
TIL 15.800 HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD

Premiedrøm til 
479 millioner 
kroner
Dette er faktisk den enorme 
summen folk fra våre seks 
kommuner spilte for hos Norsk 
Tipping i fjor. Dermed topper vi 
tabellen i Akershus.                                            
                                       Side 4-5

Feirer grunn- 
lovsåret med 
teater
«Nasjonen» er Akershus teaters 
storsatsing i forbindelse med 
årets grunnlovsjubileum. Tors-
dag 13. mars kommer forestillin-
gen til Ullensaker kulturhus.                                         
                                    
                                        Side 25

TEMA: BIL&MOTOR

4. årgang – Nr. 23 – 14. august 20132. årgang – Nr. 2 – 26. februar 2014

Eidsvolling vil  
bli årets beste  
baker
Iren Sandholt fra Eidsvoll er en 
av deltagerne i den nye seson-
gen av «Hele Norge baker».                                           
                                    
                                      Side 23

Oppladbar taxi 
Etter at Per Steinar Vestengen 
prøvekjørte en Tesla bestemte 
han seg for å prøve elbil til 
taxikjøring.                                           
                                    
                                   Side 16-17

Det er for tiden flere boligprosjek-
ter på gang i Nannestad sentrum. 
Prosjektutvikler i Ø.M. Fjeld Utvik-
ling AS, Kjetil Kronborg, forteller 
om svært godt salg hittil.  
                                            Side 6-7

FULL FRES
I NANNESTAD

 ØVRE

SANDVEGEN 5 – RÅHOLT
Moderne eneboliger
i kjede under oppføring
på Sandvegen 5, Råholt.

Bruksareal: Ca 125 m2

P-rom: Ca. 120 m2

Pris: Kr. 3.100.000,- + omk.

Megler: Ann Kristin Hoset, mob. 980 85 692

KAMPANJE
t.o.m. 15. mars.

Få med en varmepumpe 

til en verdi ca kr
25.000,-

AMFI EIDSVOLL
ÅPNER 10. APRIL

      DET ER MYE 
Å FEIRE PÅ 

   EIDSVOLL I 2014
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HARDE 
FA K TA 

50
CM MED SNØ LIGGER 
DET I NEDFARTENE TIL 
NANNESTAD SKISENTER. 

BLE EIDSVOLLBYGNIN-
GEN OPPFØRT. 

1770

MILLIONER PASSASJER-
ER REISTE OVER OSLO 
LUFTHAVN I JANUAR. 
 

1,6

 

Vi får gamle klokker 

TIL Å GÅ!
• URMAKER

• Stort utvalg av kjente merker
• Nytt ur? Besøk oss på Eidsvoll

• Batterier – Reparasjoner

Wergelandsgate • Eidsvoll sentrum • hsindsen@online.no

Hyttetomt/
Nøkkelferdig hytte 

v/Rondane

www.tryvang.no

Kjempetilbud  
våren 2014

Salgs-
innspurt

-70%
Brøtergt. 1, Lillestrøm - Tlf. 63 81 00 94 

Åpent: Man.-fre 10-18, tor. 10-19, lør. 10-16

Følg oss på facebook

str. 42-56 #peace #love #perfekt #romeriksposten @janic1

 #snow #happyboy #crazy #joy @elisabethm456

MÅNEDENS  
VINNER: 
Her er månedens 
vinnerbilde! Et flax-
lodd blir sendt til 
deg i posten.
                 Gratulerer!

#Tussi #romeriksposten @beogurro

#Losby #pink #pig #farmlife #romeriksposten @fruriise

Mange søkere  
til senterjobb
I midten av januar ble stillin-
gen som ny senterleder ved 
Amfi Eidsvoll på Råholt utlyst. 
Personalsjef Olve Røen i Amfi 
Drift AS, forteller at ansettel-
sesprosessen nå er i sluttfasen.

– Det var 50 søkere til stil-

lingen. Vi har nå tatt ut kan-
didater for førstegangsinter-
vju og regner med å ansette 
før måneden er omme, sier 
Røen. Nye Amfi Eidsvoll åp-
ner dørene torsdag 10. april.

43 
DAGER IGJEN

til vi åpner mange spennende 
butikker og serveringssteder

Anni&Co 
Ark
Bagorama
Bakermester Nicolaisen
Bittes Planet
Bjørklund
Bogerud
Brasserie RÅH (åpner i mai)
C)Optikk Eidsvoll
Coop Extra
Cubus
Design Haircare
Eidsvoll dentalklinikk
Eurosko
Floriss
G-Sport
Grønn Lykke
Gullfunn
Hairshop
Hansen & Dysvik
Hildes fotklinikk
Jernia
Kid
Kitch´n
Kurant
LMC
Milano
Mix
Nille
Princess
Råholt kiropraktorsenter
Råholt legesenter
Råholt tannlegesenter 
Råholt Zoo
Salong Irene
Skoringen
Sparebank 1
Stormberg
Sunkost
Sushi Asia
TilBords
Twist Inn
Trento treningssenter (åpner 20. mars)
Vita
Vita Exclusive
VitusApotek
Yes vi leker
Zizzi
Øvre Romerike øyelegekontor
(med forbehold om endringer)

AMFI EIDSVOLL
ÅPNER 10. APRIL
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Dette er faktisk den 
enorme summen 
folk fra våre seks 
kommuner spilte for 
hos Norsk Tipping 
i fjor. I forhold til 
året før har premie-
drømmen tilsynela-
tene gått både opp 
og ned i våre seks 
kommuner. Men 
fortsatt topper vi 
tabellen i Akershus.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

 
Drømmen om storgevinsten 
lebver i beste velgående blant 
innbyggerne på Øvre Romeri-
ke. Nye tall fra Norsk Tipping 
(NT) viser at det ble spilt for 
totalt 479 millioner kroner 
blant beboerne i Skedsmo, 
Lørenskog, Rælingen, Ullens-
aker, Eidsvoll og Nannestad i 
løpet av 2013. Eidsvoll og Nan-
nestad har nedgang, de øvrige 
har vekst – og Rælingen størst 
økning med 5,2 prosent.

