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Brukte 
mer penger 
i Skedsmo-
handelen
Målt per innbygger ble det hand-
let for 55.508 kroner i butikkene 
i Skedsmo første halvår 2013. 
I forhold til tendensen ellers i 
Norge må dette sies å være en 
ganske god utvikling. Rælingen 
må tåle en klar nedgang.
                                                             
                                  Side 6-7

ROMERIKE HAR FÆRRE 
PÅ UFØRETRYGD

Både Lørenskog Hus og Lille-
strøm Kultursenter har mye på 
julemenyen i år.             
 Side 34-35

Byr på juleshow
Blant Skedsmos innbyggere er det 2.339 mottakere av uførepensjon. 
Det betyr at andelen uføre er langt lavere enn det som er normalt i Norge. 
I Lørenskog og Rælingen er den enda lavere. Side 6-7

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

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

HAR DU TATT ET BLINK
SKUDD PÅ ROMERIKE?

#gråvær 
#november 

#fetsundlenser 
#romeriksposten 

@landligehjem

#bondehund 
#romeriksposten 
@linncemerckoll

#strømmen 

#romeriksposten 

@astnord

Romerike Glass a/s
Glassmesterverksted
Nesgata 2, Lillestrøm

Tlf. 63 80 44 60 
www.romerikeglass.no

Vi har tilbud  
på utskifting  
av punkterte 

isolerglass

Maskinførerkurs 
arrangeres på Kongsvinger 15. – 17. november

Kurset er obligatorisk i henhold til forskriftene, også for 
enkeltmannsforetak og i landbruket. 

For påmelding og nærmere informasjon: 
Tiur’n Konsulenttjenester, Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95 · E-post: hans.ording@tiurn.no 

Truck-, kran-, og personløfterkurs arrangeres på forespørsel

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

ved kjøp av en valgfri HWAM ovn

i hele november

Få med 15 sekker ved

Den gode julehandelen 
fra MaxiMat Svinesund!

Åpent 9-21 alle dager
Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. 
tirsdag 19. november, eller så langt beholdningen rekker.  
Alle prisene er oppgitt i svenske kroner. 
www.maximat.se/svinesund

Enkelt, raskt og bekvemt

3990
Skinkestek
Scan, fersk, benfri, nettet, pr kg / SEK

3990

3990

2990

2990

990

3990

Kokt
juleskinke
Tulip, pr kg / SEK

Juleedamer
Kroon, 875 g, pr stk / SEK

Hel kalkun
Rose Poultry, pr kg / SEK

Kjøttbullar
Scan, pr kg / SEK

Julepostei
Tulip, 350 g, pr pk / SEK

Medisterdeig
Pr kg / SEK
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Flere tusen hus-
stander i hele Nor-
ge vil få besøk av 
brannvesenet under 
Aksjon Boligbrann.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Dette er en landsomfattende 
aksjon der vårt brannvesen skal 
besøke 1300 husstander. I til-
legg skal vi stå på stand rundt 
omkring på forskjellige kjøpe-
sentre for å dele ut batterier og 
informasjon, sier branningeni-
ør Erland Bjørk ved Øvre Rome-
rike Brann og redning.  

Aksjon boligbrann er en 
landsomfattende informa-
sjonskampanje som arrangeres 
av Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, Norsk 
brannvernforening og Gjensi-
dige.

ÅRETS BRANNMÅNED
Aksjonen innledes med 
Røykvarslerens dag 1. desem-
ber og fortsetter med en lands-
omfattende boligkontroll i de 
påfølgende dagene. Målet for 
Aksjon boligbrann er å sette et 
massivt søkelys på brannsikker-
het i private hjem. Det er ikke 
tilfeldig at aksjonen gjennom-
føres i desember. Dette er den 
måneden i året som normalt 
er årets verste brannmåned. 
Da er det ofte en økning i an-
tall boligbranner. Kommunale 
brann-/feiervesen, lokale el-til-
syn og Gjensidiges distrikts-
kontorer står for de lokale ar-
rangementene over hele landet.

- Ettersom 1. desember i år er 
på en søndag, starter vi med in-
formasjonsstand på forskjellige 
kjøpesentre fredag og lørdag. 
Vi har fått 2500 røykvarslerbat-
terier fra forsikringsselskapet. 
Noen av batteriene blir delt ut 
på stand, andre blir delt ut på 
boligbesøk, opplyser Bjørk. 

Desember er en måned der 
mange bruker levende lys og 
kanskje fyrer litt ekstra i pei-
sen på grunn av kulda. De tin-
gene folk må være nøye med 
er matlaging, fyring, bruk av 
elektrisitet, lys og dekorasjoner. 
Brannvesenet ber folk være ek-
stra påpasselige med bruk av 
levende lys. 

- Stort sett er alt vi omgir oss 
med brennbart. Tidligere ble 
det beregnet at det det gikk en 
halv time før et bolighus var 
overtent, i dag kan det ta bare 
noen minutter før huset står i 
full fyr, forteller Bjørk. 

RYKKER UT TIL 
MATBRANNER
40 prosent av alle boligbranner 
starter med elektrisitet. I de-
sember bruker nordmenn mer 
elektrisitet til julepynt, oppvar-
ming, lys og matlaging. Brann-
vesenet advarer mot å bruke for 
mye skjøteledninger på ting 
som tar mye strøm, og heller 
ikke bruke utstyr og ledninger 
som er skadet. Skadd el-utstyr 
bør kastes eller sendes til repa-
rasjon. På landsbasis brenner 
nesten 50 prosent flere boliger 
i desember enn i en gjennom-
snittlig måned ellers i året.

- Det er viktig å tenke gjen-
nom hva du skal gjøre hvis det 
oppstår en brann, sier kurskon-

sulent Roy Kvamme i ØRB.
Han anbefaler folk å lage en 

plan for hva hver enkelt i hu-
set skal gjøre når røykvarsler-
ne piper. Da slipper du å bruke 
verdifull tid på å diskutere hva 
dere skal gjøre når det brenner. 

- Men det som er enda vikti-
gere, er å tenke på hva du kan 

gjøre for at det ikke skal begyn-
ne å brenne.

VARSLES TIDLIG
Ofte starter boligbranner om 
natten. Da er det viktig å få rask 
beskjed slik at man kommer seg 
ut, eller klarer å slukke brannen 
selv i en tidlig fase. Det er på-
budt med røykvarsler og sluk-
kerutstyr i alle norsk hjem og 
hytter. Røykvarslerne skal hen-
ge i taket på grunn av at røyken 
først samles i taket. Ofte har 
folk i bolighus mer enn bare en 
varsler. Er disse seriekoblet får 
du tidlig varsel. Det kan være 
snakk om bare minutter fra en 
liten brann utvikler seg til en 
stor brann.

- Brann oppstår ofte når du 
ligger og sover. Hvis du da har 
pulverapparatet i gangen, kan 
det være at brannen er mellom 
deg og pulverapparatet. Har du 
derimot et apparat stående på 
soverommet, og blir vekket av 
røykvarsleren, har du med deg 
slukkerutstyret når alarmen 
går. Møter du røyk når du åp-
ner døra fra soverommet er det 
vinduet som blir fluktveien, 
forteller Kvamme.

Røykvarslere er den beste 
forsikringen mot å omkomme 
i brann. Brannvesenet oppfor-
drer alle til å skifte batterier i 
røykvarslerne sine og teste at de 
virker som de skal. Seriekoblede 
varslere øker sjansen for å redde 

seg ut eller få slukket brannen 
på et tidlig tidspunkt.

- Du bør støvsuge røykvars-
leren av og til. Etter 10 år bør 
røykvarslerne skiftes ut. Da er 
den svekket.

HUSBRANNSLANGE, 
SKUM- ELLER 
PULVERAPPARATER
Følgeskadene av bruk av pulver 
blir mye større enn om du bru-
ker skum. Har du slukket en tv-
brann med pulver vil du finne 
pulverkorn i andre elektriske 
apparater, bak lister og møbler 
lang tid etterpå. 

- Skumapparatene er litt 
dyrere å kjøpe inn, men det 
lønner seg om du skal slukke 
en liten brann. Ulempen er at 
skum koster litt mer. Står valget 
mellom et billig pulverapparat 
og et litt dyrere skumapparat, 
velger dessverre mange pulve-

Klare for aksjon mot boligbrann

rapparatet. Et pulverapparat 
kan stå i 10 år, et skumapparat 
kan stå i boligen i 5 år før det 
må på service eller skiftes ut. 
Men over tid er det småpenger 
det dreier seg om. Skadene som 
oppstår rundt der det brenner 
blir store ved bruk av pulver. 
For å være sikker på at bran-
nen blir slukket tømmes gjerne 
hele pulverapparatet, forklarer 
Bjørk. 

  Branningeniøren forteller 
at han hørte om et tilfelle der 
damen i huset oppdaget at 
det kom litt røyk ut bak vas-
kemaskinen. Hun hentet pul-
verapparatet og tømte det mot 
vaskemaskinen. Døra til vaske-
rommet sto oppe og det ble pul-
verskade i store deler av huset.  

- En husbrannslange også 
er en god løsning. Skal du bru-
ke et slukkerapparat må du ha 
lært det først. Fordelen med en 

husbrannslange er at du alltid 
har noe å slukke med. Et pul-
verapparat går tomt etter 10- 
12 sekunder. Et skumapparat 
virker i 60 sekunder, forteller 
Kvamme.  

LÆRER BARN OM 
BRANNSIKKERHET
Kurskonsulent Roy Kvamme 
forteller at barnehageungene 
og 6. klassingene de besøker 
setter pris på å lære om brann-
sikkerhet. Når ungene kommer 
hjem forteller de foreldrene om 
hva de har lært i barnehagen 
og på skolen, og stiller spørs-
mål om hjemmets røykvarslere 
og slukkerutstyr. Det hender 
også at ungene sjekker slukke-
rapparatet og kjører i gang en 
brannøvelse før middagen står 
på bordet. 

- Ungene tar med seg det de 
har lært. Dette ser vi spesielt 

AKSJON: - Unger er gode ambassadører for brannsikkerhetsarbeidet. Når vi besøker  barnehager og 
barneskoler vil vår maskot Flambert være med, forteller branningeniør Erland Bjørk (tv) og kurskonsulent 
Roy Kvamme.

VIKTIG PÅMINNELSE: - Vi trenger en dag i året der det settes fokus på brannsikkerhet og brannforebyg-
gende arbeid, sier branningeniør Erland Bjørk ved Øvre Romerike Brann og redning.

SLUKKEUTSTYR: - Når det brenner er det veldig viktig at sluk-
keutstyret er i orden og at du vet hvordan du skal bruke dette, sier 
kurskonsulent Roy Kvamme. 

SJEKK: Brannvesenet anbefaler 
at du sjekker slukkerutstyret minst 
en gang i året. 

under arrangementet «Åpen 
dag» der en del barnehager har 
hatt temaer om brannsikkerhet 
på forhånd. Ungene stiller da 
med en unik kunnskap når de 

kommer til oss. Når foreldrene 
går i kunnskapsløypa sammen 
med barna sine kan de fort fin-
ne ut at sønnen eller dattera vet 
mer enn dem, forteller Kvam-

me.
Enkelte brannvesen kjører 

kampanjer der unger helt ned i 
fire års alderen deltar. 

TIPS FOR EN BRANNFRI DESEMBER:
* Sjekk røykvarslerne
* Ha tilgjengelig slukkerutstyr.
* Forlat aldri gryta eller julebaksten i ovnen. 
* Forlat aldri levende lys.
* Unngå lysmansjetter og pynt av brennbart materiale.
* Plasser ikke levende lys i nærheten av brennbart materiale.
* Sørg for at lysene står støtt. 
* Vær påpasselig med telys. Disse kan flamme opp.
* Elektrisk utstyr kan starte en brann. Sjekk utstyret.
* La aldri julebelysningen stå på om natten, eller når du er borte.

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

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

Målt per innbygger ble det handlet for 
55.508 kroner i butikkene i Skedsmo 
første halvår 2013. I forhold til tendensen 
ellers i Norge må dette sies å være en 
ganske god utvikling. Rælingen må tåle 
en klar nedgang.

Av Yngve Johnsen

Hver nordmann handlet i 
årets seks første måneder for 
35.324 kroner i butikker og 
detaljhandel. Sammenlignet 
med de senere år, så er dette 
en marginal oppgang på 168 
kroner per person, eller 0,5 
prosent. Nye tall fra Statistisk 
sentralbyrå vitner om at han-
delen i Skedsmo har utviklet 
seg på mye bedre vis.

PER INNBYGGER I 
SKEDSMO
Hver innbygger i Skedsmo 
kommune handlet for 55.508 
kroner i detaljhandelen i egen 
kommune i løpet av første 
halvår 2013. Dette er 2.487 
kroner mer enn første halvår 
i fjor. Det betyr en vekst på 
pene 4,7 prosent i Skedsmo.

Når vi snakker om detalj-
handel, så er det altså det du 
fi nner i matvarebutikken, i 
sportsforretningene, vinmo-
noplet og trelast (personlig 
bruk). Bare for å nevne noe. 
Unntak er handel på bensin-
stasjoner, bilforretninger og 
agentur.

LØRENSKOG STILLE
I Lørenskog kommune ble 
det i fjor brukt 47.665 kroner 
per innbygger på denne han-
delen. Dette er 44 kroner mer 
enn på samme tid i fjor, noe 
som her gir en økning på 0,1 
prosent. Utviklingen er såle-
des en del svakere enn det vi 
ser på landsbasis.

I Rælingen har det ikke 
vært noe godt halvår, da hver 
innbygger i snitt la igjen kun 
6.896 kroner. Dette er dess-
uten en nedgang på 2,6 pro-
sent (186 kroner per pers).

LEKKASJE
Tabellene fra SSB handler alt-
så om hvor mye innbyggerne 
bruker av penger i sin egen 
kommune. Dette måles en-
kelt ved å dele omsetningen i 
kommunens butikker på an-
tall innbyggere. Oversikten 
man sitter igjen med forteller 
i klartekst at mange kommu-
ner sliter med handelslekka-
sje, mens andre tjener godt 
på å være et handlemekka 
for en større region. Så er det 
jo heller ikke noe tvil om at 

kommuner med mange hyt-
ter eller turistmål alltid fi gu-
rerer høyt oppe på tabellen. 
Det samme gjør kommuner 
med større internettbutik-
ker, mens Ullensaker alltid 
topper tabellen grunnet Gar-
dermoen. Kommuner i nær-
heten av svenskegrensen vil 
naturlig nok oppleve lekkasje 
ut av landet.

MEST OG MINST I 
AKERSHUS
Etter Ullensaker er det nett-
opp Skedsmo som kommer 
etter på fylkeslisten. Så kom-
mer Lørenskog på tredjeplass. 
Rælingen er desidert sist.

