lange snute
(7)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (7)
19.05 The League (2)
19.30 The League (3)
20.00 The League (4)
20.30 The League (5)
21.00 Hidalgo. Am. wester-
neventyr fra 2004.
23.45 The Day after Tomor-
row. Am. eventyraction fra
2004.
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 The Middle (r)
16.25 The Middle (r)
16.50 The Middle (1)
17.15 Billy Madison. Am.
komedie fra 1995.
19.10 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 50 First Dates. Am.
romantisk komedie fra
2004.
23.15 Kjærlighetsredet (r)
00.15 Kjærlighetsredet (r)
01.15 Kjærlighetsredet (r)
02.10 Ellen DeGeneres
Show (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Friends (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Killer karaoke (r)
19.00 Brille (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Pirates of the Carib-
bean: On Stranger Tides.
Am. actioneventyr fra 2011.
00.20 Ari og Per løser ver-
densproblemer (r)
01.20 Blitz. Br./fr. action fra
2011.
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Men at Work (r)
11.30 Men at Work (r)
12.00 Men at Work (r)
12.30 Men at Work (r)
13.00 Men at Work (r)
13.30 The Exes (r)
14.00 The Exes (r)
14.30 The Exes (r)
15.00 The Exes (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Formel 1: India
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen i India
Grand Prix, fra New Dehli.
17.30 Airwolf (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Boston's Finest (4)
22.00 Best Ink (6)
23.00 Tremors 3: Back to
Perfection. Am. actionkome-
die fra 2001.
01.00 Nattsending

06.50 Morgensending
11.30 Munter mat (r)
12.00 Hva har du i baga-
sjen, Stella? (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
13.35 Bertelsen på Camino-
en (r)
13.55 Hjelp, vi flytter sam-
men! (7)
14.55 Lindmo (r)
15.55 Stjernekamp (r)
17.30 Bokprogrammet (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Dialektriket (1)
20.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (1)
21.25 Downton Abbey (1)
22.30 Folk: Mormor,
mamma og meg
23.00 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Lilyhammer (r)
00.35 Nattsending

10.00 Lindmo (r)
11.00 Verdas språk (r)
11.30 Brennpunkt (r)
12.30 U2-krisen – da Norge
ble truet med atomkrig (r)
13.25 Program ikke fastsatt
14.00 Hemmelige krigere (r)
14.30 Hemmelige krigere (r)
15.00 Spionprogrammet
Norge ikke fikk se (r)
15.55 Program ikke fastsatt
16.50 Iskyss. Norsk drama
fra 2008.
18.10 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Skavlan (r)
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Vitenskapens verden
20.35 Verdens verste frisy-
rer (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.50 Et svik mot oss alle
(r)
23.50 Kvinnelige agenter.
Fr. thriller fra 2008.
01.40-02.40 Dagens spio-
ner (r)

06.00 Morgensending
16.10 Håndball: EM-kvalifi-
sering. Norge – Romania, 1.
omgang.
16.55 Håndball: I pausen.
17.05 Håndball: EM-kvalifi-
sering. Norge – Romania, 2.
omgang.
17.50 Håndball: Etter kam-
pen.
18.00 Reisen hjem (6)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Strømsgodset –
Start.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Strømsgodset –
Start.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (9)
22.45 Fotballkveld
23.45 Ingen grenser (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.50 Adeccoligaen: I pau-
sen
14.00 Adeccoligaen. Lag
ikke bestemt, 2. omgang.
15.00 Massive Moves (r)
15.30 Ekstrem flytting (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 FotballXtra: Med run-
den. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.00 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 The Bucket List. Am.
dramakomedie fra 2007.
22.55 Homeland (r)
23.55 Fight Masters: Silat
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 I'm Having Their Baby
(1)
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 (7)
21.20 The Blacklist (1)
22.20 Salt. Am. actionthril-
ler fra 2010.
24.00 Two and a Half Men
(r)
00.30 The Mentalist (r)
01.25 The Mentalist (r)
02.25 The Middle (r)
02.55 The Middle (r)
03.20 The Middle (r)
03.45 Bag of Bones (r)
05.10 Nattsending

06.00 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 (9)
21.30 Åndenes makt (8)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Major Crimes (1)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Program ikke fastsatt
16.00 Program ikke fastsatt
17.00 Formel 1 høydepunk-
ter. Høydepunkter fra India
Grand Prix i New Delhi.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Go On (14)
19.30 American Dad (8)
20.00 The Exes (11)
20.30 Anger Management
(12)
21.00 Two and a Half Men
(2)
21.30 Graceland (7)
22.30 Rollerball. Am./ty.
science fiction-action fra
2002.
00.25 American Dad (r)
00.55 American Dad (r)
01.25 American Dad (r)
01.55 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Historier frå verdas
museum (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (5)
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Kriss? (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (6)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.50 Nattsending