– Fjoråret ser ut til å bli det 
nest beste i selskapets historie, 
rent økonomisk, sier kommu-
nikasjonsrådgiver Roar Jødahl 
hos NT. Det ble spilt for ikke 
mindre enn 12,9 milliarder 
kroner i fjor. Målt per innbyg-
ger var det en økning på knapt 
én prosent.

OVER 18 ÅR
Norsk Tipping har for første 
gang regnet omsetning per inn-
bygger over 18 år – som selvsagt 
gir et mer riktig bilde av spil-
lesituasjonen per kommune, 
da man må være myndig for å 
spille hos NT. For å gi et korrekt 

Premiedrøm til 479 millioner kroner

Ned i vekt med ULTRALYD

HELSERIKET SPA & VELVÆRE
May Britt Jagedal - Storgata 14, Jessheim

inngang bak, etg. over Specsavers. Tlf. 41 68 52 74
E-post: info@helseriket.com – www.helseriket.com

Vårt ultralydapparat har 31 transducere
som arbeider uavhengig på 31 steder
samtidig, ikke bare på ett sted.

VÅR PRIS SKREMMER INGEN!
2 timers behandlinger 
inkludert lymfedrenasje.

Vi har positive
resultater 
og gode
tilbakemeldinger

Kr. 1000,-

l Hudpleie
l Tannbleking
l Massasje
l Healing
l Sliten; mangler energi
eller har smerter i kroppen?
Vi har gode behandlinger
og 18 års erfaring.

Vi fører

bilde av utviklingen, har NT 
også omregnet tallene for 2012 
tilsvarende. 

Disse tallene frembringer at 
Eidsvoll kommune på mange 
måter er som en stor spille-
kommune å regne, og størst i 
hele fylket.  Målt per innbyg-
ger over 18 år ble det nemlig 
spilt for 3.915 kroner i Eids-
voll. Det gjelder spill både via 
nettet og hos spillekommi-
sjonærer. Snittet i Norge er på 
3.286 kroner.

SNITT PÅ ØVRE 
ROMERIKE
I Skedsmo kommune var snit-
tet på 3.891 kroner per inn-
bygger, som er nest høyeste 
sum i Akershus. Og vårt om-
råde tar likegodt siste plassen 
på pallen også, da Lørenskog 
hadde et snitt på 3.859 kro-
ner. Så sniker Nes seg inn på 
plassen foran Rælingen, som 
har et snitt på 3.685 kroner 
per beboer over atten år. Ul-
lensaker har et snitt på 3.564, 
mens Nannestad har lavest 
snitt på våre kanter, med 
3.294 kroner. 

I Akershus spiller hver inn-
bygger for gjennomsnittlig 
3.026 kroner hos NT, så spil-
lingen i alle våre kommuner 
trekker tallene opp i Akershus. 
De som «bryr seg minst», bor i 
Asker kommune, og spiller for 
2.159 kroner hver på de mange 

spillene hos Hamar-selskapet.

ENORME ULIKHETER
Det er oppsiktsvekkende forskjel-
ler i Kommune-Norge når det 
kommer til spilleglede på Lotto, 
fotball, Flax eller hva det måtte 
være. Nesseby kommune i Finn-
mark troner majestetisk på tabel-
len, med utrolige 8.650 kroner i 
innsats per innbygger over 18 år. 
Lavangen i Troms er nummer 
to, mens Kautokeino i Finnmark 
gjør trioen med over 8000 kro-
ner per snute komplett. Det er et 
hav av penger ned til Vegårshei i 
Aust-Agder, hvor det kun brukes 
1.791 kroner per innbygger.

«BEST» I NORD
– Vi konstaterer at disse forskjel-
lene alltid har vært der, uten at 
vi klarer å peke på hva som er 
årsaken til dette, sier Jødahl.

Kommunene i Nord-Norge, 
samt Sør-Trøndelag, Hedmark 
og Hordaland tar de fleste plas-
sene øverst på listen. Østfold, 
Akershus og «bibelbeltet» Ag-
der-Rogaland kommer langt 
nede på listen. Så kan man 
selvsagt diskutere hvorvidt det-
te er bra eller dårlig. Foreløpig 
konstaterer vi bare at slik er det.

NYE SPILL
– Omsetningen på de forskjelli-
ge spillene svinger alltid litt fra 
år til år. Vi ser at Lotto mister 
noe omsetning i 2013, men vi 

har lansert Eurojackpot som et 
nytt produkt i lykkespill-seg-
mentet. Konkurransen fra 
utenlandske operatører er tøff, 
og vi må jobbe hardt for å sikre 
at vi har appell, spesielt hos de 
yngre spillerne, sier Jødahl.

– Det er bakgrunnen for 
at vi for få uker siden lanser-
te våre nye spill på Internett. 
Dette er spill som er vel til-
passet nye kanaler og plattfor-
mer, legger han til. 

Senere i vår lanserer NT et 
nytt spill som får navnet «Na-
bolaget», et helt nytt lotterispill 
hvor NT lover bred appell. Mer 
informasjon om dette kommer 
senere, men et artig moment er 
at dersom naboen din vinner på 
dette spillet, så vinner du også.