Vi har også rangert hver 
kommune etter best utvik-
ling fra i fjor. På landsbasis 
fi nner vi Åmli i Aust-Agder 
helt øverst, der handelen 

har fått et oppsving på hele 
47 prosent. I Akershus er det 
Enebakk kommune som skil-
ler seg ut, med en vekst på 
pene 9,8 prosent. Deretter 
følger Vestby med 6,8 prosent 
økning. I motsatt ende av 
fylkestabellen fi nner vi Op-
pegård kommune, der han-
delen har gått ned med hele 
10,5 prosent per innbygger.

HANDEL PER INNBYGGER I 
AKERSHUS
Detaljhandel første halvår 2013. Endring fra året før. Rangert 
etter best utvikling. Kilde: SSB.

 Første halvår 2013 Endring (kr) Utvikling (%)
Enebakk 16747 1488 9,8
Vestby 39221 2513 6,8
Skedsmo 55508 2487 4,7
Nittedal 20538 745 3,8
Ullensaker 94241 2834 3,1
Nannestad 15643 461 3,0
Nesodden 20883 304 1,5
Nes  20304 205 1,0
Ski 43973 321 0,7
Asker 46949 316 0,7
Sørum 16478 19 0,1
Lørenskog 47665 44 0,1
Aurskog-Høland 25161 -104 -0,4
Bærum 32286 -234 -0,7
Frogn 28196 -649 -2,2
Rælingen 6896 -186 -2,6
Eidsvoll 24201 -737 -3,0
Gjerdrum 14124 -470 -3,2
Ås 39397 -1682 -4,1
Hurdal 13721 -997 -6,8
Fet 11923 -867 -6,8
Oppegård 39262 -4594 -10,5
Norge 35.324 168 0,5

DETALJHANDEL: Handelen i Ullensaker og Nannestad økte med henholdsvis 3,1 og 3,0 prosent 
sammenlignet med samme periode i fjor. I Eidsvoll gikk handelen ned med 3%, mens det i Gjerdrum gikk 
tilbake med 3,2% og i Hurdal med hele 6,8%.

BRUKTE MER PENGER I 
SKEDSMO-HANDELEN

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper  
deg uten at du må skifte ut hele kjøkkeninn-
redningen. Sammen finner vi ut hvordan du best 
kan fornye ditt kjøkken. Vi produserer nye 
fronter og skuffer etter mål, og alle hengsler og 
skinner byttes ut. Med Norsk Kjøkkenfornying 
er du sikret høy kvalitet til en lav kostnad – og 
all montering blir gjort på kun én dag.

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

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

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

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

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

@gmail.com

Ny tannregulerings- 
klinikk på Strømmen

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

og Marianne Jentoft Stuge.

SPESDENT ROMERIKE AS
Strømsveien 48, 2010 Strømmen 

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

ROMERIKE
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Blant Skedsmos innbyggere er det 2.339 
mottakere av uførepensjon. Det betyr at an-
delen uføre er langt lavere enn det som er 
normalt i Norge. I Lørenskog og Rælingen 
er den enda lavere.

Av Yngve Johnsen

NAV presenterte nylig konkre-
te tall på hvor mange perso-
ner som mottar uførepensjon 
per kommune.  Målt opp mot 
innbyggertall i aldersgruppen 
18-67 år er det således også 
utregnet antall i prosent av be-
folkningen. I denne utregnin-
gen kommer Skedsmo, Løren-
skog og Rælingen ganske bra ut.

ANTALL I SKEDSMO
Per 30. juni i år, så var det 2.339 
personer i aldersgruppen 18 til 
67 år fra Skedsmo som mottok 
uføretrygd, viser tallene fra 
NAV. I Lørenskog kommune 
var det 1.499 personer som var 
mottakere av ordningen, mens 
Rælingen huser 733 uførepen-
sjonister.

I hele Norge var det 397.133 
person som var uføretrygdet på 
det aktuelle tidspunktet, mens 
det i Akershus var 23.339 perso-
ner. Klart flest var det i Bærum 
kommune, der 3.571 personer 
i denne aldersgruppen mottok 
uførepensjon.

FÆRRE UFØRE I NORGE
Sammenlignet med antallet ett 
år tidligere, så har antall uføre-
trygdede gått litt ned på lands-
basis. Mer nøyaktig kan vi si at 
det har blitt 1,1 prosent færre 
uførepensjonister i Norge det 
siste året. September-tallene vi-
ser at tendensen fortsetter.

- Hele nedgangen har kom-
met blant personer over femti 
år, forteller arbeids- og velferds-
direktør Joakim Lystad. En vik-
tig årsak til denne nedgangen 
er at det store kullet som ble 
født året etter krigens slutt nå 
blir alderspensjonister.

-Samtidig ser vi også at det 
er blitt mindre vanlig å bli ufør 
blant de eldste. Dette motvirker 
effekten en ellers kunne vente 
av eldrebølgen, sier han.

UTVIKLINGEN I SKEDSMO
Statistikken fra NAV viser at det 
har vært en nedgang på hele 
3,7 prosent uførepensjonister i 
Skedsmo kommune. I reelle tall 
snakker vi om en nedgang på 
89 personer. I Lørenskog kom-
mune har det vært en nedgang 
på 25 personer, noe som her 
utgjør 1,6 prosent reduksjon. I 
Rælingen er det snakk om en 
nedgang på hele 6,5 prosent, 
da det var en reduksjon på 51 
uføretrygdede personer.

I løpet av de siste ti årene 
har andelen uføre i Norge grad-
vis gått ned blant de over 60 år. 

Dette er hovedgrunnen til at det 
nå er færre uførepensjonister. 
- Dagens 60-åringer har bedre 
helse og høyere utdanning enn 
før. I tillegg kan pensjonsrefor-
men spille inn, siden det nå er 
mulig å ta ut alderspensjon frå 
en er 62 år, sier Lystad.

ØKNING BLANT DE UNGE
Utviklingen blant de unge går 
derimot i motsett retning. Det 
er nå 10.300 uføre mellom 18 
og 29 år i Norge. Dette utgjør 
1,3 prosent av befolkningen på 
same alder.

- Vi har lenge vært opp-
merksomme på økningen blant 
unge. Selv om de unge utgjør 
en liten del av de uføre totalt 
sett, er det viktig å snu denne 
trenden. Det er et samfunnsan-
svar å hindre at unge mennes-
ker blir stående utenfor arbeids-
livet. Vi i NAV er innstilt på å 
ta vår del av denne jobben, sier 
Lystad.

STORE ULIKHETER
Det er ganske så store forskjel-
ler i andelen uføre fra kom-
mune til kommune. Best ut 
kommer Hemsedal kommune i 
Buskerud, der bare 4,1 prosent 
av befolkningen i den aktuelle 
aldersgruppen er uføretrygdet. 
Ser en bort fra Akershus og 
Buskerud, så er andelen uføre-
trygde ganske stor på Østlan-
det, Sørlandet og i Nord-Norge. 
Minst andel her i Norge er det 
på Vestlandet og i Akershus.

ÉN AV FIRE
Størst andel er det i Ballangen 
kommune i Nordland, hvor så 
mange som 23 prosent av be-
folkningen mellom 18 og 67 
år er uførepensjonister. Det er 
åtte kommuner i Nordland og 
Troms som har over 20 prosent.

I Skedsmo er andelen på 7,1 
prosent, mens Lørenskog og 
Rælingen begge har 6,7 pro-
sent av befolkningen i denne 
aldersgruppen som uføre. Om 
vi hauser Hemsedal opp som 
nummer én på denne landso-
versikten, så finner vi Skedsmo 
på 50. plass, mens Rælingen og 
Lørenskog deler på 35. plassen 
blant kommunene med minst 
andel uføre. I Akershus er det 
Asker som har minst andel 
uførepensjonister, med 4,8 pro-
sent. Bærum følger så med 4,9 
prosent, mens Hurdal har størst 
andel - med 11,2 prosent.

FLERE FORHOLD AVGJØR
Kunnskapsdirektør Yngvar 
Åsholt i NAV sier det er flere 

grunner til at uføreratene vari-
erer geografisk. 

- Det kan være lokale varia-
sjoner i befolkningssammen-
setningen, for eksempel alder 
og utdanningsnivå. Blant an-
net har Oslo (5,5 prosent, journ 

anm.)en spesielt ung befolk-
ning i forhold til resten av lan-
det, forklarer han.

- Andre årsaker kan være 
forhold på arbeidsmarkedet. Et 
mer fleksibelt arbeidsmarked i 
hovedstadsregionen kan være 

med på å trekke uføreandelen 
ned der, legger han til.

ROMERIKE HAR FÆRRE PÅ UFØRETRYGD

UFØRETRYGDEDE I AKERSHUS
Antall og andel uføretrygdede 18-67 år, per 30. juni 2013. Utvikling 
siden 30/6-12. Rangert etter minst andel. Kilde: NAV

 Antall Utv. Utv. (%) Andel Rangering
Asker 1736 -26 -1,5 4,8 3
Bærum 3571 -147 -4,0 4,9 4
Ås 640 -10 -1,5 5,6 9
Oppegård 966 -25 -2,5 5,9 14
Ski 1170 -10 -0,8 6,4 25
Frogn 633 -100 -13,6 6,4 26
Ullensaker 1343 -124 -8,5 6,5 29
Rælingen 733 -51 -6,5 6,7 35
Lørenskog 1499 -25 -1,6 6,7 36
Nesodden 789 -26 -3,2 6,8 39
Sørum 720 -5 -0,7 6,8 40
Gjerdrum 271 1 0,4 6,8 41
Nannestad 513 -4 -0,8 6,8 42
Nittedal 966 -22 -2,2 6,9 46
Skedsmo 2339 -89 -3,7 7,1 50
Vestby 733 -10 -1,3 7,4 59
Fet 527 -13 -2,4 7,5 64
Enebakk 509 -28 -5,2 7,5 65
Aurskog-Høland 816 6 0,7 8,4 97
Nes 1216 -2 -0,2 9,3 142
Eidsvoll 1523 -29 -1,9 10,5 192
Hurdal 186 6 3,3 11,2 219
Norge 307133 -3299 -1,1 9,4

NEDGANG: Det har vært en nedgang i antall uføretrygdede i Norge det siste året. Arbeids- og velferdsdi-
rektør i NAV, Joakim Lystad, forklarer dette blant annet med at det store 1946-kullet nå går over i alderspen-
sjonistenes rekker. (Foto: nyebilder.no)

FLERE FÅR 
AVSLAG
Andelen som får avslag på søknad om 
uførepensjon har økt mye i Norge i 
løpet av 2013. I fjor fikk 16,7 prosent 
av de som søkte om uførepensjon 
avslag. Per september i år var tallet 
kommet opp 19,8 prosent. Selv om 
det er flere kvinner enn menn som 
søker, er det mer vanlig at menn
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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.

Overgang fra Fautøya 
til Årnestangen

April-juli 1940. Tyskerne brukte bare noen få dager på å bygge den provisoriske brua. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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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

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

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

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

Mitt
instrument

Musikk der gitaristene Ritchie Blackmore og Eddie Van Halen er 
involvert, virker tiltalende på Robert Rutle. Han forteller at gitararbeidet 
til Blackmore og Van Halen er mesterlig, og at det pleier å følge låter av 
høyere kaliber i kjølvannet av det de er involverte i. Selv begynte Rutle 
å klimpre litt forsiktig på gitaren da han var i 6-års alderen.

- Min første Stratocaster fi kk jeg til min konfi rmasjon. Den ble kjøpt hos 
Jan Østnes Musikk i Lillestrøm. Det er en Japansk 85’ modell, som kom 
med noen vellykkede og noe mindre vellykkede nye løsninger. Dette er 
en gitar jeg med årene har modifi sert ganske omfattende. Når gitaren 
har fått ett sett nye Cobalt-strenger og litt retro vreng på forsterkeren 
kommer single coil-lyden til sin rett. Den kan fremdeles fylle meg med 
den helt spesielle spenningen av å spille på en Stratocaster. Noe som 
virket uoppnåelig da jeg var yngre.

- Hvorfor liker du Stratocastern så godt?
- Om du hører på Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Ritchie Blackmore 
eller David Gilmour, så frembringer de forskjellige aspekter og sound ut 
fra dette instrumentet. Dette er den mest allsidige gitaren, føler jeg. Men 
uansett bunner det i den litt spretne og sprø lyden den produserer. En 
gitarlyd jeg alltid liker å høre på når den dukker opp i radio eller på plate. 

- Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
- Det hender at jeg bryter ut i «Burn» eller «Might just take your life» av 
Deep Purple.
Men det blir mest spilling av eget materiale.

- Din beste opplevelse med dette instrumentet?
- En gjentakende opplevelse er når jeg står foran TVen med en liten 
Vox-forsterker ved siden av meg, og kanskje en liten idé kommer sni-
kende mens Bruce Willis redder verden igjen.

- Behersker du andre instrumenter? 
- Jeg har et hjemmestudio der jeg legger på så mye jeg kan. Da blir det 
gjerne bass, mandolin, keyboard og litt trommeprogrammering. 

- Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt Instrument?
- Siden trommer er et veldig fascinerende instrument, kunne jeg tenke 
meg å foreslå en trommeslager. Da sender jeg ballen til min bror, 
Ragnar Rutle. Han både har vært, og er litt rundt om kring i bandmiljøet 
på Romerike. 
 AV: Roy Mortensen

Navn: Robert Rutle
Fender Stratocaster 85’

Alder: 41
Bosted: Rælingen
Spiller i:  D’aro
Musikkstil: Rock & Pop

Glemmer du å ta 
av hele koblingen 
til hageslangen før 
kulda kommer, kan 
du få en vannska-
de inne i veggen til 
våren.

Tekst: Dag Øyvind Olsen

– Mange glemmer å tømme 
utekrana før vinteren. I seg 
selv trenger det ikke føre til en 
vannskade inne i boligen, men 
du kan bli lurt av koblingen til 
hageslangen, sier rørleggermes-
ter Ben Schreier i Varme & Bad, 
Nore VVS.

Vannskade kan skje selv om 
du har frostfrie kraner. Plast-
koblingen fra krana til hagesla-
gen gjør nemlig at vannet blir 
stående inne i røret.

– Vannet kan fryse i løpet av 
vinteren, og da kan det danne 
seg en frostpropp i røret inne 
i veggen. Når så vannet settes 
på igjen, kan trykket føre til at 
røret sprekker. Idet du skrur på 
vannet, vil det lekke vann inne 
i veggen, uten at du nødvendig-
vis merker det, sier Schreier.

MANGE SKADER
Rørene og den innendørs stop-
pekrana er gjerne i et kjellerrom 
som blir lite brukt. Dermed kan 
det ta lang tid før man oppda-
ger lekkasjen.

– Lekkasjen er ofte så liten at 
den ikke høres. Etter en tid kan 
kjelleren fylles med vann, sier 
Ben Schreier.

Anslag fra rørleggerkjeden 
Varme & Bad indikerer at det-
te skjer i fl ere hundre boliger 
hvert år.

– Bare vi i Nore VVS rykket 
ut på 15 slike skader i vår, for-
teller Schreier.

Fagsjef Arne Lycke i If Ska-
deforsikring sier at mange også 
glemmer å stenge den innven-
dige stoppekrana før de tøm-
mer utekrana for vinteren. Da 
blir vann stående i røret.