10.40 Morgensending
13.25 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
13.45 Skavlan (r)
14.45 Underveis (r)
15.15 Vitenskapens verden
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (4)
19.30 Jan i naturen (r)
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Status Norge: Eldre-
boomen (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Irak-krigen (3)
23.30 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
00.25 Oppdrag lykke (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Saritas krukke (1)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(12)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(103)
16.30 Home and Away
(104)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (45)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (45)
19.30 Hotel Cæsar (63)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (10)
22.40 Rita (4)
23.40 Homeland (5)
00.45 Farmen (r)
01.45 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Villsvinjakten (1)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (12)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Ødemarkens menn
(1)
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Rottejegerne (7)
22.30 Homeland (5)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(8)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Homsepatruljen (r)
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (26)
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 Program ikke fastsatt
19.30 MasterChef Norge
(21)
20.30 Top Model Norge (7)
21.30 NCIS: Los Angeles
(22)
22.30 Kjærlighetsredet (13)
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
12.45 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
(16)
17.40 Two and a Half Men
(17)
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 (37)
20.30 71° nord (9)
22.00 Brille (7)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(r)
22.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (2)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 American Dad (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Australias underlege
historie (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Attenboroughs 60
ville år! (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjem-
me (3)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Kulturquiz (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Historier frå verdas
museum (r)
00.35 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
15.40 Folk: Mormor,
mamma og meg (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dialektriket (r)
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Folkeopplysningen (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Dagens spioner (r)
23.20 Irak-krigen (r)
00.20 Ut i naturen (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(13)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(105)
16.30 Home and Away
(106)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (46)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (46)
19.30 Hotel Cæsar (64)
20.00 Kokkenes kamp (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (11)
22.40 Else (4)
23.40 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.40 Farmen (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Villsvinjakten (2)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (13)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (7)
21.00 Nårje (7)
21.30 På innsiden: Bak
murene i Russland
22.30 Sons of Anarchy (6)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(10)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(1)
01.25 Dexter (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (27)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (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
(22)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (6)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (9)
22.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (15)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(18)
17.40 Two and a Half Men
(19)
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 (38)
20.30 The Big Bang Theory
21.00 Asbjørn Brekke-show
(9)
21.30 I kveld med YLVIS
(15)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 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 (4)
23.00 Dolph Lundgrens film-
skole (4)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

Hva er det med nord-
menn og dialekter? Bli
med Yasmin Syed på
en oppdagelsesreise i
dialektriket Norge.
Yasmin arrangerer en
duell mellom Harald
Anton Adolfsen (t.v.)
og Sigurd Brokke.
Harald havnet på

humorshow på grunn
av sin brede trønder-
dialekt, og Sigurd fra
Valle i Setesdal ren-
dyrker sin spesielle
dialekt. De to skal
også samarbeide om
en oppgave, men kan
de forstå hverandre?
NRK1 søndag kl 20.15

Trøndelag mot Setesdal i dialektduell

Fire «Stjernekamp»-
artister gjenstår, og i
kveldens episode skal
paljettene og platå-
skoene innta scenen,
for denne uken har
artistene fordypet seg
i sjangeren disco. I til-
legg til hver sin disco-

låt skal artistene også
synge en duett med
en annen av Stjerne-
kamp-deltakerne. Kåre
Magnus Bergh er pro-
gramleder for andre
sesong av «Stjerne-
kamp».
NRK1 lørdag kl 20.20

Duket for disco og duetter

Mye moro med
musikk
I kveldens episode
av «Beat for beat» får
programleder Ivar
Dyrhaug besøk av
(fra venstre) Lenny
Kittilsen og Jannike
Kruse, som utfordres
til sanglek mot Hanne
Sørvaag og Steff
Nevers. Da blir det
mye musikalsk moro.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 23.10