POPULÆRE SPILL 
Det er fortsatt Lotto som er 
detstørste spillet også på Øvre 
Romerike. Alle våre kommu-

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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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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Omsetning totalt i Akershus  
Kroner. Inkludert alle spill i 2013, endring fra 2012

EIDSVOLL  66 777 455    3 915            - 3,0

SKEDSMO               151 243 680    3 891             0,2

LØRENSKOG           101 472 986    3 859              2,5

NES   57 482 556    3 737              1,1

RÆLINGEN 46 381 444    3 685              5,2

AURSKOG-HØLAND  43 437 923    3 632              2,5

ULLENSAKER  84 544 834    3 564               0,4

NITTEDAL  58 120 131    3 553              1,3

HURDAL    6 993 788    3 307              3,6

FROGN  39 306 681    3 301              3,4

NANNESTAD  28 624 976    3 294            - 1,7

ENEBAKK  25 615 462    3 250            - 4,9

SØRUM  38 671 166    3 171              1,3

FET  26 167 284    3 158            - 0,4

SKI  66 884 565    3 044            - 0,9

VESTBY  34 972 806    2 986            - 3,8

OPPEGÅRD  57 326 637    2 912            - 0,7

GJERDRUM  13 576 378    2 910              5,8

NESODDEN  36 288 306    2 681              2,7

ÅS  29 862 269   2 228              4,7

BÆRUM                   192 919 531    2 187              0,0

ASKER  92 984 950    2 159            - 0,7

AKERSHUS           1 299 655 805    3 026              0,5

NORGE               12 908 961 118    3 286              0,8

PER INNB. ENDRING PR 
INNB. (%) 

OMSETNING

ner ligger over snittet på Lot-
to. Hver innbygger over 18 år i 
Eidsvoll brukte 1.068 kroner på 
dette spillet i fjor, mens norma-
len i Norge er 859 kroner per 
snute.  Oddsen er mye større 
enn normalt i Skedsmo, Løren-
skog og Rælingen. Ullensaker 
og Nannestad ligger et stykke 
foran på Viking Lotto.

Innsats per innbygger  
Kroner spilt per innbygger over 18 år. Kilde: Norsk Tipping

RÆLINGEN              954      684            210                     765      182

LØRENSKOG              937       711            208                     746      186

SKEDSMO              915      718             201                    845      163

EIDSVOLL              875      640            209                     476     136

ULLENSAKER              982       765            237                     425      142

NANNESTAD           1 006      742             251                    375      149

NORGE              859      633             237                     552      151

VIKING EXTRA ODDSEN TIPPINGLOTTO

(Illustrasjonsfoto)

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:SamarbeidSpartnere

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei!
Se kurs- og veiledningstilbud på 

www.etablerer-akershus.no
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Lillestrøm Kultursenter (2 kurs, á ca  4 timer)
Torsdag 13. mars kl. 18.00 og lørdag 15.mars kl. 14.00 

Påmeldingsfrist: 5. mars 2014.

Gjerdrum Kulturhus på Ask (2 kurs, á ca 4 timer)
Torsdag 20. mars kl.18.00 og lørdag 22.mars kl. 14.00

Påmeldingsfrist: 6. mars 2014.
  

For informasjon og påmelding, kontakt:
 
 Internservice AS

Tlf. 95 86 65 50
 E-mail: iv-armj@online.no - www. trseu.com/internservice

Flyskrekk?
Flyskrekkurs:  

- Fra FLYSKREKK  
til FLYGLEDE 

Det er for tiden flere 
boligprosjekter på 
gang i Nannestad 
sentrum. Prosjekt-
utvikler i Ø.M. Fjeld 
Utvikling AS, Kjetil 
Kronborg, forteller 
om svært godt salg 
hittil.  

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I Nannestad sentrum er det for 
tiden flere boligprosjekter på 
trappene. 

Både Smedhagen Park, 
Granlund Boligtun og Eker-
tunet er prosjekter som nå er 
under utbygging.                                                                                              

– Her i Smedhagen Park er 
31 leiligheter solgt. Det er kun 
en ledig toppleilighet i trinn 1, 
forteller Geir Nyland, prosjekt-
megler i Eiendomsmegler1.                                                                                      
Leilighetene har et bruksareal 
på mellom 56 – 76 kvadratme-
ter.                              

– Det ser ut som størrelse og 
priser traff bra her, legger han 
til.                                                                    

Kjøperne vil overta bolige-
ne rundt 1. april.                                                             

– Vi kommer trolig til å lan-
sere trinn 2 til våren, og vil 
nok kjøre mye likt der også. Nå 
får vi et flott referanseprodukt 
å vise frem, sier Nyland.

GODT FORNØYD
Bare en drøy uke før julaften 
i fjor var det salgsstart for det 
nye boligprosjektet Ekertunet i 
Nannestad sentrum. 

– Allerede på den første 
salgsvisningen ble de tre før-
ste leilighetene revet bort. Til 

Nye boliger går u nna i Nannestad
nå er 6 leiligheter, i overkant 
av 20 prosent, solgt. Dette er 
et resultat vi er godt fornøyd 
med og viser at prosjektet har 
truffet godt i markedet, for-
klarer prosjektutvikler hos 
Ø.M. Fjeld Utvikling AS, Kjetil 
Kronborg.
                                
KREVENDE PERIODE   
Prosjektet består av 29 selvei-
erleiligheter med beliggenhet 
midt i Nannestad sentrum, vis-
à-vis Nannestad torg, og med 
utsikt til Romeriksåsen.                                                                        

Leilighetsprosjektet ble 
lansert midt i en kreven-
de periode i boligmarkedet.                                            
- 20 prosent solgt i løpet av en 
måned må derfor anses som 
et svært godt resultat, mener 
Kronborg. 

Byggingen av leilighetene 
vil starte i løpet av våren.
                                        
STORT LØFT
I første etasje i prosjektet Eker-
tunet blir det også etablert en 
ny stor Rema 1000-butikk. Ø.M. 
Fjeld Utvikling AS og Rema Ei-
endomsutvikling Øst AS eier 50 
prosent hver av prosjektet.

– Denne butikken vil bidra 
til å gi et stort løft for handels-
tilbudet i Nannestad og legge 
til rette for økt vekst for hele 
sentrum, mener Kjetil Kron-
borg.