– Når man så åpner utekrana 
på våren, og det kommer vann, 
så tror folk at alt fungerer greit. 
Det man da ikke ser, er at det 
kan være en lekkasje inne i veg-
gen.

TØM OG FJERN

For å unngå vannskader i forbin-
delse med utekran og vannslan-
ge, gir han følgende råd:

– Husk å fjerne hageslange 

fra utvendig kran. Selv en frost-
sikker kran kan gi vannskader 
i veggen hvis hageslangen er 
koblet til i kuldeperioder.

Utvendig tappekran med 
stoppekran på innsiden må 
stenges for vinteren.

– Skru igjen innvendig stop-
pekran, åpne så utvendig kran 
slik at restvannet tappes helt 
ut, sier fagsjef Arne Lycke i If 
Skadeforsikring.

Ifølge If skal man være ek-
stra oppmerksom på vannrør i 
kjellere og rør som ligger i yt-
tervegger. Her kan det dannes 
en kuldebro som gjør at vann-
rør kan fryse.

Ikke glem denne!
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KJØP JULEGAVEN SOM MOR 
OG KJÆRESTEN VIL ELSKE! 

KRYSTALLSLIPING med lymfedrenering, ansiktsmaske, serum og krem. 
Perfekt for å redusere rynker,pigmeteringer, solskadet hud etc.

Gavekort: 

NÅ 550,-
Veil.pris:1150,-

Ring: 468 21 640
Skedsmo Helse og Terapi
Skedsmo Senter, 2.etg, Skedsmokorset
http://skedsmohelseogterapi.vpweb.no

*All behandling utføres av autorisert helsepersonell.

SNART JULEBORDSESONG! 
Få hjelp til å komme inn i kjolen på en rask og eff ektiv måte med 3-MAX permanent 

fettfjerning med Ultralyd. Gå ned 1-3 cm pr behandling! Ingen smerter eller bivirkninger. Vi 
tilbyr også naturlig ansiktsløft uten kniv eller kirurgi med RF og vacum. Se linjer dempe seg 

eller forsvinne, munnvikene smile og kjenn kinnene bli fastere allerede etter første gang.

KUN kr. 600,- pr behandling!

Syv av ti norske hjem har parkettgulv. Men de tradisjonelle 
3-stavsgulvene har fått tøff konkurranse av nye, mer eksklusive 
parkettgulv i 2-stavs eller plankutførelse. Gulv med et grålig- 
eller hvitkalket og rustikt uttrykk er vår nye gulvfavoritt.
Tekst: Chera Westman/ifi .no 
Foto: Espen Grønli/ifi .no, Trine 
Midtsem (førbilde), Illustrasjon: 
Einar T. Lukerstuen/ifi .no. Interi-
ørbistand: Ellen Skifjeld

Tre er et levende materiale, og 
derfor er ingen parkettgulv like. 
Vurderer du å velge et rustikt 
gulv, må du være klar over at 
variasjonene innen ett og sam-
me produkt vil kunne være sto-
re, og at det vil være vanskelig å 
danne seg et bilde av hvordan 
rommet vil se ut ved å studere 
en liten prøve i handelen. Mye 
kvist og tremønstre gir et liv-
fullt inntrykk, men kan også 
gjøre det rotete og urolig.

– Mange av disse produkte-
ne må sees på en ny måte. Før 
holdt det med at butikken viste 
frem 60-centimeters prøver av 
de ulike kvalitetene, men det 
gjør det ikke lenger. Rustikke 

gulv er umulig å vurdere ut fra 
en så liten prøve, sier Robert 
Wengaard i SAGA Parkett.

STORE VARIASJONER
I et rustikt gulv er ikke kvister 
og fargeforskjeller blitt sortert 
og kappet vekk i like stor grad 
som ved et tradisjonelt 3-stavs-
gulv. Her er kvister mer synlige 
i overfl aten eller delvis sparklet 
over, og dette gir et mer ekte og 
variert utseende. Treverket kan 
ha fremtredende ådring, natur-
lige fargevariasjoner, og velger 
du et pigmentert gulv vil de na-
turlige fargevariasjonene også 
påvirke innfargingen.

– Gulvfl aten kan også bear-
beides på ulike måter; børsting, 
hamring, og håndskraping gir 
et inntrykk av naturlig slitasje 
og alder også i et fl unkende nytt 
gulv. Gulvet kan ha en bølget 

overfl ate og hogde eller v-fasede 
kanter som fremhever linjene 
i gulvet, sier Anders Roxenhet, 
produktsjef for Arena-gulvene 
hos Alfort & Cronholm.

Brede gulvbord med grader 
av håndlagd slitasje og pigmen-
tering er eksklusive produkter 
som gir mye til interiøret.

– På mange måter får du et 
ferdig ødelagt gulv. Og det kre-
ver mer av oss som leverandø-
rer og av butikkene for å få vist 
frem gulvet. Vi opplever også at 
kundene har gjort omfattende 
undersøkelser, og gjerne gjort 
seg opp meninger om hva de vil 
ha på forhånd, før de kommer 
til butikken, sier Wengaard.

BRUK TEKNIKKEN
Ved å se på gulv hos venner og 
bekjente, se bilder av gulv på 
internett eller i interiørrepor-

tasjer, kan man som forbruker 
danne seg et inntrykk av hvor-
dan rustikke gulv ser ut i et 
boligmiljø. Enkelte produsen-
ter tilbyr nettløsninger der du 
kan se gulvet i et digitalt rom, 
eller sende inn et digitalt bilde 
av ditt rom, og i løpet av noen 
dager få tilbake et bilde av det 
nye gulvet «montert» i ditt eget 
rom.

Store prøver av gulvet digita-
liseres, og alle variasjonsmulig-
hetene kommer frem på bildene 
som kan sees på skjermer i bu-
tikken eller ved hjemme-PC-en.

Andre leverandører viser på 
nettsidene et bredt spekter av 
variasjoner i utseende på rus-
tikke gulvprodukter, eller viser 
frem et stort antall miljøbilder 
av de ulike gulvene. Alt for at 
du som kunde skal få de rikti-
ge forventningene til hvor store 
variasjoner i farge og utseende 
det nye gulvet har – og hvordan 
det vil påvirke rommet.

Et gulv av denne typen set-
ter stemningen i rommet og gir 
umiddelbart karakter.

STORT UTBUD
– Gulvet har mye å si for interi-
øret. Brede og lange bord med 
rustikt preg er eksklusive pro-
dukter, og gir et påkostet inn-
trykk.

De fremhever møbler og in-
teriøret for øvrig. Det er viktig 
å velge et gulv som passer til 
husets stil og arkitektur og til 
interiøret for øvrig, forteller in-
teriørkonsulent Ellen Skifjeld.

Den klassiske 3-stavsparket-
ten i eik er fortsatt det mest 
etterspurte gulvmaterialet i 
Norge, men populariteten til de 
mer eksklusive parkettgulvene – 
1- og 2-stavsparkettene – stiger. 
Og utbudet av ulike treslag, pig-
menteringer og utseende vokser 
i takt med vår større interesse 
for boligens største, og kanskje 
mest bortglemte, fl ate.

– Det er en tydelig trend at 
nordmenn velger et planke- el-
ler 2-stavsgulv. Den rustikke 
vintage-looken som kom for 
noen år siden er fortsatt tren-
dy, sier Kerstin Lagerlöf, mar-
kedsansvarlig i Tarkett.

– Vi ser at folk har et mye 
mer bevisst forhold til hvilke 
gulv de ønsker seg. Folk er opp-
tatt av å gi huset stil og karak-
ter ved å velge mer eksklusive 
gulv. Husets største møbel har 
på mange måter fått den opp-
merksomheten det fortjener. En 
vesentlig andel av gulvene vi 
selger er rustikke, og godt over 
halvparten er 1-stav, sier Robert 
Wengaard.

Furet værbitt over gulvet

DETTE ER PARKETTGULV
Parkettgulv er bygd opp av to eller fl ere trebaserte 
sjikt, der toppsjiktet er laget av massivt tre som er 
minst 2,5 mm tykt. Det er toppsjiktet som gir gul-
vet navn, og vanligst er eik, fulgt av bøk, ask, lønn 
og bjørk. Mørkere og tropiske treslag som wenge 
og merbau er langt på vei blitt erstattet av eik som 
er blitt behandlet for få en mørkere farge. Forskjel-
len mellom 1-stavs-, 2-stavs- og 3-stavsparkett er 
bredden og lengden på stavene i toppsjiktet.

MØRKE GULV
Mørke gulv stiger i popularitet. Men de stjeler mye 
lys fra rommet, og har en tendens til å få rommet 
til å virke mindre.

LYSE GULV
I Norden har vi en tradisjon med mer lyse gulv. De 
er mer nøytrale enn mørke gulv og gjør at rommet 
virker stort, lett og luftig, og blir lettere å møblere.

TØRRLEGG GULVET
Ved legging av et rustikt gulv er det bra å åpne 
fl ere pakker samtidig, og å foreta en første grov-
sortering av gulvet før du klikker bordene sammen. 
Legg ut gulvbordene og sorter bitene litt, på den 
måten kan man spre fargeforskjeller og kvistfore-
komst jevnt ut over gulvet.

RUSTIKKE og eksklusive parkettgulv, med en grålig eller antikkhvit innfarging og brede bord, er den nye 
gulvvinneren. Men variasjonene i én og samme pakke kan være store – derfor holder det ikke å se på en 
liten prøve i butikken for å vite hva du får.

Det mørke parkettgulvet ble erstattet av et rustikt gulv, pigmentert med 
en grålig farge. Den røffe overfl aten gjør at gulvet ikke virker glatt, og 
den lyse fargen gir rommet volum.
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De to neste ukene 
blir det arrangert 
fl ere populære 
messer på Norges 
Varemesse i Lille-
strøm. 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Både Dogs4all, Samler & An-
tikkmessen og JuleExpo kom-
mer til Norges Varemesse i 
Lillestrøm de neste ukene. 
Førstkommende helg, 16.-17. 
november, er det landets stør-
ste hundemesse, Dogs4all, som 
står for tur. Hundefesten arran-
geres i år for femte gang.

- 10 000 fi rbeinte kommer 
hit hvert år, og messen er ikke 
bare for etablerte hundeei-
ere. Dette er en perfekt arena 
hvis man vurderer å skaffe seg 
hund. Opp mot 300 forskjellige 
raser vil være representert, så 
her vil du få møte hunder i alle 
størrelser og fasonger, forteller 
prosjektleder Ellen Colseth. 

AKTIVITETER OG SHOW 
Nordisk mesterskap i lydighet 
og NM i kreativ lydighet fi nner 
også sted i Lillestrøm denne 
helgen.

- I tillegg er det stor utstyrs-
messe, aktiviteter og show som 
passer alle hundeinteresserte, 
sier Colseth. 

Toll-, Forsvaret- og Politiets 
hundetjenester er noen av de 
som kommer for å vise frem 
sin arbeidsdag, og vi får også 
se jakthunder, fengselhunder, 
redningshunder og terapihun-
der i arbeid. 

ANTIKVITETER                    
Helgen etter, 22.-24. november, 
kan du gå på skattejakt på Sam-
ler & Antikkmessen.

- Er du en lidenskapelig 
samler er det alltid spennen-
de å jakte på nye eller bedre 
gjenstander til samlingen. Men 
gamle og brukte ting er godt 
egnet som julepresanger også, 
sier prosjektleder Elisabeth 
Schulze.

På messen kan du fi nne an-
tikviteter, bymøbler i ulike stil-
arter, bondemøbler, porselen, 
glass, duker og leker, rariteter, 
gamle smykker, postkort, myn-
ter, frimerker, plater og mye 
annet.

I år vil ekspert Åsmund 
Svendsen være til stede for å gi 
verdivurdering av antikviteter 
og samleobjekter. I tillegg vil 
Foreningen Norske Postkort-
samlere (NPS), en av verdens 
største klubber for samlere av 
gamle postkort, bistå med pri-
svurdering. 

MATTORG
Samme helg er det også klart 
for JuleExpo på Norges Vare-
messe. Ifølge prosjektleder Eli 
Næsfeldt kommer over 200 ut-
stillere innen mat, drikke, inte-
riør, fritid, leker, håndverk og 
design.

- Her fi nner du mye god mat 
og drikke fra en rekke lokalpro-
dusenter samt mye god mat fra 
Italia, Frankrike og Spania. Det 
vil også bli arrrangert minikurs 
i hvordan du tilbereder trøffel. 
Pascal er en av våre mange ut-
stillere som byr på søte fristel-
ser, forklarer Næsfeldt.

I tillegg kommer bakeblog-
geren Manuela Pirmandi med 
sine cupcakes.

  

TUNGE ØYELOKK? 
POSER UNDER ØYNENE?  

 

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

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

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

www.skinmedicalclinic.no  

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming 

GULLIK KOMMER
Hobbyavdelingen skal være 
større enn noen gang, med et 
bredt utvalg av stoffer, garn og 
perler. 

For de minste blir det jule-
verksted og besøk av julenissen. 
Det skal også være mulig å gå 
på skøyter på skøytebanen.

- Her vil barn fra Romerike 
Kunstløpklubb ha oppvisning. 
Og LSK vil komme med Gullik 
og lage moro for liten og stor. 
Vi har også hesteskyss, som går 
mellom messen og Lillestrøm 
torg via stasjonen, forteller 
Næsfeldt.

Tid for messe

POPULÆRT: Samler & Antikkmessen tiltrekker seg mye folk. (Foto: Privat)

SØTE FRISTELSER: Bake-
bloggeren Manuela Pirmandi 

kommer til JuleExpo med sine 
cupcakes. (Foto: Pressefoto) HUNDEFEST: Kommende helg inntar tusenvis av hunder og deres eiere messen “Dogs4all” i Lillestrøm. 

(Foto: Dogs4all)

TURER I 2014 
9/2  Almunecar Costa Tropical Spania  
29 dager Bli med på vår store Europareise. Besøk i Barcelona, 
Madrid, Paris og 14 dager i Almunecar på den Costa Tropical. 
Vi har med egen underholdning, som spiller til dans i Spania. 
Be om program. Kr 21 500,- 

 

23/3 Alassio - Den Italienske blomsterriviera. 
12 dager. Båt Oslo - Kiel t/r, Besøk i Pavia, -Nice og Monaco 
5 netter i Alasio. 1/2 Pensjon Kr 13 900,- 

 

9/4 - 14 Påsketur til London og Syd-England 
13 dager vi besøker London, Bath,  Exeter,  Brighton  Brugge 
og Antwerpen i Belgia Båt Oslo - Frederikshavn, Esbjerg -
Harwich, Kiel - Oslo Mange opplevelser  Be om Program 

 

27/4 Blomstringstur til Holland, 8 dg kr 10 990,- 

Tysklands Hovedstad. Rik på 
historie, nye severdigheter. 
Gode shoppingmuligheter. 
Kultur og revy Båt Oslo - 
Kiel t/r 3 netter på Maritim 
Pro Art Hotel, 5 frokoster, 3 
middager og 2 julebord 

6 dager kr 6 950,- 

Gøteborg weekend med ut-
flukt til Skandinavias største 
kjøpesenter  Gekås i Ullared 
2 netter på Scandic Hotel Eu-
ropa i Gøteborg 

3 dager kr 2 750 

Et av Tysklands største jule-
markeder. Båt Oslo - Køben-
havn t/r. 2 netter på 4* sent-
rums hotell. 4 frokoster og 4 
middager 

5 dager kr 4 990,- 

Vi besøker julemarkedene i 
Celle, Goslar og Hannover. Båt 
Oslo - Kiel t/r. 3 netter på ho-
tell i Hannover. 1/2 pensjon 

6 dager kr 5 990,- 
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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

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

Takk til alle som sendte inn!