TORSDAG 24.10

FREDAG 25.10

tvukens

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Adils hemmelige dan-
sere (1)
20.45 Kan vi være med? (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Norges tøffeste (r)
23.55 Visepresidenten (r)
00.20 Danmarks flotteste
hjem (r)
00.50 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Tidsvitne (5)
13.40 Et land i brun saus
(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 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 To på reise (r)
20.15 Glemte helter (r)
20.55 Filmbonanza (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Visepresidenten (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Mennesket og maski-
nen (1)
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
23.50 Kampen om Laxá (r)
00.50 Folkeopplysningen (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(10)
15.00 Kokkenes kamp (r)
16.00 Home and Away (99)
16.30 Home and Away
(100)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (44)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (44)
19.30 Hotel Cæsar (62)
20.00 Redd ferien min (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (24)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (7)
22.40 Nårje (7)
23.10 Else (r)
00.10 En god nummer to (r)
00.40 Hawaii Five-0 (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.30 Mord og mysterier (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Svinaktig vilt (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (8)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (10)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Ekstrem flytting (2)
21.00 Fraktekrigen (6)
21.30 Broom (4)
22.00 Besatt av bil (4)
22.30 MMA-studio (2)
Kampsportmagasin.
23.30 Bellator: Winter Tour-
nament (6) Kampsport.
01.30 Dexter (r)
02.35 Løgner (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (24)
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
(20)
20.30 Kari Traa-leikane (5)
21.30 Bones (24)
22.30 Kjærlighetsredet (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.05 Hell's Kitchen USA (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 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
(12)
17.35 Two and a Half Men
(13)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (36)
20.30 Killer karaoke (7)
21.30 I kveld med YLVIS
(14)
22.30 Brille (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 RocknRolla. Br. acti-
onthriller fra 2008.
00.20 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
00.55 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Tidsvitne (5)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer (1)
22.20 Norsk nok? (1)
22.50 Glimt av Norge:
Trepleieren
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hjelp, eg
stammar! (r)
00.15 Broen (r)
01.15 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun
saus (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (3)
19.30 Svenske
hemmeligheter (r)
19.45 Underveis
20.15 Aktuelt
20.55 Lisens-
kontrolløren (4)
21.25 Oddasat
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Kampen om Laxá
23.30 Løgnen om Irak-
krigen (r)
00.30 Forbruker-
inspektørene (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (9)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (97)
16.30 Home and Away (98)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (43)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (43)
19.30 Hotel Cæsar (61)
20.00 Ingen grenser (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2:
Skyggen
22.40 Hostages (3)
23.40 Blue Bloods (18)
00.40 Arrow (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.35 Mord og mysterier (r)
03.30 Numbers (r)
04.15 Løgner (r)
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (7)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (9)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Hushaiene
Vegas (10)
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Haijegerne (3)
22.30 The Killing (9)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas
Jailhouse (6)
00.50 Las Vegas
Jailhouse (7)
01.20 Dexter (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Ekstrem oppussing
USA (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (23)
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
(19)
20.30 Luksusfellen (10)
21.30 Boligjakten (9)
22.30 Top Model Norge (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 The Big Bang
Theory (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 (10)
17.40 Two and a Half
Men (11)
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 (35)
20.30 Årets hjem (6)
21.30 CSI (19)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Håndball: EM-kvalifi-
sering. Romania – Norge.
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions
League. Real Madrid –
Juventus, direkte.
23.30 Anger
Management (r)
24.00 Cops (r)
01.00 Program ikke fastsatt
01.30 Operation Repo (r)
02.00 Operation Repo (r)
02.30 Paradise Hotel (11)
03.25 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (8)
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Australias underlege
historie (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (8)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden: London
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire (9)
00.15 Tungrockens
historie (r)
01.00 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Fra Sverige til
himmelen (r)
15.30 Glemte helter (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (5)
19.30 Kystlandskap i
fugleperspektiv (r)
19.35 Verdas språk (5)
20.05 U2-krisen – da Norge
ble truet med atomkrig (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hemmelige krigere (r)
22.00 Dagens spioner (r)
22.50 Spy Game. Am./br.
actionthriller fra 2001.
00.55 Mennesket og
maskinen (r)
01.45 Oddasat (r)
02.00-04.25 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Redd ferien min (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømme-
hjem (11)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away
16.30 Home and Away
16.55 Kollektivet (8)
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 (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (9)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (7)
23.20 Eurojackpot
trekning (39)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 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 (9)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (11)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen.
18.55 Tippeligaen. Viking –
Aalesund, 1. omgang,
direkte.
19.50 I pausen.
20.00 Tippeligaen. Viking –
Aalesund, 2. omgang,
direkte.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter oppgjøret
mellom Viking og Aalesund.
21.15 Walker, Texas Ranger:
Trial by Fire. Am. action fra
2005.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Bellator: Winter
Tournament (r) Kampsport.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (25)
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 Program ikke fastsatt
21.30 I Now Pronounce You
Chuck And Larry. Am.
romantisk komedie fra
2007.
23.30 Big Daddy. Am.
komedie fra 1999.
01.10 Cyrus. Am. drama-
komedie fra 2010.
02.50 A House of Secrets
and Lies. Am. drama fra
1992.
04.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (14)
17.40 Two and a Half
Men (15)
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
verdensproblemer (r)
23.00 Bad Company. Am.
action fra 2002.
01.20 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 (15)
21.30 American Dad (16)
22.00 American Dad (17)
22.30 American Dad (18)
23.00 A Perfect Getaway.
Am. thriller fra 2009.
01.00 Nattsending
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KLØFTA 2 350 000,-
GODTLAND 7C + omkostninger

JESSHEIM 3 190 000,-
NEDRE LERKEVEG 12D + omkostninger

KJELLER 2 650 000,-
GÅSEVIKVEIEN 12 + omkostninger

LILLESTRØM 2 490 000,-
OLE BULLS GATE 42 + omkostninger

RÅHOLT 1 790 000,-
HYNNEVEGEN 47B + omkostninger

MOGREINA 3 490 000,-
RISELIA 2 + omkostninger

LILLESTRØM 5 490 000,-
STORGATA 80 + omkostninger

JESSHEIM 3 390 000,-
NISSETOPPEN 9C + omkostninger

SKEDSMO 3 410 000,-
HAUGENLIA 20 + omkostninger

LØRENSKOG 2 900 000,-
BIBLIOTEKGATA 12 + omkostninger

JESSHEIM 5 100 000,-
KLØVERVEGEN 2 + omkostninger

JESSHEIM 3 150 000,-
BLÅBÆRTRÅKKET 2F + omkostninger