Eiendomssjef Henryk Hüls i 
Rema Eiendomsutvikling Øst 
AS forteller at de lenge har sett 
etter et egnet lokale i Nanne-
stad.
                                       
STERK TRO                         
– Det blir en moderne butikk 
som vil gjenspeile hele Rema 
1000-konseptet. Nannestad har 
lenge vært av interesse for oss, 
men det gjaldt hele tiden å fin-
ne den beste plasseringen, for-
klarer Hüls til Romeriksposten.

Butikken får et areal på to-
talt 1300 kvadratmeter, in-

kludert lager og personalrom. 
Selve salgsarealet vil utgjøre 
ca. 850 kvadratmeter. 

– Vi har sterk tro på at kon-
septet vil finne mange trofaste 
kunder her. Prosjektet marke-
rer seg gjennom sin sentrale 
plassering midt i sentrum av 
Nannestad. Det er også god til-
gjengelighet til offentlig trans-
port og parkeringsplasser midt 
i sentrum. Vi er overbevist om 
at prosjektet vårt er et posi-
tivt bidrag til fremtidig sen-
trumsutvikling i Nannestad, 
sier Hüls.

Nytt kjøkken?
Rask levering. Kun to til tre uker. 
50 forskjellige modeller og 70 forskjellige farger.

55 000,-

35 000,-

Myhrer Industriområde Eidsvoll  
(vis a vis Bohus LETO-møbler) 
Tlf. 93 65 99 63. Følg oss gjerne på facebook.
Åpent: Man-fre. 10-17 Tor. 10-19 Lør. 10-14

100% service og kvalitet til rimelig pris!

NORGES LAVPRISKJØKKEN

NYTT PROSJEKT: Prosjektet Ekertunet består av 29 selveierleiligheter 
midt i Nannestad sentrum. I første etasje kommer en ny Rema 1000-bu-
tikk. (Foto: Illustrasjon/Ø.M.Fjeld Utvikling AS)

SELGER GODT: I Smedhagen Park er det kun en leilighet som står usolgt. Trinn 2 blir lansert til våren. (Foto: 
Illustrasjonsfoto)

FORNØYD: Prosjektmegler i 
Eiendomsmegler1, Geir Nyland. 
(Foto: Pressefoto)

  – Allerede 
på den første 
salgsvisningen 

ble de tre første 
leilighetene revet 
bort. 
                Geir Nyland, prosjekt- 
               megler i Eiendomsmegler 1

”

Konsert 
på Kløfta

Slutter som 
senterleder

Nye postbiler

Ullensaker Janitsjar inviterer 
til festkonsert med kjente lå-
ter fra Grease på Kløfta Velhus 
lørdag 1. mars kl. 19.00.
I tillegg til Ullensaker Janit-
sjar blir det lokale dansere fra 
Ullensaker Kulturskole samt 
Bengt Jacobsen og Christine 
Meyer på vokal.

Dørene åpnes kl 19.00. Et-
ter konserten spiller Linda 
Løvland med band opp til 
dans.

Etter 14 år i jobben slutter Lise 
Lotte Bergland i jobben som 
senterleder ved Jessheim Stor-
senter. Stillingen er nå utlyst. 
Bergland skal fortsette i job-
ben til en erstatter er på plass. 

– Jeg har vært med på en 
fantastisk reise. Jeg elsker job-
ben og det er ikke noen kon-
troverser bak dette, men jeg 
har tatt et valg som jeg tror 
kan være fornuftig nå, sier 
Bergland til Eidsvoll Ullensa-
ker Blad.

Posten sender i disse dager ut 
91 nye elektriske postbiler. 
Fem av bilene får base på Rå-
holt, mens to skal til Jessheim.
Leverandøren Peugeot opply-
ser at de nye bilene kan kjøre 
15 mil om gangen. 
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Martine Lundekvam 
og Marte Hopstad 
Granerud fikk slått 
fra seg da de tok på 
boksehanskene for 
første gang.   

 

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

– Det var en litt annerledes tre-
ningstime enn det vi er vant 
med. Vi pleier som oftest å tre-
ne styrke. Det var overraskende 
slitsomt, men vi kan tenke oss 
flere slike boksetimer, sier Mar-
tine Lundekvam.  

For å skape litt interesse 
rundt boksing på treningssente-
ret Do It Kjeller har Roar Peta-
jamaa latt medlemmene få prø-
ve noen boksetimer. Målet er å 
kunne tilby gruppetimer med 
boksetrening.      

MERKER ØKT 
BOKSEINTERESSE
– Jeg merker at behovet for bok-
sing og fighting er veldig stort 
på Kjeller og omegn. Mange da-
mer bokser. Vi har damer som 
er langt opp i 50-årene, og vi 
har unge jenter som bokser, for-
teller Roar Petajamaa.

Selv startet Petajamaa som 
14 åring med boksing etter å ha 

blitt med en kamerat på bok-
setrening. Som bokser repre-
senterte han Norge fra 1987 til 
1993. Petajamaa har vært Nor-
gesmester seks ganger, Nordisk 
mester, pluss sølv i Nordisk og 
femteplass i junior VM. Som 
profesjonell fikk han 15 kam-
per, derav 15 seiere. 10 vunnet 
på knockout. I 1998 var han 
renket som nummer 4 i verden 
i lett tungvekt, under boksetre-
ner Angelo Dundee.

– Boksing er ikke farlig, men 
hvis du gjør det feil er det lett 
å få skader. Skal man lære bok-
sing må det være av noen som 
har kompetanse og god faglig 
bakgrunn, forklarer Petajamaa.

Han forteller at mange mer-
ker at boksetreningen tar veldig 
godt i magen, sidene og ryggen, 
og at de blir slitne i armene og 
brystkassen. 

– Boksing er kjempefin al-
ternativ trening, hvert fall for 
kjerne-muskulaturen. Og så er 
det veldig bra for det mentale, 
konsentrasjon og koordinasjon. 
Når du har gjort unna en times 
økt med boksing utløser det en-
dorfiner. Da blir du veldig av-
slappet og rolig til sinns.