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

H
vo

r 
er

 d
et

te
 b

il
de

t t
at

t?
hvorerdette@romeriksposten.no

VI GIR 

UTFORDRINGEN 

PÅ NY!

Heller ikke denne gangen 

klarte noen å gjette riktig på 

hvor dette bildet er tatt. Vi gir 

derfor utfordringen på ny for 

siste gang. Er det noen som 

har svaret? Hint: Det er tatt 

et sted i Lørenskog...

www.metrobolig.no www.homeeiendom.no

D
es

ig
n+

Fo
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at
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n

Alexander Søvik: 98 23 96 49 e-post: alex@homeeiendom.no
Thomas Eriksen: 91 87 19 15 e-post: thomas@homeeiendom.no

Kontakt megler på tlf.: 63 80 54 20

Kun 8 stk
. ig

jen

B  O  L  I  G

H U S  D  &  E

Siste sjanse til å sikre deg en stor  
leilighet midt i Lørenskog sentrum!
Store attraktive 4-roms selveierleiligheter med to bad til salgs! 
Kun 8 ledige leiligheter i Metro Bolig er fra 100 til 122 kvadratmeter!
Alle leilighetene er lyse, moderne, lettstelte og leveres med hvitevarer  
på kjøkkenet. Begynn ditt nye liv i dag!

Pris fra  
kr 4 190 000,-

Glasstak over inngangsparti
Mange design. 
Glasstak leveres  
på mål.

Ta kontakt for  
befaring,  
tlf. 41 25 29 79 
Sjekk nettsiden for  
mer informasjon  
og bilder.

Glassbaldakiner - Entretak- Postkasser
www.glassbaldakiner.no
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nattåpent
torsdag 14. november

Boys of europe
Hele butikken

÷30-70%

B.young
Hele butikken

÷25%
CuBus
Alle klær

÷30%

ViVikes
Hele butikken

÷30%

MatCh
Hele butikken

÷25%

g-sport
Alle varer opptil

÷50%

eurosko
Alle varer

3 for 2

DressMann
Alle ordinære varer

3 for 2

Claire
Alle varer

÷20-50%

ViC
Utvalgte varer

÷70%

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

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

BranDstaD
Hele butikken

÷25%

Bik Bok
Hele butikken

÷30%

Gratis minikonsert

Cir.cuz kl. 20.00

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

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

TimeTilbud
18-19 19-20 20-21 22-23

23-24

21-22
Citizen

÷25%

Alle ordinære varer

÷30%
Gjelder fra kl. 21-23

Alt ullundertøy barn

÷40%
Gjelder fra kl. 22-24

Div. skjerf og 
strømpebukser til dame

30,-
Gjelder fra kl. 18-24

Kjøp 2 sølvvarer og få 

÷30%
på den rimeligste

Vi spanderer 
flymaten

Gjelder Apollo, StarTour, Ving 
og Solia

Gjelder fra kl. 21-24

Trykkoker m/lokk
Funktion 6,0 liter. Passer alle varme-

kilder, også induksjon. Ord. 699,- 

299,-
Trykkoker m/lokk og kurv
Funktion 6,0 liter med damprist. 

Passer alle varmekilder, også 
induksjon. Ord. 749,- 

329,-
Begr. antall, kun en pr. kunde

Bestikksett
51 deler, før 1999,- 

699,-

Greyline kjelesett
Før 1299,- 

799,-

Galakse kakefat m/stett
Før 399,- 

150,-

Finn Schjöll vaser

÷60%

Vitabrød

10,-

Angrybirds dockingstasjon

199,-

Goji headphones In ear

49,-

Alle tastaturpakker til PC

÷50% 

Alle kameravesker

÷50% 

Minnekort og USB stick

÷25% 

Alle laptop bags

÷50-70% 

Superwash Sport garn
Gjestdal, før 21,50

10,-
Gjelder fra kl. 18-24

Nokia Lumia 700
Ulåst, før 1499,-

899,-

Utvalgte blazere

500,-

Slips

100,-

Utvalgte ytterjakker

÷50%

Frakk

999,-

Utvalgte gensere

300,-

Utvalgte skjorter

300,-
Samsung Ace

Ulåst

999,-

Sony Arco F
Netcom Smart 399 

eller Telenor komplett M+

1,-
Ulåst 2499,-

Samsung 1200
Med Telenor videreføring

100,-
Ulåst 150,-

Inkl. startpakke Telenor med kr. 50,- i ringetid

iPad Mini
med flipcover og skjermbeskytter

2500,-
Ord. pris 3200,-

Samsung Galaxy Young
med Telenor videreføring

250,-
Med nytegning 399,- 

Inkl. startpakke Telenor med kr. 50,- i ringetid

Nokia Lumia 800
Med Djuice 149 eller Prat 199

1,-
Med kontantkort 1299,-

Før 2700,-

iPhone 5S 16Gb
Med Smart abb* 

799,-
Med Telenor komplett M+* 1790,-

*Med 12 mnd. telefonbinding
Ulåst 6299,-

iPhone 5C 16Gb
Med Smart abb* 

1,-
Med Telenor komplett M+* 1090,-

*Med 12 mnd. telefonbinding
Ulåst 4899,-

Sloggi Maxi
Sort, hvit og hud, før 109,-

49,-
Gjelder fra kl. 20-24

Termos 1,2 liter
Høy kvalitet i retrodesign 

med 15 års garanti. Ord. 449,- 

249,-

Claire vinterjakke
Ord. 1799,-

999,-

Hele butikken

÷25%
Gjelder fra kl. 20-24

Alt undertøy fra Triumph

÷50%
Gjelder fra kl. 22-24

Første 10 kunder 6299,- inkl. 

bakdeksel og skjermbeskyttelse

begrenset antall

Samsung Galaxy S3 Mini 
Med Smart abb* eller 
Telenor komplett M*

*Med 12 mnd. telefonbinding

1,-
Ulåst 1999,-

begrenset antall



www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  



www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

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

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Hyggekafé
i plan 1 kl. 12.00 - ca. 13.00 
(eller så langt beholdningen rekker)

Vi fortsetter jubileumsfeiringen og ønsker alle kunder 
velkommen til en hyggelig sammenkomst der vi 
serverer gratis wienerbrød og kaffe, så lenge 
beholdningen rekker.

torsdag 14. november
til kl. 24.00

nattåpent

Minikonsert med

Cir.cuz i plan 1 kl. 20.00

GRatIS

GRatIS
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NORGES STØRSTE
JULEMESSE

Med egen sy- og 
 strikkemesse for alle 

håndarbeidsglade

Start julen på Norges Varemesse 
Mer enn 200 butikker med gode messetilbud på det du trenger til jul  

av mat, pynt og gaver. Inkludert stor hobby, sy- og strikkemesse.
 Aktiviteter og konkurranser for hele familien. 

La minstemann møte Julenissen og vinne ønskelisten sin.

HÅNDVERK & DESIGN
SØM & STRIKK 

HOBBY & FRITID
INTERIØR & MOTE

BARN & LEKER 
MATTORGET 

KUNSTHJØRNET

Se messe.no/juleexpo og følg oss på Facebook for mer informasjon.

Julenisse, Trylleshow,  
Skøytebane, Juleverksted, 

Hoppeslott, Fjernstyrte biler, 
Hesteskyss m.m

Rosa høststjerne i vinden

STELL AV 
STUEPLANTER 
OM HØSTEN
De fl este stueplantene liker seg 
best i lyse vinduer i vinterhal-
våret. Det gjelder spesielt for 
planter som skal vare vinteren 
igjennom.
Unngå å sette planter midt 
i trekken fra varmepumper, 
radiatorer og stråleovner.
Vent til jorden har tørket litt 
opp før du vanner, og pass på 
at det ikke blir stående vann i 
pyntepotten over lang tid.
Du trenger ikke gi gjødsel 
til planter som kastes etter 
blomstring. Planter som skal 
vare lenger gjødsles en gang i 
måneden.
Kilde: Opplysningskontoret for 
blomster og planter

Av Yngve Johnsen

Julestjernen er velkjent for alle 
som er glad i blomster og julen. 
Norske gartnere produserer om 
lag fem millioner av denne va-
rianten, og det er ingen andre 
planter som har så høye salgstall.

HØSTSTJERNE
Kanskje du har lagt merke til 
stjernen som har vært til salgs i 
blomsterforretningene nå i høst 
– og som faktisk minner mye om 
julestjernen? Det er en princet-
tia. Eller en høststjerne, som den 
blir kalt på folkemunne i Sverige.

-Den kom på markedet for 

bare få år siden, og har raskt 
blitt populær med sine søte, 
rosa blomster. De slanke høy-
bladene kan minne om barnas 
store hårsløyfer, sier Elin Nordli 
i Opplysningskontoret for blom-
ster og planter (OBP)

KRYSSET
- Princettia er en egen variant av 
planten vi kjenner som julestjer-
ne. Man har krysset inn andre 
typer av samme art, og fått en 
plante som er mer lubben og har 
fl ere blomster, forklarer Nordli. I 
Sverige kalles planten høststjer-
ne, noe som nok spiller på at den 
er i salg i oktober og november. 
Det passer godt, da det er i disse 
mørkeste månedene vi trenger 
denne strålende stjernen som 
mest, smiler hun.

Salget i fjor skal ha gått bra, 
og prognosene tilsier at det blir 

enda bedre denne sesongen.
-Og utsiktene for neste år vir-

ker svært lovende for gartnerne 
og butikkene, legger Nordli til.

KORT SESONG
De første julestjernene kommer 
for salg hvert år i slutten av okto-
ber, men det er først fra midten 
av november at salget tar av for 
den julerøde gjengangeren.

-Sesongen for princettia er 
meget kort, og i midten av de-
sember er det stort sett slutt for 
denne planten, sier Nordli.

ROSA OG RØDT ER IN
Mens hun har ordet, så er ikke 
Nordli sen med å anbefale folk 
om å pynte opp i vinduskarmene 
med det som er in denne høsten. 
For det er selvsagt ikke bare ny-
kommeren princettia som kan 
gjøre susen. Rosa og rødt er ab-

Det selges utrolige fem millioner eksemplarer av den berømte 
julestjernen. Nå har også høsten fått sin stjerne i blomsterbu-
tikkene;  Princettia.  – Denne rosa skjønnheten begynner å bli 
svært populær i Norge, sier plantekjenner Elin Nordli.

solutt høstens farger, og da gjer-
ne med retro hos potteplantene. 
Gode gamle begonia satses det 
mye på i høst. 

- Begonia henger så absolutt 
med på trendene. De nye sorte-
ne har god holdbarhet og større 
blomster enn før, og klarer seg 
fi nt i varme stuer, forsikrer Nord-
li.

- Den har den riktige blandin-
gen av gammelt og nytt. Den har 
fylte og store blomster i gammel-
dagse fargenyanser. Vi har behov 
for å ha elementer fra fortiden 
med oss, men gjerne med en mo-
derne vri. - På oldemors tid var 
det ikke så mange planter å velge 
mellom som i dag, påpeker hun.

TRENDER I HØST
Både blomstrende begonia og 
kongebegonia er sterke trend-
planter denne høsten. Nordli vi-
ser også til andre populære plan-
ter som alpefi ol og hortensia.

- På samme måte som gamle 
bruksgjenstander tas fram igjen, 
kommer de tradisjonsrike blom-
stene tilbake igjen i nye og forbe-
drede farger, sier Nordli.

- Høst og vinter er en tid for 
tradisjoner, og når det gjelder 
farger holder vi på de mørke vin-
røde og varme rosalilla tonene.  
Blomsterpottene skal skinne i 
messing og gull i høst, eller ha 
strikkemønster eller dyremotiver 
som ugler, reinsdyr, øyenstikke-
re og ulver. Denne sesongen er 
bruk av bokstaver som ”h o m e” 
nesten ute, mens vi fortsatt ser 
mer av dyremotivene, forteller 
hun.

HØSTSTJERNE: 
I Sverige kalles 
denne blomsten 
for høststjerne, 
og er en plante 
som virkelig setter 
farge og varme på 
vinduskarmen. Det 
korrekte navnet er 
princettia. (Foto: 
OBP)

ALPEFIOL: Rødt og rosa er høstens farger i blomsterbutikken. Her er 
en av de mest populære potteplantene; alpefi ol. (Foto: OBP)

PYNT OPP: Med litt fantasi, så blir en potteplante så mye mer enn 
akkurat det. Se hvor fl ott dette vinduet nå ble, takket være litt ekstra 
pynt rundt disse calandiva (fylt ildtopp) (Foto: OBP)
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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 bar-
nevogn og sportsvogn.Bærebag, 
vogntrekk, regntrekk, myggnett, 
handlenett m.m. medfølger. Me-
get 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.

Sparkstøtting til voksen.Tlf 
63843377

Skjåk spisestue,bord leng-
de1.50m, bredde 1.05. + 3 
lemmer tot. 2.70m.  
8 stoler (grønnlasert), pent 
brukt. Selges kr. 5000,- Mob. 
92021552
Rockekara CD Til en rocker 
som har alt, men ikke denne. 
70-talls-inspirert rock. Bandet 

ble satt sammen av gamle 
rockere med et mål: Spille på 
byfestens hovedscene. TV-Ro-
merike laget en tv-serie på 8 
episoder om veien mot målet. En 
unik, kulturell begivenhet for kun 
100,- kroner. Kjøpes hos Good 
Atmosphere Lillestrøm Torv.

Spisebord lys gran med tykk 
bordplate (Krogenes modell) 
lengde 193. Kr 950. Hybelkom-
fyr lite brukt. God rammema-
drass 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 Her-
cules 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). Han-
na Jacobsen og Sigrid Tholander: 
Den store  norske Dessertboken. 
Hanna Jacobsen og Elise Sver-
drup: Den store norske Kakebo-
ken. Anthony Huxley: Hjemmets 
stueplanter. Fjellhamar 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 havfi skeutsyr bestå-
ende av sneller, stenger, ekstra 
line,massevis av sluker m.m. 
selges rimelig. Øvre Rælingen 
mob.tlf. 90 96 92 07

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

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

Huntonitt byggeplater; 6 stk. (ca 
1,1 X 2,3 m.) + 5 stk. (ca 0,6 X 
2,3 m.) + noe avkapp. Store pla-
ter 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.