NY TRENING
For Martine Lundekvam og 
Marte Hopstad Granerud star-
tet treningsøkten med sirkel-
trening der blant annet kne-
løft, hoppetau, antirotasjon og 
armhevinger er noen av øvel-

BOKSEBANDASJE: Petajamaa surrer baksebandasje på hendene til 
Marte Hopstad Granerud. Dette brukes i boksehansker og slaghansker 
for beskyttelse og hygiene.

RETT VENSTRE: Martine 
Lundekvam kliner til med en 
rett venstre i hansken til Roar 
Petajamaa. I bakgrunnen står 
Marte Hopstad Granerud. 
Snart er det hennes tur.

Slår seg i form   – Det var morsomt å 
få slå ut med all kraft. 
Det ble en annerledes 

trening.
                        Marte Hopstad Granerud
”

sene. Alt etter tilmålt tid. En 
programmert iphone gir fra seg 
en lyd når det er tid for å gå til 
neste post. Etter oppvarmingen 
er det på med boksehanskene. 
Marte og Martine får en leksjon 
i å slå rett venstre og rett høy-
re. Petajamaa forklarer og viser 
jentene hvordan slagkraften 
hentes fra hofta.

– Det var litt uvant å gi alt du 
har og bare kline til. Men det 
var veldig gøy. Jeg kjente det 
godt i kjerne- muskulaturen, 
sier Martine.

Jentene har trent fast på tre-
ningssenteret i ett og et halvt 
år. De har tidligere vært innom 
ulike gruppetimer som senteret 
har satt opp, men de har aldri 
prøvd kampsport tidligere. De 
forteller at de gjerne tar flere 
boksetimer.

– Det var morsomt å få slå ut 
med all kraft. Det ble en anner-
ledes trening. Dette er like bra 
som styrketreningen som vi 
vanligvis driver med. Jeg ble sli-
ten, sier Marte.

– Du blir ekstra motivert av 
å ha en som står og pusher deg 
videre. Da yter du litt ekstra, 
forteller Martine. 

TRENINGSPARTNERE
Lundekvam og Granerud går på 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
på Kjeller. Etter skoletid rusler 
de ned til Do It treningssenter 
og tar en økt med styrketrening. 

– Vi pakker ned treningstøy 

før vi går på skolen. Da er det 
enklere å ta en treningsøkt rett 
etter skolen. Det hadde ikke 
vært like motiverende å reise 
hjem og deretter reise på tre-
ning. Å trene gir oss en mest-
ringsfølelse. Det er også en måte 
å koble av fra skolen, sier Marte. 

De forteller at det er lurt å ha 

en treningspartner. Da har du 
en som kan dra deg med når du 
selv ikke er så veldig motivert. 

– Det er bra å få undervis-
ning av en som har vært bokser 
tidligere. Når vi har lært litt mer 
teknikk kan det hende at vi tar 
på hansker og trener litt bok-
sing for oss selv, sier Martine. 

AKTUELT
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salg av alt, kr. 10200,-. E-post: 
bjgunde3@online.no

Har mange filmer til voksne og 
barn. Pris blir vi enige om. De 
fleste er sett på en gang. Tlf: 99 
23 72 30. 

Hvit stellekommode på hjul 
med badakar (5 skuffer) selges. 
Babyuro (gulvmodell) selges. Noen 
retrolamper + en del blader og 
bøker. Lys brun kommode høyde 
82, bredde 72 selges. Tlf. 63 87 
74 12 eller 93 61 82 02.  
 
Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf 930 40 550. 
 
Hvit kommode høyde 80-82 øn-
skes kjøpt. Tlf. 63 87 74 12 eller 
93 61 82 02  
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært fra krigen er også av interesse. 
Tlf. 40 40 62 16. 
 
Ikke kast sykkelen din. Ikke la 
den bli til spiker til naboens nye 
bod. Jeg tar imot alle typer sykler 
uansett stand. Ring meg på 92 82 
49 01 og jeg henter. Alternativt så 
kan den avsettes hos meg. 

Ukependler ønsker rimelig sted å 
bo. Mandag-fredag. Ikke bofelles-
skap, ellers alt av interesse. Seriøs, 
sikker betaler. Tlf. 90 79 59 64 

Brukt termopanvindu med fast 
karm h. 150, br. 200 gis bort. 2 
stk. nye hvitmalte hobbyplater 
240 x 60 gis bort. Tlf. 45 69 47 
52 
 
Brun seksjon i 3 deler gis bort hel 
eller delt. Hver del 90 x 48 x 180. 

glasshyller, 2 skuffer  Kr. 500,- Tlf. 
416 66 844.

 
 
Sølvbestikk; Dragemønster, ikke 
brukt. Kakespade, kr. 900,- / 
Kakegafler, 8 stk. kr. 3000,- / 
Kompottskje, kr. 800,- / Spiseskje, 
8 stk. kr. 5000,- / Syltetøyskje, 
2 stk. kr. 800,-.  Samlet salg kr. 
9500,- Juvelmønster, litt brukt, 
Kaffeskje, 7 stk. kr. 900,- Samlet 

Myntsett fra 1979-1984-1988-
1989-1990-1991-1992-1993-
1994-1995-1996-1997. Og OL 
Pin fra Lillehammer selges.Gi bud.
Tlf.97 79 94 28. 
 
Kulehylser til kanon til salgs. 1 
500,- Ring 99 50 49 10. 
 
Combee seng 90x200cm i eik 
farge med bunn, og 3 sengekuff 
i hvit fra Skeidar. 500 kr. Tlf. 95 
15 39 65. 
 
Stort undulatbur og et til parakitt/
dvergpapegøye selges billig.Tlf. 99 
39 21 38/Jessheim. 
   
1 Alexander lammeskinnsjakke str. 
38, kr. 500,- Wenche tlf. 95 73 
29 88, Lørenskog.  
 
Ski lengde 120 cm + skistaver ca. 
80 cm ønskes kjøpt. Tlf. 90 84 
69 86. 
 
Vitrine/bokskap selges  B.130. 
H195. D50  innvendig lys,  3 

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

ØNSKES LEID

GIS BORT

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

Tlf.  67 90 50 92/91 76 93 30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Takmåking/måking av gårdsplass 
med sneskuffe utføres raskt og 
effektivt. Ring 90 99 01 80. 

SOLSKJERMING  
 - VINTERKUPP! 
Markiser – persienner – screen 
og interiørgardiner. Vi har også 
garasjeporter. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter AS 
for gratis måltaking: mob: 459 09 
949. E-post: martinl@fasadepro-
dukter.no. 
  

GARASJEPORTER  
 - VINTERKUPP! 
Varmgalvaniserte leddporter i stål. 
Alle farger og varianter. Vi har også 
markiser og persienner. Ring din 
lokale leverandør i Fasadeproduk-
ter AS for gratis måltaking: mob: 
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.no. 
 
 

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.

 
 

Diverse verktøy til salgs. Bile, 
svans, diverse til tømmerdrift, 
sauesaks etc. 1500,- Ring 99 50 
49 10. 
 
Ubrukt slalomski 100 cm lange 
m Rossignol bindinger for barn 
selges til kr 1.200.- Tlf. 97 77 
20 54.

 

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.

Nannestad
Et fly på bakken. Mosqu-
ito. Flere personer foran 
flyet. Giver/siste eier, Per 
Hoff. Norsk Luftfartsmu-
seum. Bildet er fotogra-
fert  i 1946 og hentet fra 
Akershusmuseet.

Vi flytter inn i nye lokaler på AMFI Eidsvoll den 10. april 2014 og vi har startet stort:

Saga 2, 2080 Eidsvoll -  Tlf. 981 21 196   
Følg oss på facebook: Bittes Planet      

Velkommen  
til den farge- 
rike planeten!

 FLYTTESALG

Klær, gaver, smykker med mer

VISNING:
Lørdag 01. mars kl. 15.00 - 17.00
Søndag 02. mars kl. 15.00 - 17.00

For mer informasjon, se www.marion-eiendom.no

Kontakt oss på telefon 90 65 65 60
E-post: borgan@marion-eiendom.no
Se finnkode: 46069679

108 m2 ALT PÅ EN FLATE! 
Komplett kjøkken med hvitevarer.  
3 soverom, 2 bad, walk-in closet,  
2 p-plasser i garasjekjeller, heis.

RÅHOLT 
Pris kr. 3.975.000,- (Kun 30 min. fra Oslo og 7 min. fra Gardermoen)

Luksusleilighet  
i Sandvegen 10

Ring Anita på tlf. 483 20 157  
eller Elisabeth på tlf. 483 23 443Annonsere her ? 

Ikke alle liker utfordringer – vi søker de som gjør det!

Vi tilbyr et unikt miljø med mulighet til å kombinere satsing på
toppidrett med studiespesialisering på videregående skole.

Vi tar imot søknader til VG1, VG2 og VG3

Etter avtale kan utøvere innen andre idretter bli tatt inn.
Vi tar gjerne imot individuelle besøk fra ungdommer

og foresatte. Kontakt oss for en avtale!
Tlf. 62 88 88 40

ntgkongsvinger@ntg.no www.ntg.no/kongsvinger

Send søknad på www.ntg.no innen 1. mars

Programfag
• Språk, samfunnsfag

og økonomi
• Realfag

Norges Toppidrettsgymnas
Kongsvinger

39 av utøverne i OL i Sotsji har bakgrunn fra NTG

Idretter
• Dans
• Fotball
• Håndball

• Skyting
• Sykling
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Flere modeller på markedet. Stor opp-
merksomhet. Bedre kvalitet og rekkevidde. 
Og politikere som holder ord. Slik forklarer 
Elbilforeningen doblingen av elbiler i den 
norske bilparken. I dag kan vi presentere 
modellene som var mest pop på Romerike 
og i Akershus i 2013.

 
  
 

 
Det ble solgt 7.882 elbiler i 
Norge i løpet av 2013. Dette 
er en formidabel økning på 
knapt 100 prosent, da det i 
2012 rullet ut 3.950 elektriske 
biler i det norske markedet. 
Også vi på Romerike bidrar 
til den gode veksten.

ELEKTRISK 
GJENNOMBRUDD
Snorre Sletvold er generalse-
kretær i Norsk Elbilforening. 
Han sier til Romeriksposten at 
elbil-entusiastene har gått og 
ventet på «gjennombruddet».

– Men selv ikke vi trodde 
at vi skulle få en fordobling 
av elbilstanden, poengterter 
han.

– Hva skjedde egentlig?
– Det er mange grunner til 

at salget har gått såpass mye 
opp. Blant annet er det et 
resultat av flere modeller på 
markedet, samt bedre kvalitet 
og rekkevidde. 

– Dessuten har vi den så-
kalte naboeffekten, hvor det 
snakkes positivt om elbil. Det 
fører til mye oppmerksomhet. 
Så vil jeg også berømme tøf-
fe politikere som står ved sine 
lovnader, skryter Sletvold. 

FLEST I SENTRALE DELER
Brutt ned på kommunenivå 
er det selvsagt nokså få biler 
det er snakk om. Men man-
ge bekker små gjør en stor Å. 
Det er tross alt ute i vårt lang-
strakte land at elbil-feberen 
herjer. Det er helt klart store 
forskjeller, og det er sentrale 
deler av Østlandet, Vestlandet 
og Trøndelag som har størst 

GJENNOMBRUDD: Snorre 
Sletvold, generalsekretær i Norsk El-
bilforening har ventet på «gjennom-
bruddet» (Foto: Elbilforeningen)

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

handlevilje i elbil-forretnin-
gene. Fylker med mye lan-
devei kommer langt ned på 
listen - som Sogn og Fjordane, 
Hedmark, Oppland, Troms og 
Finnmark.