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

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

Piggdekk 4 stk. 155/80 R13 på 
Mazdafelg 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. Dame-
kjørt. Tlf. 99 23 93 23.

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

Jeg skal selge min gitar som jeg 
har fått i gave. Den er ikke brukt. 
Selges med trekk og stemmetu-
ner for kr 1200 ved henting 
Lørenskog. Ring 48 22 63 96.

Vedkappsag. Gammel type 
kappsag med 70 cm blad på 
stålramme med avtagbare 
gummihjul for lett transport og 
3-fas eletrisk motor selges kr 
3500,- eller bud. HI-FI utstyr. 
Tandberg båndopptager 641X kr 
1000,-, Thorens platespiller kr 
500,-, Armstrong AM – FM  625 
tuner kr 300,- og Tandberg TR 
220 stereo FM radio med plate- 
og kasettspiller og to separste 
høytalere kr 750,- eller kr 2000,- 
for alt. Lysbildeframviser Paximat 
samt frittstående skjerm selges kr 
1000,- Kjøpevideoer. Ca 45 kjøpe-
videoer selges kr 500,- eller bud. 
Stol, Gammel fl ott nytrekt rød stol 
kr 500,- Malerier. Oljemaleri på 
lerret 80 x 92 cm med fl ott ramme 
og et oljemaleri på kartong med 
ramme kr 500,- or stk. Tlf. 63 96 
41 57 etter 18.00.

Tevogn. Flott dekorert tevogn i to 
høyder med nedslagbare sider og 
store hjul selges kr 1000,- Tlf. 
63 96 41 57 etter 18.00. 

Rødrev. Flott utstoppet rødrev 
selges kr 1500,- Tlf. 63 96 41 
57 etter 18.00. 

Nydelig gammel salong til salgs. 
kr. 4.500,00  -  eller gi bud. 
Mob:  920 22 872.

Bærbar platespiller med inne-
bygd hoytalere tlf. 41 42 35 39.

Gamle norske postkort og brev-
kortalbum kjøpes av lokal samler 
til god pris. Pent brukt framviser 
for dias (lysbilder) ønskes også 
kjøpt. Tlf. 930 40 550.

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

Gratis arbeidsinnsats tilbys. Jeg 
har så altfor mye tid til overs, så 
om du har noe småtteri som skal 
fi kses og kan tilby en kopp kaffe 
for jobben (og gjerne en liten 
prat) så er jeg mer enn fornøyd. 
Jeg har vært arbeidsledig i seks 
uker nå, så nå ”går jeg snart på 
veggen” om jeg ikke snart får 
noe meningsfylt å stå opp til om 
morgenen. Jeg er en mann på 47 
år, innfl ytter fra Østlandet og helt 
uten sosialt nettverk, så dagene 
blir utrolig lange. Håper at du 
kan gi dagen min litt mening.  
Vennligst ring 90 99 01 80

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

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

SKEDSMO
BOKKAFÉ MED ROY JACOBSEN
ONSDAG 13. NOVEMBER KL: 19:30 I 
KAFEEN, LILLESTRØM KULTURSENTER

Vi gleder oss hemningsløst til å 
møte Roy Jacobsen på Scene 5!
Mannen som har gitt oss så mye 
leseglede  har nå kommet med 
boka De usynlige, som høster ova-
sjoner hos et samla kritikerkorps.
Lot du deg begeistre av Seierher-
rene (1991), og dens beskrivelse 
av karrige livskår på Helgelands-
kysten så har du en poetisk, 
rørende og troverdig leseopplevel-
se i vente.
Ingrid vokser opp på en øy. 
Havet er hennes eventyr. Fisken, 
stormen, fattigdommen. Hun eier 
årstidene, fuglene og horison-
ten. Ingrid må lære det ingen 
lenger kan. En dag må hun lære 
enda mer. Roy Jacobsen fi kk 
sitt gjennombrudd i 1991 med 
SEIERHERRENE, om arbeider-
klassen som kom seg opp og fram 
i verden. Han er oversatt til 26 
språk, er fl ere ganger nominert til 
den internasjonale IMPAC-prisen 
og til Nordisk Råds Litteraturpris. I 
DE USYNLIGE skriver han om 
kystproletariatet, fra et miljø han 
selv har kjent hele livet. Handlin-
gen utspiller seg på en liten øy 
helt ytterst i havgapet på Helge-
landskysten, fra 1913 til 1928. 
DE USYNLIGE er en familiehis-
torie og et stykke Norgeshistorie. 
En sterk og rørende roman, som 
allerede er solgt til seks land.

OLE PAUS
ONSDAG 13. NOVEMBER KL: 19:30 I 
LILLESTRØM KULTURSENTER
I løpet av en konsert med Ole 
Paus får du i tillegg til de kjen-
te sangene, opplevelser fra 
drøyt seksti år på jorden og førti 
år på veien i en blanding av poesi, 
satire og stand up.
Ole Paus er som kjent en magiker 
til å ta tak i det aktuelle publikum 
og kaste et nytt og annerledes lys 
over dagen i dag og det stedet vi 
befi nner oss på. Historiene treffer 
deg enten de blir fortalt i røyk og 
damp på en kneipe, fra scenen i et 
kulturhus, fra TV skjermen i ”Hver 
Gang Vi Møtes” eller fra prekesto-
len i en kirke. Mange av Ole Paus 
viser har vist seg for sterke for 
offentlig utgivelse, men det hindrer 
ham ikke i å fremføre dem når han 
står på scenen - til stor glede for 
hans stadig større publikum.

DDE....LITT ANNERLEDES
TORSDAG 14. NOVEMBER KL: 20:00 I 
LILLESTRØM KULTURSENTER
I høst har publikum muligheten for 
å oppleve DDE på en litt annerle-
des måte enn de er vant til.
DDE besøker et knippe kultur-
hus der et sittende publikum blir 
servert deler av den låtskatten 
DDE sitter på som passer beste 
i denne type arena enn på store 
utendørs konserter. I tillegg vil 
selvsagt mange av de mest 
kjente sangene også være på 
repertoaret. Publikum kan se frem 
til en trivelig og litt annerledes 
konsert med DDE.

DAGFINN LYNGBØ - STEREO
FREDAG 15. OG LØRDAG 16. 
NOVEMBER I LILLESTRØM KULTUR-
SENTER

VINNER AV KOMIPRISEN 
2013 «Beste mannlige artist, revy 
og komedie»!
Den 30. august 2012 var det 
Norgespremiere på «Dagfi nn 
Lyngbø – Stereo» på Ole Bull 
Scene i Bergen til publikums 
enorme begeistring. Anmelderne 
virket ikke mindre begeistret og 
fl ere rullet terningene til seksere.

Resten av publikum i Bergen 
svarte med å gå mann av huse for 
å sikre seg billett og til sammen 
50.000 billetter fant veien hjem til 
bergenserne. Det er derfor med 
stor glede vi ser frem til at Lyngbø 
kommer til oss! Hva har mopeder, 
kaffetraktere, småbarn, hester, 
telefoner, dansker og idolvinnere 
til felles? De avgir lyd. Pipelyd, 
ulyd, gromlyd, dunkelyd, skrape-
lyd, koselyd... 
Lyd, i begrepets videste forstand, 
er altså nøkkelordet i det nye 
showet til Dagfi nn Lyngbø. 

Med seg på scenen har Lyngbø 
også med seg musiker Bjarte 
Jørgensen.

Dagfi nn Lyngbø har fått ikke min-
dre enn åtte Komipriser, senest 
«Beste mannlige artist, revy og 
komedie» i 2013. Hans to siste 
forestillinger «Ka e’ vitsen?» og 
«Evolusjon» regnes som to av 
tidenes beste stand up-forestillin-
ger og sistnevnte forestilling ble 
sett av ca. 150.000 mennesker 
fordelt på nærmere 400 forestil-
linger.

LØRENSKOG
AKEVITTSMAKING
ONSDAG 13. NOVEMBER KL. 19.30 I 
LØRENSKOG HUS 

Torkjell Berulfsen er en fantastisk 
formidler av historiene om de 
norske akevitter. Nå kommer han 
til lørenskog hus for å lære oss 
mer om det nordiske nasjonal-
brennevinet.

Torkjell Berulfsen er en selverklært 
akevitt-entusiast og æresmedlem 
av Norske Akevitters Venner. Han 
er utdannet fi lolog er kjent fra 
radioprogrammer som Reiseradi-
oen, Nitimen, Nattradioen og Bor-
gulfsen. Siden 1996 har han vært 
tilknyttet fjernsynets kulturavdeling 
og står bak programseriene Edle 
dråper, Opp i røyk, Dyre vaner og 
Berulfsens fargerike. Hans pro-
grammer er preget av slentrende 
kulturformidling, oppfi nnsomhet 
og kåserende eleganse, noe 
også hans foredrag er kjent for. 
Betegnelsen akevitt stammer 
fra det latinske aqua vitae, som 
betyr «livets vann». Og ser vi 
på Berulfsens entusiasme for 
akevitten, er det lett å tro at det 
er sant.
Publikum får anledning til å 
prøvesmake fi re spesielt utvalgte 
akevitter denne kvelden og høre 
historien om hvordan de blir 
fremstilt og hvordan de skiller 
seg fra hverandre.
NB! 20 årsgrense for påmelding

LØRENSKOG MUSIKKORPS - 
60 ÅR
 LØRDAG 16. NOVEMBER KL. 14.00 
 SØNDAG 17. NOVEMBER KL. 
18.00 i Lørenskog Hus.
Lørenskog musikkorps fyller 60 
år og vil i den anledning by på en 
forrykende jubileumsforestilling 
for hele familien!
Sammen med lokale krefter, små 
og store overraskelser, lover vi 
en musikalsk aften av de sjeldne! 
Er det ett bursdagskalas du må 
få med deg i år, er det dette! Bli 
med å feire 60 fl otte år sammen 
med oss!

RÆLINGEN
STYGGEMANNSVÆRSTINGEN
TORSDAGER KL.18:00 SANDBEKKSTUA
 Dette er turen hvor selv Fandens 
oldemor måtte gi tapt og bite i 
greina. Vi skal opp på 396,5 m.o.h 
på bare 2. km., så om du har 

høydeskrekk – glem hele greia! 
Vi går i et høyt tempo, så de som 
blir med må være i svært god form 
og ha raske og gode ben. Tror du 
at du er kar om å klare en slik tur, 
møt opp ved Sandbekkstua. Vi går 
presis. Husk hodelykt! Vel møtt. 
Bjønnåsen Friskuslag

For visning kontakt:
FLAEN Sag & Høvleri AS
Avd. Eiendom v/ Geir Holtet
Tlf. 63 92 04 00 / 91 12 19 47

 

2.790.000,-
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For visning kontakt:
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2.790.000,- Prisantydning: Kr. 2.790.000 + omk.
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Mange velger å kjøre miljøvennlig. Nå kan det imidlertid bli 
dyrere å kjøpe miljøbil.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

En undersøkelse utført for NAF 
som ble lagt frem i sommer, 
viser at hver tredje nordmann 
mener det er nokså, meget el-
ler svært sannsynlig at deres 
neste bil blir en elbil eller en 
annen utslippsfri bil.

Dette er noe som også mer-
kes hos lokale bilforhandlere.

- Den absolutt største tren-
den er jo at folk har blitt 
mer opptatt av å kjøre mil-
jøvennlig. For tiden merker 
vi stor etterspørsel etter el-
bilen E-up! som lanseres nå 
i midten av november, sier 
markedssjef ved Møller Bil 
Romerike, Trude Faye-Lund.                                                                                                                    
- Vi ser at det er større etter-
spørsel etter hybrid-modeller. 
Flere er fokusert på miljø, sier 
Wenche Sætra, markedsan-
svarlig ved Toyota Romerike 
AS.

  
BLIR DYRERE                                    
- Trenden med miljøbilkjøp 
styrkes med at det tidligere 
var noen få som laget elbi-
ler og andre miljøvennlige 

biler. Nå gjør alle det, sier 
administrerende direktør 
Stig Morten Nilsen i Nor-
ges Bilbransjeforbund (NBF).                                                                                                                                        
Ifølge NAF-undersøkelsen er 
det noen fl ere kvinner (35 pro-
sent) enn menn (30 prosent) 
som kan tenke seg en miljøbil. 
I storbyregionene er folk gene-
relt mer positive. 

Tidligere baserte avgiftssys-
temet seg i stor grad på vekt og 
motorkraft, men  de siste åre-
ne har det vært mer fokus på 
bilens utslipp. Intensjonen har 
vært at bilkjøperne skal «tvin-
ges» økonomisk til å velge mer 
miljøvennlig.     

Da den rødgrønne regjerin-
gen la frem sitt statsbudsjett i 
høst, kom det imidlertid frem 
at det blir omlegginger i hvor 
mye avgift du må betale til 
staten når du kjøper ny bil. 
Endringen innebærer at biler 
med lavt utslipp og liten mot-
orkraft blir dyrere. 

  
STRAFFER HYBRIDENE
Salgssjef ved Toyota Romerike, 
Leif Holgersen, mener dette er 
en gal utvikling.

- Vi har sett at de nye avgif-

tene for 2014 straffer våre hy-
brider noe slik at de får en pris-
oppgang. Det er en utvikling 
vi mener er feil. Hybridbilene 
vil likevel ha såpass mye lavere 
avgifter og forbruk enn biler 
med konvensjonell motor, slik 
at de fortsatt vil ha en stor for-
del, mener han.

HER ER NOEN 
EKSEMPLER 
Norges mest solgte bil, Volks-
wagen Golf, opplever at deres 
mest solgte modell, en 1,6 TDI, 
med et utslipp på 99 gram 
CO2 pr km, straffes med en 
avgiftsøkning på 4462 kroner.

Toyota Auris Hybrid, som er 
Norges tredje mest solgte bil 
hittil i år, slipper ut 91 gram 
CO2, og får en avgiftsøkning 
på 3267 kroner. 

Toyota Yaris Hybrid, som er 
Norges fjerde mest solgte bil, 
slipper ut 79 gram CO2, men 
må tåle en avgiftsøkning på 
4384 kroner. 

Volvo V40, som også slipper 
ut 99 gram CO2, får en økning 
på 4697 kroner. Bilen er så vidt 
inne på listen over landets 
mest solgte biler hittil i år. 

Vil kjøre miljøvennlig

TENKER MILJØ: Lokale bilforhandlere merker stor etterspørsel etter 
miljøvennlige biler. (Foto: YayMicro)

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

Mer informasjon på www.krafer.no • Tlf.: 90766551 eller 90787053

- unn deg en Krafer

isoleRte og
vedlikeholdsfRie 
gaRasjepoRteR

250 x 210 cm  5700,-
250 x 220 cm  5900,-
250 x 240 cm  6900,-
300 x 210 cm  7200,-
300 x 220 cm  7700,-
300 x 240 cm  9200,-
300 x 300 cm 11000,-
450 x 210 cm 10400,-
450 x 220 cm 10900,-
500 x 210 cm 10700,-
500 x 220 cm  11500,-
500 x 240 cm 14900,-                              

• 40 mm isolasjon og god tetning 
  mot vær og vind for norske forhold.

• innvendig lakkerte skinner og detaljer 
  gir et luksuriøst inntrykk.

• enkel montering med 
  god monteringsanvisning på norsk.

• effektiv vareflyt gir lav pris.

• 5 års garanti.

Rask leveRing!

Det er lov å ønske  
seg ny bil til jul
Leie eller eie? Valget er ditt.

LÅN&LEIE 

fastrente 

1,95% 
i 3 år**

*Inkl. frakt, lev. og reg.omk. 9 900,- og mva. Årsavgift kommer i tillegg. *PrivatLeie: AURIS TS ACTIVE 100HK Forskuddsleie 40 000,- Total leiekostnad 85 504,- AURIS TS HYBRID Forskuddsleie 40 000,- Total leiekostnad  
117 652,- YARIS Forskuddsleie 30 000,- Total leiekostnad 89 832,- VERSO Forskuddsleie 50 000,- Total leiekostnad 111 092,- Periode/kjørelengde 3 år/45 000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AURIS TS 
1,33 fra 0,56 l/mil, fra 130 g/km, fra 7,9 mg/km AURIS TS HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, 79 g/km, 6 mg/km VERSO D-4D fra 0,49 l/mil, 129 g/km, 152 mg/km. **Renten er 
subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Begrenset antall. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Yaris 1,5 Hybrid Active   219 400,-*

Inkl. met. lakk og vinterhjul
Verso 7 seter 1,8 aut. Activ299000,-* 
Inkl. met. lakk og vinterhjul

Auris TS Hybrid Active   296 171,-*

Inkl. met. lakk og vinterhjul

Auris Touring Sports Active 100HK  235 300,-*
Inkl. met.lakk og vinterhjul

PrivatLeie  
1 662,-/md.

PrivatLeie  
1 697,-/md.*

PrivatLeie 
2 157,-/md.*

Inkl. met. lakk og 
vinterhjul

Inkl. met. lakk og 
vinterhjul

PrivatLeie  
1 264,-/md.*

Inkl. met. lakk og 
vinterhjul

Inkl. met. lakk og 
vinterhjul

LÅN&LEIE 

fastrente 

1,95% 
i 3 år**

LÅN&LEIE 

fastrente 

1,95% 
i 3 år**

LÅN&LEIE 

fastrente 

1,95% 
i 3 år**

LILLESTRØM
Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller 
Telefon 64 83 28 00 
www.toyotaromerike.no

JESSHEIM
Gystadparken, 2050 Jessheim 
Telefon 63 94 22 00 
www.toyotaromerike.no

EIDSVOLL
Vognvegen 27, 2072 Dal 
Telefon 63 92 46 00 
www.toyotaromerike.no

Toyota Romerike AS
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Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper

«Kåret til en av de  
beste karosseriverksteder» 

 

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

Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen 

Du får beskjed av damen bak 
skranken om at du kun får to 
forsøk i fotokassen på å ta fø-
rerkortbildet ditt. Bruker du 
briller må du ta disse av,.. og 
ikke smil. Du strammer deg 
opp og venter i åndeløs spen-
ning på lysglimtet. Det første 
bildet blir ikke akkurat slik du 
håpet. På ny strammer du deg 
opp og retter litt på sveisen. 
Heller ikke det andre bildet 
blir særlig jublende bra. Men 
siden du ikke får fl ere sjanser 

må du ta til takke med dette. 
Med kun to forsøk på å ta fø-
rerkortbildet fi nnes det sikkert 
mange som har fått et langt 
verre bilde enn meg? Så folkens 
send inn bildet av førerkortet 
ditt. Sladd personlige opplys-
ninger før du sender bildet 
til avisa. For ordens skyld: Jeg 
deltar ikke i konkurransen. 

Av: Roy Mortensen 

Har du et elendig førerkortbilde?

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

Romeriksposten drar i gang en konkurranse for å kåre bilføreren 
som har det mest uheldige førerkortbildet på Romerike. 

KONKURRANSE

må du ta til takke med dette. 

Suzuki SX4 S-Cross 
kombinerer det 
beste fra såkalte 
SUV biler og tradi-
sjonelle personbi-
ler. Bilen leveres 
med høyt standard 
utstyrsnivå og fi re-
hjulstrekksystem 
med fi re kjøremo-
duser.
Tekst og foto Odd Arne Ruud

Den nye SX4 S-Cross er ment 
for å gi deg litt mer frihet i 
hverdagen. Dette er bilen som 
innbyr både til hverdagsturene 
i nærmiljøet og langturen til 
hytta. Bilen stiller i klasse med 
Nissan Qashqai og betegnes 
som en «SUV light».

VEKKER OPPSIKT
Bilen leveres med to motoral-
ternativer, en bensin- og en di-
eselutgave, begge på 1,6 liter og 
en ytelse på 120 hestekrefter. 
Innstegsprisen hos forhandle-
ren er 288 800 kroner. Legger 
du på 35 000 kroner får du ben-
sinutgaven med automat og et 
utstyrsnivå som inneholder det 
meste. Firehjulstrekkeren ble 
lansert i midten av september 
og har vakt oppsikt ute hos for-
handlerne.

Bilen er lettkjørt og lett å 
like. Allerede nå er det mange 
som drister seg til å spå at dette 
vil bli den nye folkebilen. 

FLERE 
VALGALTERNATIVER
Frihet og fremkommelighet er 

to nøkkelord som karakterise-
rer bilen. Frihet gjenspeiler seg 
i bruksmulighetene. Enten du 
driver med sport, reiser eller 
leveranse av barn i barnehagen 
passer bilen til de fl este gjøre-
mål. Fremkommeligheten er 
ivaretatt med en bakkeklaring 
på 19 cm og et nytt utarbeidet 
intelligent 4x4 system. Firehjul-
strekksystemet har fi re valgal-
ternativer og blir enkelt betjent 
av en bryter i midtkonsollen. 
Du velger mellom kjøremodu-
sene: auto, sport, snow og lock. 
I automodus prioriteres bensin-
forbruket og 4wd slår inn hvis 
systemet merker dårlig grep el-
ler at du får sleng på bilen.  

FREMTIDSRETTET 
Foruten elektrisk justerbare 
seter byr bilen på det meste 

av utstyr. Et stort pluss gis for 
DAB-radio og et panorama 
soltak som etter produsentens 
eget utsagn er verdens første 
hvor taket både foran og bak 
kan skyves bakover. Riktignok 
er dette ekstrautstyr, men til en 
overkommelig pris av 10 000 
kroner blir jeg overrasket om 
dette ikke blir foretrukket av de 
fl este som kjøper bilen. Bilen er 
utstyrt med store dører og gir 
lett adkomst både foran og bak. 
Med fem personer i bilen har 
du 430 liter bagasjeromplass til 
disposisjon.

OVER ALL FORVENTNING
Kjøremessig er det fort gjort å 
bli fortrolig med bilen. Du sit-
ter bra og har god oversikt over 
trafi kkbildet. Automatkassen 
oppleves som noe anstrengen-

de på lave turtall, men ikke noe 
unormalt med tanke på at dette 
er en bil som kan ta deg trygt 
frem på vanskelig føre og uten-
for allfarvei. Pågangen ute hos 
forhandlerne har vært upåkla-
gelig og salget har gått over all 
forventning. De første ukene 
ble det solgt over 700 biler i 
Norge. Mye tyder på at Suzuki 
nå har et produkt som treffer 
hjerterota til det norske folk.

HISTORIKK
Suzuki konsernets japanske 
hovedkontor, Suzuki Motor 
Corporation, ligger i byen Ha-
mamatsu syd for Tokyo. Herfra 
styres Suzuki’s verdensomspen-
nende aktiviteter, som blant 
annet omfatter produksjon av 
biler, motorsykler, båtmotorer 
og el-drevne rullestoler. Alt i 
alt har konsernet cirka 46.000 
medarbeidere.

Selskapet ble grunnlagt i 
1909 av Michio Suzuki. I 1955 
rullet den første bilen av sam-
lebåndet og i 1970 den første 
4-hjulstrekkeren. Siden da er 
det skjedd utrolig mye. Suzuki 
er i dag verdens største produ-
sent av mindre biler og har der-

for opnådd en ekspertise, som 
mange andre bilfabrikker mis-
unner dem. Blant annet leverer 
Suzuki i dag biler til General 
Motors, Fiat, Nissan og Mazda.

Med det helt nye modelpro-
grammet, som første gang ble 
presentert i år 2005 med de helt 
nye modellene Swift og Grand 
Vitara, etterfulgt av SX4 i 2006, 
har Suzuki innledet en ny æra.

Idag selges Suzuki bilene i 
mer enn 190 land, bilproduk-
sjonen er på ca. 2,6 millioner i 
året og foregår på 35 fabrikker i 
23 land. Suzuki er således den 
12. største bilprodusenten i 
verden, og den samlede bilpro-
duktsjonen har siden starten 
rundet mer enn 40 millioner. I 
Europa har fabrikken i Ungarn 
siden 2004 gjennomgått en 
større forvandling, og her pro-
duseres nå blant annet model-
len SX4.

(Kilde: www.suzuki.no)

FLERE ALTERNATIVER: Suzuki har utviklet et nytt 4x4-system 
med kjøremodusene: auto, sport, snow og lock.

NY EPOKE: Med Suzuki SX4 S-Cross når du det meste. Bilen er lettkjørt i byen, komfortabel på landveien og tar deg frem på kronglete gårdsveier.

På kryss og tvers med S-Cross

STILRENT OG ROBUST: Innsiden av nykommeren er et vakkert skue. Oversiktlig dashbord, panora-
masoltak og ryggekamera bidrar til en positiv kjøreopplevelse. 
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Frem til 1. oktober i år har nøyak-
tig 2.000 personer eller bedrifter fra 
Skedsmo kjøpt splitter ny personbil. 
Dette er en økning på over 13 pro-
sent fra samme periode i fjor. I dag 
kan vi presentere Topp 20 av de mest 
populære kjøpene her lokalt.
Av Yngve Johnsen

Det har vært en viss økning i 
nybilsalget i Norge i løpet av 
inneværende år. Inntil 1. okto-
ber har det blitt solgt 105.784 
helt nye personbiler, noe som 
er 1.585 fl ere enn på samme tid 
i fjor. Det gir en økning på 1,5 
prosent. Det viser tall fra Opp-
lysningskontoret for Veitrafi k-
ken (OFV).

ØKNING I SKEDSMO
Fra OFV har vi også fått tilgang 
til lokal statistikk. Tallenes tale 
er at nybilsalget i Skedsmo har 
hatt en langt bedre utvikling 
enn det vi ser på landsbasis. For 
det har blitt solgt akkurat 2.000 
splitter nye biler til adresser i 
Skedsmo, noe som er 238 fl ere 
enn året før. Det gir dermed en 
økning på hele 13,5 prosent. 

Det er her snakk om person-
biler, og leasingbiler skal i følge 
OFV være registrert på låneta-
kers hjemkommune, så disse er 
også inkludert. 

NEDGANG I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune er det 
735 nybileiere i løpet av året, og 

dette er 48 færre enn på samme 
tid i fjor. Dette gir en nedgang 
på over prosent i Lørenskog. 
Også I Rælingen har det gått 
motsatt vei enn det vi ser ellers 
i landet. Her var det 213 nye bi-
ler kjøpt, og dette er fi re færre 
enn på samme tid i fjor. Det er 
1,8 prosent nedgang.

Det har vært en liten økning 
i nybilsalget i Akershus. Vi ser 
ut fra tabellene at 15.843 nye 
personbiler har blitt levret til 
adresser i Akershus. Dette er 
677 fl ere enn på samme tid i 
fjor, noe som betyr en vekst på 
4,5 prosent her.

MAZDA I VINDEN
Det er interessant å se på 
landsoversikten blant merkene 
som selger mest om dagen. Vi 
ser nemlig at nye MaxdaCX-5 
har klart å gjøre seg svært po-
pulær her i Norge etter at den 
kom på veien mot slutten av 
fjoråret. Hittil i år er den solgt 
i 3.651 eksemplarer, noe som 
fører den inn på andreplass på 
Norges Topp 20. Den er kun 
slått av den sedvanlige listetop-
pen VW Golf � som 5.593 per-
soner, bedrifter eller offentlige 

kontorer har handlet i løpet av 
årets ni første måneder.

FLERE POPULÆRE BILER
Andre bilmerker som har slått 
godt an i Norge i det siste er 
Volvo V40, som har føket inn 
på sjetteplass i løpet av året. 
Mitsubishi Outlander har tre-
doblet salget av sin nye versjon, 
mens Mercedes A-klasse også 
har tatt store markedsandeler 
med sine nyeste modeller.

Størst nedgang har Toyota 
Avensis hatt, med hele 41 pro-
sent reduksjon i salget. Også 
Ford Focus, VW Passat, VW 
Tiguan, Volvo V70 og Volvo 
V60 må se røde tall hittil i 2013.

MEST POP PÅ ROMERIKE
Så har vi fått utarbeidet en liste 
som viser Topp 20 i Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen også. 

Den forteller oss at Ford Focus 
er den mestselgende nybilen i 
Skedsmo inntil 1. oktober i år. 
Den er solgt til 134 stolte eiere 
i Skedsmo. Deretter følger VW 
Golf med 120 utgaver, mens 
Nissan Leaf sikrer tredjeplassen 
med 82 eksemplarer. Størst re-
ell tilbakegang har Ford Mon-
deo, med hele 56 i minus. 

MEST POP I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune er det 

Mercedes-Benz som tar en 
dobbel i toppen. Både E- og 
A-klassen gikk det 37 av i løpet 
av perioden. Kia Sportage tar 
tredjeplassen her med 31 kjøp. 
Det er Også Mercedes (C-klasse) 
som har størst reell tilbakegang 
i Lørenskog kommune, med 39 
i minus.

I Rælingen deles førsteplas-
sen av Toyota Yaris og VW 
Golf, begge med elleve stk. Nis-
san Leaf tar tredjeplassen der.

Stadig fl ere fra Skedsmo
kjøper nybil

Nettauksjon på bruktbiler 
Å kjøpe en splitter 
ny bil er en ting, 
men å selge sin 
gamle doning på 
privatmarkedet er 
noe ganske annet. 
Nå øker popularite-
ten for nettauksjon 
på bruktbiler.

I følge Opplysningskontoret 
for Veitrafi kken har det vært 
en liten økning i bruktbilsalget 
i perioden januar-september 
i år, sett i forhold til samme 
periode i fjor. Det ble foretatt 
327.895 eierskifter i løpet av 
året ni første måneder, som er 
knapt tre prosent fl ere enn på 

samme tid i 2012.

GOD SEPTEMBER
September ble for øvrig en me-
get god periode for dem som 
ville selge bruktbil i Norge. Det 
ble foretatt 37.977 eierskifter, 
som er 2.163 fl ere enn septem-
ber i fjor. Det gir en økning på 
seks prosent.