ØKNING PÅ ROMERIKE
Folk (eller bedrifter) fra Skeds-
mo kommune kjøpte i fjor 162 
elbiler, kan vi lese ut fra talle-
ne hos Opplysningsrådet for 
Veitrafikken (OFV). Dette er da 
snakk om splitter nye biler, og 
ingenting fra bruktmarkedet. 
Dette er en dobling fra kun 79 
solgte året før.

– Vi må huske at elbiler 
utgjør under én prosent av 
totalbilparken som er på 2,5 
millioner kjøretøy, sier Slet-
vold.

BEST AN I SKEDSMO
Det er Nissan Leaf som har 
slått klart best an i Skedsmo 
kommune. Av de 162 elbilene 
som ble solgt her var det nem-
lig 117 slike. Så er det 24 av 
Tesla Model S og 18 av Volks-
wagen Up!.

I Lørenskog var det 37 per-
soner som kjøpte elbil i 2013. 
Dette er nøyaktig det samme 
som året før, så her har man 
altså ikke bidratt noe til øk-
ningen på landsbasis. Best 
er Nissan Leaf, som er solgt 
i tolv eksemplarer, etterfulgt 
av Tesla med elleve stykker.

I Rælingen ble det kjøpt 20 
elbiler, som er en fin økning 
fra bare åtte stk året før. Det er 
Leaf som topper med elleve stk, 
mens Tesla har syv solgte der.

STOR ØKNING I 
ULLENSAKER
Leaf topper suverent i Eidsvoll 
også. Her ble det handlet inn 
totalt 25 elbiler, som er opp fra 
kun syv året før. Nissan Leaf ut-
gjør så mye som 16 av disse. 

I Nannestad komune ble det 
kjøpt 13 elbiler, som er opp fra 
kun fire stk året i forveien. Det 

er tett mellom Leaf (6) og Te-
sla (5) her. Så har vi Ullensaker 
kommune, der det var en formi-
dabel økning det siste året. Opp 
fra bare tre stykker i 2012, til 35 
i fjor. Tesla topper med 16, et-
terfulgt av Leaf med 13 utgaver. 

PÅ TOPP I AKERSHUS
I Akershus ble det solgt totalt 
1.503 elbiler i løpet av fjoråret. 
Dette er 466 flere enn året før, 
en økning på 45 prosent. Så 
omregnet i prosent kan en si at 
økningen i Akershus har vært 
en del mindre enn på lands-
basis. I Akershus er det Nissan 
Leaf som er solgt mest av, med 
810 i tallet. Deretter følger Tesla 
med 403, og VW Up! med 132 
solgte.

NYE MODELLER KOMMER
Sletvold i Norsk Elbilforening 
forteller at man forventer en yt-
terligere vekst av salget i løpet av 
inneværende år. Og at nye mo-
deller vil friste enda flere kjøpere.

– Vi gjør regning med at det 
vil bli solgt 15.000 nye elbiler 
i år. Det betyr en vekst på 75 
prosent av bilparken. Det er fle-
re nye modeller som vi tror vil 
slå godt an. Blant annet har vi 
stor tro på BMWi3 og Norges 
mest populære bil, VW Golf, 
som kommer som e-Golf om 
litt. Dessuten kommer både Re-
nault og Nissan med nye elbiler 
i løpet av 2014, forteller han. 

TRENGER 
LADEINFRASTRUKTUR

Elbiler i  
Ullensaker  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

TESLA MODEL S                  16
NISSAN LEAF                       13
VOLKSWAGEN UP!                 3
MITSUBISHI I-MIEV               2
FORD FOCUS                          1

Elbiler i Eidsvoll  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                       16
TESLA MODEL S                    8
MITSUBISHI I-MIEV               1

Elbiler i  
Nannestad  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                          6
TESLA MODEL S                     5
MITSUBISHI I-MIEV               2

Topp 10 Norge  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

Elbiler per fylke  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                   4604
TESLA MODEL S              1983
VOLKSWAGEN UP!             580
MITSUBISHI I-MIEV           367
CITROEN C-ZERO             95
PEUGEOT ION                       88
FORD FOCUS                83
BMW I3                     51
VOLVO C30                 10
THINK CITY                   8

OSLO        1.564
AKERSHUS        1.503
HORDALAND        1.116
ROGALAND           712
SØR-TR.           644
BUSKERUD            471
VEST-AGDER           331
VESTFOLD           322
MØRE OG R.           240
ØSTFOLD           238
NORDAND           176
NORD-TR.           119
TELEMARK           108
AUST-AGDER             97
HEDMARK             79
TROMS              59
OPPLAND             54
SOGN OG FJ.             30
FINNMARK             19

Nissan Leaf suveren i Norge
Det er to model-
ler som skiller seg 
kraftig ut på el-
bil-fronten i Norge. 
Det er Nissan Leaf 
som har fått et for-
sprang, men Tesla 
spiser seg innpå.

 
  
 

 
Nissan Leaf tok et solid jafs 
av markedet da leveransene 

begynte å komme i slutten 
av 2011, et knapt år etter at 
bilen begynte å rulle på veie-
ne i USA og Japan. I løpet av 
2012 solgte den 2.298 utgaver 
i Norge og var klart størst på 
markedet. I 2013 har salget 
doblet seg her til lands, og ja-
paneren kom opp i 4.604 ut-
gaver totalt i fjor.

TESLA I STØTET
Dermed har Nissan Leaf en 
markedsandel på 58,4 prosent i 
Norge i 2013. Det var omtrent 
samme andel som året før. 