I Sverige har nettauksjon på 
bruktbiler vært sterkt økende 
de senere år, og nå har denne 
formen for bruktbilsalg inntatt 
Norge i stor grad. 

ØKENDE PRIVAT-
INTERESSE
KVD Norge har vært på mar-
kedet i ett år, og daglig leder 
Håkon William Birkedahl Bråt-
hen sier at oppstarten har vært 
fantastisk spennende. 

-Vi har kjøpere og selgere fra 

hele landet, og opplever helt 
klart at både selger og kjøper 
ser på nettauksjon som spen-
nende kanal for bruktbilhan-
del, sier han.

- En stor andel av våre opp-
dragsgivere er næringskunder, 
men vi opplever en økende 
interesse fra privatpersoner 
som ønsker å selge sin privatbil 
gjennom oss, sier Bråthen.

- Om det skyldes at det for 
tiden er vanskeligere å omsette 
biler for privatpersoner, eller 
at vi befester oss stadig mer i 
markedet, er vanskelig å fastslå 
med sikkerhet.

-VIKTIG MED GODE 
TESTER
Forbrukerrådet melder om et 
høyt antall klager på bruktbil. 
Bråthen mener dette i økende 
grad skyldes mangel på god do-

kumentasjon av bilens faktiske 
tilstand.

 - Objektive tester og doku-
mentasjon av bruktbilen gjen-
nom tilstandsrapport blir sta-

dig viktigere. KVD Norge tester 
alle sine biler, og mener at det 
er alfa og omega at tjenesten 
vår er forankret rundt en god 
test, sier han.

NETT-AUKSJON: Håkon William Birkedahl Bråthen er leder 
for KVD Norge. Han sier at nettauksjon på bruktbiler er på full fart 
fremover i Norge (Pressefoto)

NYE BILER: I løpet av 
årets ni første måneder ble 
det solgt 2.948 splitter nye 

biler til folk og bedrifter i 
Skedsmo, Lørenskog og 
Rælingen. (Illustrasjons-

foto)

NYE BILER
Helt nye personbiler, jan-sept 2013. Sammenlignet med samme 
periode i fjor. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafi kken

 Antall Utv. Utv. (%)
Skedsmo 2000 238 13,5
Rælingen 213 -4 -1,8
Lørenskog 735 -48 -6,1
Akershus 15.843 677 4,5
Norge 105.784 1.585 1,5 

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

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

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

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

DAGENS NÆRINGSLIV, MAI 2012

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

“

”
FINANSAVISEN MOTOR 
NR 17 – 4. MAI 2013

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

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

kjøpe en kompakt SUV 
uten å også ha gjort 

seg kjent med 
denne

BILMAGASINET 
NR. 1 - 2012

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

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

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

Kjeller Vest

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

www.mobile-kjeller.no

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

www.mobile-kjeller.no
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JULEKONSERTER 

SØLVGUTTENE SYNGER JULEN INN
Lørdag 14. desember kl. 19.30, Storstua - kr. 300

VINTERMÅNE MED AASMUND NORDSTOGA
Torsdag 5. desember kl. 20.00, Storstua - kr. 320

Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
        Thor - The Dark World
        Jackass Presents: Bad Grandpa
        Fly (3D)
        Gravity
        Runner, Runner
        Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa
 
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

    Seniorkino onsdag 30.oktober: 
    Gravity
    
     Babykino:    
     Jackass Presents: Bad Grandpa

 
 Ukens premierer:
   
   *Carrie
   *The Counselor
   *Philomenia

Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (viS-a-viS MetroSenteret) på lørenSkog. tlf. 67 91 96 72

Skospesialist 

Karl Jakob Solheim fra Solsko er tilstede og kan hjelpe deg med å 
finne skoen til føtter som er ømme og trenger god plass.

SKO OG StrømpedaG

Str. S/M  (36-41) 
Str. L/XL (42-49)

Trenger du kun et 
par: Broddepris i 
dag kun kr. 150,-.

ta 2
Betal 
for 1

tilbud på Ice & Snow brodder 

BERKEMANN rød eller sort: 

Kr.
899,-

fôret med sauepels

DAMEsKolEtt. ekte skinn og pelsfôr.

Kr.
999,-

Kr. 270,- pr. par.

tilbudet varer hele uken fra 18.11 t.o.m. 23.11

Veil kr. 1999,-

Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (viS-a-viS MetroSenteret) på lørenSkog. tlf. 67 91 96 72

Skospesialist 

Karl Jakob Solheim fra Solsko er tilstede og kan hjelpe deg med å 
finne skoen til føtter som er ømme og trenger god plass.

SKO OG StrømpedaG

Str. S/M  (36-41) 
Str. L/XL (42-49)

Trenger du kun et 
par: Broddepris i 
dag kun kr. 150,-.

ta 2
Betal 
for 1

tilbud på Ice & Snow brodder 

BERKEMANN rød eller sort: 

Kr.
899,-

fôret med sauepels

DAMEsKolEtt. ekte skinn og pelsfôr.

Kr.
999,-

Kr. 270,- pr. par.

tilbudet varer hele uken fra 18.11 t.o.m. 23.11

Veil kr. 1999,-

25%  

rabatt
på kompresjons-
strømper hele uken. 

SKO OG STRØMPEDAG 
TIRSDAG 19.NOVEMBER

Produktspesialist Lisbet Valen fra Medi Norway 
er tilstede og gir råd og veiledning denne dagen.

Både Lørenskog Hus 
og Lillestrøm Kul-
tursenter har mye 
på julemenyen i år. 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Julen nærmer seg med 
stormskritt, og som seg hør og 
bør setter lokale kulturhus opp 
sine juleforestillinger. I Lille-
strøm satses det på humor på 
mørke vinterkvelder. 

- Noen av høydepunktene 
i år er “Latter på Latter” med 
Linn Skåber, Hege Schøyen 
og Cecilie Steinmann Neess 
og “Lattergalla” med Johan 
Golden, Pernille Sørensen, 
Nils-Ingar Aadne og Bård Tuf-
te Johansen. I tillegg kommer 
Bye & Rønning, Tommy Steine, 
Oslo Gospel Choir med Anita 
Skorgan og Dagfi nn Lyngbø, 
oppsummerer markedssjef ved 
Lillestrøm Kultursenter, Anne 
Merete Rodem.

JULESKURKEN
Humorforestillingene er del 
av en showmeny som også in-
kluderer middag. Det har vært 
populært, ifølge markedssjefen.                                                                   

- Kombinasjonen julebuffet og 
show ser ut til å være uslåelig. 
Plassene på julebordene hos 
oss ble revet bort tidlig i høst, 
selv om vi har satt opp mange 
ekstraforestillinger. Men det er 
fortsatt plass til små grupper til 
enkelte forestillinger, sier Ro-
dem. 

I slutten av november og 
desember setter kultursen-
teret også opp “Jakten på 
Juleskurken”, i samarbeid 
med Skedsmo Amatørteater.                                                                                                                          
- Det er årets store familie-
forestilling og virkelig ikke noe 
man bør gå glipp av, mener Ro-
dem. 

TRYLLEKUNST
Lørenskog Hus har også mye 
på menyen i år. I 2011 gjorde 
tryllekunstneren og buktaleren 
Haakon Esplo suksess da han 
gjestet Lørenskog Hus sammen 
med Lørenskog Veterankorps. 
Nå kommer de tilbake, og den-
ne gangen slår også Lørenskog 
Skolekorps følge.

- “Magisk jul” er en forestil-
ling for barn i alle aldre med 
musikk, sang, trylling, bukta-
ling og mye mer. Det garante-
res både spenning og masse lat-
ter, forteller markedsfører ved 
Lørenskog Hus, Siri Røhr-Staff.

SØLVGUTTENE KOMMER
I tillegg vil folkemusikkgrup-
pa “Vintermåne” med vokalis-
tene Anne Gravir Klykken og 
Aasmund Nordstoga ta turen 
innom kulturhuset før jul. Re-
pertoaret omfatter salmer og 

julesanger samt både religiøse 
og mer tradisjonelle folketoner. 

Tradisjonen tro vil Sølvgut-
tene også synge julen inn i Lø-
renskog.

- Sølvguttene er for veldig 
mange blitt en viktig del av 

norsk juletradisjon med sine 
julekonserter. Vi gleder oss til 
de skal fylle Lørenskog Hus 
med julestemning, sier Siri 
Røhr-Staff.

norsk juletradisjon med sine 
julekonserter. Vi gleder oss til 
de skal fylle Lørenskog Hus 
med julestemning, sier Siri 
Røhr-Staff.

BYR PÅ JULESHOW NY TRIO: Linn 
Skåber, Cecilie Stein-
mann Neess og Hege 

Schøyen kommer til 
Lillestrøm i desember 
med sitt show “Latter 

på Latter”. (Foto: 
Pressefoto)

FOLKETONER: Folkemusikkgruppa “Vintermåne”, med Aasmund Nordstoga i spissen, kommer til Løren-
skog Hus i desember. (Foto: Pressefoto)

Den gjeveste av Rolf 
Gammleng-prisene, Ve-
teranprisen, gikk nylig 
til rockedronningen 
Anne Grete Preus.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Rolf Gammleng-prisene deles ut 
hvert år til kunstnere som “over tid 
har levert sterke, kunstneriske presta-
sjoner – ved innspillinger eller i sce-
niske forestillinger”. Årets priser ble 
delt ut på Hotel Continental i Oslo i 
forrige uke. Den gjeveste av dem, ve-
teranprisen på 50 000 kroner, gikk til 
Anne Grete Preus fra Skjetten.

TEKSTER MED MENING
I juryens begrunnelse heter det at 
Preus «skriver intelligente tekster, 
tekster med en mening som har vun-
net gehør hos et stort publikum.» 

Preus slapp sitt første album i 
1988, og kan dermed i år feire 

25-årsjubileum som so-
loartist. Dette har rocke-

dronningen markert både 
med nytt album og Norgesturné det 

siste året.

HEDER FRA KOLLEGER
Rolf Gammleng-prisen har navn et-

ter mannen som i sin tid opprettet 
Fond for utøvende kunstnere. 

Vinneren blir valgt ut blant forslag 
sendt inn av utøverorganisasjonene. 
Dermed regnes prisen som en heder 
fra kolleger. Veteranprisen blir som 
regel delt ut til musikere, med unntak 
av fjoråret da den gikk til skuespiller 
Lise Fjeldstad. Anne Grete Preus mot-
tok Gammleng-prisen også i 1992, 
den gang i Åpen klasse. 

Preus fi kk Gammleng-prisen

PRISVINNER: Anne Grete Preus kun-
ne forrige uke motta den største av Rolf 
Gammleng-prisene, Veteranprisen, på 
50 000 kroner. (Foto: Pressefoto)
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 18. november

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
MARIT BJØRGO GRYTHAUGEN 
Frydenbergvn 8
2010 Strømmen

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

DET STØRSTE 
LANDDYRET.

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

Gjør din pensjonstilværelse enkel. Frigjør kapital og tid – uten overraskende
vedlikeholdskostnader. Leiligheter fra 71-131 kvm – velg den som passer ditt behov!

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

*Gjelder de som kjøper leilighet innen 1. desember 2013.
**Ved 80% Husbanklån. Husbankens flytende rente pr. okt.’13 er 2,08%.

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

Send mail til kim@romeriksposten.no
Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61 

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no 

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 63 87 80 00

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846
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TIRSDAG 19.11

MANDAG 18.11

ONSDAG 20.11

TORSDAG 21.11

©
Un

ive
rs

um

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Dei dykkar med kro-
kodiller (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr (4)
18.20 Sjakk-VM 2013. Opp-
summering av dagens parti i
Chennai.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Oppdrag lykke (8)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (9)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.50 Nytt på nytt (r)
01.20 Nattsending

09.00 Morgensending
15.00 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
15.20 Vitenskapens verden:
Jakten på Wallace (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Svenske hemmelig-
heter (r)
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Atelieret
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Status Norge: Eldre-
boomen (4)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Axel Springer –
mediekongens tre liv (1)
23.15 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
00.10 Fangenes restaurant
(r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Saritas krukke (4)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(133)
16.30 Home and Away
(134)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (57)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (57)
19.30 Hotel Cæsar (75)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (20)
22.45 Rita (7)
23.45 Homeland (8)
00.50 Farmen (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.55 Mord og mysterier (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (12)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (3)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Ødemarkens menn
(4)
21.00 Norges sterkeste
mann 2013
22.00 Rottejegerne (10)
22.30 Homeland (8)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.45 Hellstrøm inviterer:
Mariann Thomassen (r)
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
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 Vanderpump Rules
(4)
19.30 MasterChef Norge
(33)
20.30 Top Model Norge (10)
21.30 NCIS: Los Angeles
(1)
22.30 Kari Traa-leikane (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 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
(22)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 71° nord (12)
22.00 Brille (10)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met your Mot-
her (r)
18.00 How I Met your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
20.00 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. (5)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 American Dad (12)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (2)
16.00 NRK nyheter
16.10 Korallrevets eventyrli-
ge verden (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr (5)
18.20 Sjakk-VM 2013
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjem-
me (6)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Krigens unge hjarte
(2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Møkkakaffe (1)
23.35 Danmarks flotteste
hjem (r)
00.05 Krigens unge hjarte (r)
01.35 Nattsending

07.20 Morgensending
13.40 Eit land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Arkitektens hjem (r)
15.40 Den stille kampen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dialektriket (r)
19.45 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
20.15 Aktuelt
20.55 JazzLAB (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jakten på det perfek-
te livet (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Indias overvektige
barn
23.20 Korrespondentane
23.50 Axel Springer – medi-
ekongens tre liv (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(135)
16.30 Home and Away
(136)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (58)
18.00 Hotel Cæsar (76)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Privatlandskamp.
Norge – Skottland, direkte.
1. omgang.
19.50 I pausen
20.00 Privatlandskamp.
Norge – Skottland, direkte.
2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (21)
22.45 Else (7)
23.45 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Brannetterforskerne
(r)
13.30 Smallville (13)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (4)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Først på åstedet (1)
19.30 Brannetterforskerne
(2)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (10)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden: Gatera-
cing
22.35 Sons of Anarchy (9)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (42)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens
(175)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(34)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (9)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (12)
22.30 Gordon Ramsays
hotelleksperiment (2)
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)
03.15 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
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Big Bang Theory
(8)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(12)
21.30 I kveld med YLVIS
(20)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 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 Storage Hunters (5)
22.30 Storage Hunters (6)
23.00 The Rock’s helter (6)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Bondi Rescue: Bali (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Ut i naturen
14.35 Ut i naturen
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (3)
16.00 NRK nyheter
16.10 Korallrevets eventyrli-
ge verden (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Apestreker
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bør de gifte seg (2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer (5)
22.20 Norsk nok? (5)
22.50 Smilehullet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Broen (r)
00.45 Nattsending

08.10 Morgensending
10.15 Distriktsnyheter
12.40 Lindmo (r)
13.40 Eit land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Korrespondentane (r)
15.40 Status Norge: Eldre-
boomen (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 Underveis
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Ethel
00.05 Korrespondentane (r)
00.35 Indias overvektige
barn (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
12.15 Hotel Cæsar 15 år (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(137)
16.30 Home and Away
(138)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (59)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (59)
19.30 Hotel Cæsar (77)
20.00 Ingen grenser (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dokument 2: Fortel-
linger om Jens
22.45 Hostages (7)
23.45 Blue Bloods (22)
00.40 Arrow (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Broom (r)
12.30 Først på åstedet (r)
13.00 Brannetterforskerne
(r)
13.30 Smallville (14)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (5)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Først på åstedet (2)
19.30 Brannetterforskerne
(3)
20.00 Strongman Champi-
ons League (7) Styrkesport.
21.00 Californication (r)
21.35 Haijegerne (7)
22.35 The Killing (13)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
08.45 Hellstrøm inviterer:
Stella Mwangi (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (43)
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
(35)
20.30 Luksusfellen Sverige
(4)
21.30 Boligjakten (13)
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)
02.25 NCIS (r)
03.15 Hell's Kitchen USA (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
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
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Årets hjem (10)
21.30 CSI (1)
22.30 Castle (r)
23.30 Åndenes makt (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(3)
22.00 American Pie:
Bryllupet. Am./ty. komedie
fra 2003.
23.55 Anger Management
(r)
00.25 Cops (r)
00.55 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (4)
16.00 NRK nyheter
16.10 Karibia – et vilt para-
dis (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr (6)
18.20 Sjakk-VM 2013. Opp-
summering av dagens parti i
Chennai.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Adils hemmelige dan-
sere (5)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Brakkefolket (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heksetid (1)
00.05 Visepresidenten (r)
00.30 Nattsending

07.20 Morgensending
12.30 Bør de gifte seg (r)
13.30 Eit land i brun saus
(r)
14.00 Aktuelt (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Oppdrag lykke (r)
15.40 Jakten på det perfek-
te livet (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 Den stille kampen (4)
20.15 Glemte helter (r)
20.55 Filmbonanza (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Visepresidenten (6)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Gregory Crewdson –
fotograf i stort format
23.25 JazzLAB (r)
23.55 Pentagons vitner (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Kokkenes kamp (r)
16.00 Home and Away
(139)
16.30 Home and Away
(140)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (60)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (60)
19.30 Hotel Cæsar (78)
20.00 Redd ferien min (5)
20.30 TV 2 hjelper deg (28)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Torsdag kveld fra
Nydalen – Høydepunkter
22.45 Criminal Minds (1)
23.45 Else (r)
00.45 Hawaii Five-0 (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Broom (r)
12.30 Først på åstedet (r)
13.00 Brannetterforskerne
(r)
13.30 Smallville (15)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (6)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Først på åstedet (3)
19.30 Brannetterforskerne
(4)
20.00 Strongman Champi-
ons League (8) Styrkesport.
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (8)
22.05 Besatt av bil (8)
22.35 Bellator: Winter Tour-
nament (10) Kampsport.
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
08.45 Hellstrøm inviterer:
Lise Fjeldstad (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (44)
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 Ellen DeGeneres
Show (45)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(36)
20.30 Kari Traa-leikane (9)
21.30 Bones (4)
22.30 The Blacklist (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.25 Bones (r)
03.15 Hell's Kitchen USA (r)
04.00 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
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i Europa (3)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(r)
22.00 Program ikke fastsatt
24.00 Amerikansk fotball:
NFL Gameday.
00.35 Nattsending

Er veien opp av sofa-
en i lengste laget? Da
er du ikke alene, men
i kveld møter du de
som både ønsker og
trenger å gjøre noe
med det. «TV 2 Spor-
ty: Gjør livet lettere» er
et livsstilsprogram
hvor vi følger helt van-

lige mennesker med
dårlig helse. Livsstilen
og holdningene må
endres, og vi følger
deres kamp. I sesong-
ens første episode
møter vi familien
Rekdal som sliter med
hverdagsrutinene.
TV 2 søndag kl 19.00

Den lange veien opp av sofaen
Programleder Marte
Stokstad ønsker Mia
Gundersen og Erik
Solbakken velkommen
som de første gjes-
tene denne høsten. I
«De nominerte» får vi
avsløringer om Mias
flørtete 80-tall og om
kranglingen bak kulis-

sene under Live Aid.
Vi finner også ut
akkurat hvor mange av
sine kolleger Erik har
kysset på i NRK. I til-
legg får vi et gjensyn
med Eriks aller første
TV-opptreden, noe han
aller helst vil glemme.
NRK1 lørdag kl 20.25

Topp stemning med Mia og Erik

Makt til folket
I kveld braker det løs
med de første finale-
rundene i «The Voice».
Det er nerver i høy-
spenn og finpusssing
på tonene bak scenen
på Chateau Neuf.
Spente deltagere,
spente mentorer og
publikum er klare for
den aller første live-
sendingen fra Chateau
Neuf i kveld.

TV 2 fredag kl 20.00

FREDAG 15.11

LØRDAG 16.11

SØNDAG 17.11

tvukens

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (1)
16.00 NRK nyheter
16.10 Korallrevets
eventyrlige verden (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr (3)
18.20 Sjakk-VM 2013.
Oppsummering.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (11)
20.55 Nytt på nytt (10)
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden:
London (10)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk
Empire (12)
00.20 Tungrockens
historie (r)
01.05 Nattsending

07.20 Morgensending
13.40 Urix (r)
14.00 Fra Sverige til
himmelen (r)
14.30 Hva har du i
bagasjen, Marcel? (r)
15.10 Norsk nok? (r)
15.40 Den stille kampen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Hestekrefter (r)
19.35 Verdas språk (7)
20.05 Livet etter
vulkanutbrottet (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge: I
koleraens tid (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
22.20 Auschwitz (r)
23.10 Mary Shelley's
Frankenstein. Am. grøsser
fra 1994.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Redd ferien min (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømmehjem
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away
16.25 Home and Away
16.55 Kollektivet (11)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Akvariet (7)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 The Voice – Norges
beste stemme (12)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (10)
23.20 Eurojackpot
trekning (42)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Agent null (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (11)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Agent null (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Fantasy Factory (2)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Bellator: Winter Tour-
nament (r) Kampsport.
00.45 MMA-studio (r) Kamp-
sportmagasin.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Hellstrøm inviterer:
Linn Skåber (r)
08.45 Hellstrøm inviterer:
Petter Schjerven (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (40)
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)
19.15 Anger
Management (r)
19.45 Dusinet fullt. Am.
komedie fra 2003.
21.30 2012. Am. action-
eventyr fra 2009.
00.20 Godzilla. Am. drama
fra 1998.
02.50 American Crude. Am.
drama fra 2008.
04.35 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 (20)
17.40 Two and a Half
Men (21)
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 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
22.00 Top 20 Funniest (r)
23.00 The Graham Norton
Show (3)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met your Mot-
her (r)
18.00 How I Met your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (r)
22.00 Borat. Am. komedie
fra 2006.
23.45 Poker: European
Poker Tour (34)
00.50 Nattsending

05.25 Morgensending
11.30 Sesongåpning skisky-
ting. Sprint kvinner. Direkte.
13.00 Sjakk-VM 2013
13.45 Sesongåpning skisky-
ting. Sprint menn. Direkte.
15.30 Sjakk-VM 2013. Parti
6: Viswanathan Anand og
Magnus Carlsen. Direkte.
17.00 V-cup skøyter. 1500
m menn, 3000 m kvinner og
500 m menn.
17.30 Sesongåpning skisky-
ting. Høydepunkter.
18.30 Sjakk-VM 2013. Opp-
summering.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Fleksnes (3) Bekla-
ger, teknisk feil
20.25 De nominerte (1)
21.25 Lindmo. Talkshow.
22.25 Siste tango i Halifax
(1) Br. dramaserie.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Rådet (r) (3)
24.00 New York i et nøttes-
kall. Am. drama fra 2008.
02.00 Nattsending

06.25 Morgensending
09.05 Hovedscenen
11.00 Sjakk-VM 2013
13.00 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
13.45 Sjakk-VM 2013
15.30 Livet etter vulkanut-
brottet (r)
16.25 Kunnskapskanalen (r)
17.30 Fra Sverige til himme-
len (8)
18.00 KORK – hele landets
orkester (3)
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Historia om USAs
naturperler (7)
21.00 Nyheter
21.10 Bill Baileys hyllest til
orkesteret
22.10 Det beste i livet er
gratis. Fr. romantisk kome-
die fra 2010.
23.45 Benda Bilili (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
11.55 Hotel Cæsar (r)
12.25 Hotel Cæsar (r)
12.55 Hotel Cæsar (r)
13.25 Hotel Cæsar (r)
13.55 Best av de beste (r)
14.55 Farmen (r)
15.55 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (10)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater (10)
22.15 God kveld Norge
22.50 My Boss's Daughter.
Am. romantisk komedie fra
2003.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(r)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (10)
19.05 Beavis and Butt-Head
(1)
19.30 Beavis and Butt-Head
(2)
20.00 Beavis and Butt-Head
(3)
20.30 Beavis and Butt-Head
(4)
21.00 Driven to Kill. Am.
thriller fra 2009.
22.55 Flags of Our Fathers.
Am. krigsdrama fra 2006.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Vancouver (1)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (2)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (3)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 Anger Management
(4)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.35 Head over Heels.
Am. romantisk komedie fra
2001.
19.10 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 How Do You Know.
Am. dramakomedie fra
2010.
23.45 Cadillac Records.
Am. musikalsk drama fra
2008.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 America's Funniest
Home Videos (r)
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 LIVE: Helkveld med
Ylvis (r)
20.00 Brille (r)
21.00 America's Funniest
Home Videos (1)
21.30 Pulp Fiction. Am. acti-
on fra 1994.
00.30 Top 20 Funniest (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 How I Met Your Mot-
her (r)
12.00 How I Met Your Mot-
her (r)
12.30 How I Met Your Mot-
her (r)
13.00 How I Met Your Mot-
her (r)
13.30 How I Met Your Mot-
her (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Collection Interventi-
on (r)
17.30 Airwolf (10)
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.30 Best Ink (7)
20.30 Best Ink (8)
21.30 Boston's Finest (6)
22.30 Almost Famous. Am.
romantisk drama fra 2000.
01.00 Nattsending

06.55 Morgensending
14.00 Vinterstudio. fra Sju-
sjøen.
14.30 Sesongåpning skisky-
ting. Fellesstart menn.
15.15 Vinterstudio. fra Sju-
sjøen.
15.30 V-cup skøyter. 500 m
kvinner og lagtempo menn.
16.30 Sesongåpning skisky-
ting. Høydepunkter felles-
start kvinner og menn.
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Dialektriket (4)
20.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (4)
21.25 Downton Abbey (4)
22.15 Naturens farlige kref-
ter (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Lilyhammer (r)
00.30 Nattsending

10.10 Morgensending
12.10 Benda Bilili (r)
13.35 Historia om USAs
naturperler (r)
14.30 De nominerte (r)
15.30 Bill Baileys hyllest til
orkesteret (r)
16.30 Skavlan (r)
17.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Jaskes dáistaleapmi
– Den stille kampen (3)
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Vitenskapens verden:
Jakten på Wallace (1)
20.35 Verdens verste frisy-
rer (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.05 V-cup skøyter. 5000
m menn.
24.00 Jakta på havsula (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
07.28 Zou
07.39 Chaplin
07.46 Scooby-Doo
08.12 Flintstone
08.38 Pokemon
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Disaster Guy (5)
13.00 På hjul med Dag Otto
(r)
14.00 Dokument 2: Him-
meljegerne (r)
15.00 Ingen grenser (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (7)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Sporty: Gjør livet let-
tere (1)
20.00 Best av de beste (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (19)
22.45 Det norske måltid (1)
23.45 Ingen grenser (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Frasier (r)
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Haijegerne (r)
13.30 Haijegerne (r)
14.30 Fraktekrigen (r)
14.55 Ødemarkens menn (r)
15.55 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
16.55 I Survived (r)
17.55 I Survived (r)
19.00 World's Scariest (r)
20.00 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 The Invasion. Am.
thriller fra 2007.
22.55 Homeland (r)
23.55 På innsiden: Illegal
poker (r)
00.55 The Shield (r)
01.50 The Shield (r)
02.45 The Shield (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Homsepatruljen USA
(r)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 I'm Having Their Baby
(4)
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 Top Model Norge (r)
19.00 Kari Traa-leikane (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (10)
21.20 The Blacklist (4)
22.20 Charlie's Angels: Full
Throttle. Am. actionkomedie
fra 2003.
00.10 The Mentalist (r)
01.10 The Mentalist (r)
02.05 The Mentalist (r)
03.05 Nattsending

06.10 Morgensending
10.15 Melissa & Joey (r)
10.40 Melissa & Joey (r)
11.05 Melissa & Joey (r)
11.30 Melissa & Joey (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (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 Two and a Half Men
(r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 71° nord (r)
20.30 Castle (2)
21.30 Åndenes makt (11)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Major Crimes (4)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Kongen av Queens (r)
15.00 Ice Road Truckers (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (7)
19.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (8)
20.00 The Exes (2)
20.30 Anger Management
(15)
21.00 Two and a Half Men
(5)
21.30 Graceland (10)
22.30 The Art of War II:
Betrayal. Am. actionthriller
fra 2008.
00.35 Formel 1: høydepunk-
ter USA Grand Prix. Motor-
sport.
01.35 American Dad (r)
02.05 Nattsending



Salgstrinn 1-4 er allerede en stor salgsuksess med over 100 solgte. Salgstrinn 5 består av 33 selveierleiligheter fra 31-126 kvm BRA,  
hvitevarer inkludert. Trinn 6 kommer snart for salg. Sentral plassering midt i Lørenskog sentrum.  Felles treningsrom.  

Garasjeplass i lukket parkeringsanlegg. Kun 15 min til Oslo.

For mer informasjon kontakt:  
Tomas N. Gabrielsen 905 76 700, mail: tng@eie.no

Utbyggere:

REGISTRER DIN INTERESSE PÅ WWW.GAMLEVEIEN80.NO

SISTE SALGSTRINN 
KOMMER SNART FOR SALG! 

NYDELIG UTSIKT MOT MARKA 

ENSIGN

Vi har innredet en flott visningsleilighet i trinn 1. Her kan du 
selv se prosjektets flotte kvaliteter med egne øyne, og få svar 
på det du lurer på. Kom innom og se detaljer som kjøkken- og 
baderomsinnredning, parkett, uteplass m.m. Vi har også daglig 
visning etter avtale med megler.

Gamleveien 80 har ledige leiligheter i flere trinn - og derfor har  
du flere alternativer når det gjelder innflytting!

Salgstrinn 1 og 2 er innflyttet - Salgstrinn 5 selges nå!
Fast pris fra kr. 1.550.000,-

  

Kun 100.000,-

ved kontrakt,

resten ved 

overtakelse!

Salgstrinn 1 og 2 er innflyttet - Salgstrinn 5 selges nå!

Åpen visningsleilighet  
hver onsdag kl. 16-18 
og søndag kl. 13-14

TRINN 5