Men i fjor kom det en tydelig 
konkurrent på banen. Tesla 
Model S fikk enormt med opp-
merksomhet da den ble lansert 
og testet, og er utvilsomt den 
modellen som virkelig har satt 
elbil på bilkartet. I fjor ble det 
solgt 1.983 varianter av den, 
og markedsandelen er nå på 25 
prosent i Norge.

TILBAKEGANG
Citroen C-Zero hadde en mar-
kedsandel på hele 13 prosent i 
2012, da det ble solgt 513 utga-
ver. Men i fjor sank denne til 

Lokal elbil- 
suksess

Selv om bare én av hundre biler 
i Norge er elektrisk drevet, så er 
dette nok til at utfordringene 
baller på seg. Ladeinfrastruk-
turen i Norge er ikke spesielt 
utbygget, og dette er det første 
som må på plass.

– Vi trenger ladepunkt 
langt flere plasser enn tid-
ligere. Dette var tidligere et 
typisk byfenomen, men nå 
behøver vi det ved hoteller 
og restauranter, arbeidsplas-
ser og parkeringsanlegg så 
godt som over hele Norge, 
sier han.

95 solgte og en andel på kun 
1,2 prosent. Samme skjebne led 
Peugeot iOn, som solgte 407 ut-
gaver i 2012, men bare 88 i fjor 
(andel gikk ned fra ti til én pro-
sent). Slik utvikling er naturlig 
når det kommer nye spennende 
ting på markedet.

Topp 8 Akershus  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                     810
TESLA MODEL S                403
VOLKSWAGEN UP!            132
MITSUBISHI I-MIEV            50
CITROEN C-ZERO                 32
BMW I3                                  24
PEUGEOT ION                       24
FORD FOCUS                       15

(Pressefoto Nissan)

LADING: Med flere elbiler på 
veiene, så vokser utfordringene 
i forhold til antall ladestasjoner. 

(Foto: Elbilforeningen)

Tlf. 944 78 976  
eller tips@avisdrift.no

Tips oss!
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VW Golf ble vinner på 
Romerike i 2013
Det foreligger nå 
statistikk som viser 
hvor mange fra Øvre 
Romerike som kjøp-
te helt ny bil i fjor. I 
dag kan vi presente-
re den hele og fulle 
oversikten over hvil-
ke bilmerker som var 
mest populære.

 
  
 

 
Det er Opplysningsrådet for 
Veitafikken AS (OFV) som har 
oversikten over hvilke bil-
merker som er blitt solgt til 
personer, offentlige instanser 
og bedrifter til alle kommu-
ner i Norge. I våre seks kom-
muner var det 5.559 splitter 
nye personbiler som rullet 
ut på veiene for første gang 
i fjor. Flest hadde Skedsmo, 
med 2.648 i tallet.

MEST POP PÅ ROMERIKE
Det betyr at antall nybilkjøp 
har økt i Skedsmo, Lørenskog, 
Skedsmo, Rælingen, Ullensa-

ker og Nannestad det siste året. 
Nærmere bestemt har det vært 
en vekst på 5,9 prosent, eller 
351 biler.

I tabellene til OFV kan vi 
se at VW Golf har flest solg-
te om vi regner sammen alle 
bilsalgene. Totalt var det 257 
eksemplarer av den populære 
tyskeren – noe som gir den en 
markedsandel på 4,6 prosent 
blant nybilene her. Ford Fo-
cus er nummer to i totalen, 
med 238 biler.

PÅ TOPP I SKEDSMO
VW Golf kan utmerkes som 
vinner blant våre kommuner, 
men det er samlet sett. For det 
er ulike modellersom topper 
de forskjellige kommunene. 
I Eidsvoll er det en klar seier 
til Nissan Qashqai, mens Mer-
cedes tar tre av de fire første 
plassene i Lørenskog. I Nan-
nestad er det Toyota Auris 
som topper, mens Ford Focus 
er først både i Skedsmo og i 
Rælingen.

ØKNING I NORGE
På landsbasis ble det totalt 
solgt 142.151 personbiler i 
fjor. Dette betyr at nybilsalget 

Topp 10 i Eidsvoll  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

NISSAN QASHQAI                    37
TOYOTA AURIS                          20
MITSUBISHI  
OUTLANDER                        19
NISSAN LEAF                           16
TOYOTA RAV4                            15
TOYOTA YARIS                          12
TOYOTA AVENSIS                      11
TESLA MODEL S                         8
VOLKSWAGEN GOLF                  8
VOLKSWAGEN PASSAT             8

Topp 10 i Nannestad  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

TOYOTA AURIS                             12
MAZDA CX-5                             10
TOYOTA AVENSIS                       9
SKODA OCTAVIA                         8
MITSUBISHI OUTLANDER         8
VOLKSWAGEN GOLF                  6
NISSAN QASHQAI                      6
TOYOTA YARIS                              6
FORD FOCUS                              6
NISSAN LEAF                              6

Topp 10 i Ullensaker  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

VOLKSWAGEN GOLF              58
SKODA OCTAVIA                     56
FORD FOCUS                          38
AUDI A4                                    37
MAZDA CX-5                            37
TOYOTA YARIS                         35
BMW 3-SERIE                         34
MERCEDES-BENZ  
A-KLASSE                             32
BMW 1-SERIE                         32
TOYOTA AURIS                        32

POPULÆR: Gode gamle VW Golf er fortsatt populær. I Eidsvoll må den imidlertid se seg slått av en to elbiler, og 
havner helt nede på en 8.plass.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

SKYACTIV
 technology

zzoo
oo}}

--zz
oooo}}}

ALLE GODE TING
ER TRE

Etter suksessen med Mazda CX-5 og designprisvinneren Mazda6 lanserer
Mazda nå helt nye Mazda3 med samme prisbelønte design og SKYACTIV-

teknologi. Mazda's nye generasjon biler har sterke motorer og lave utstlipp, i tillegg et
interiør som står i stil med bilens utvendige design. Kom innom og prøvekjør.

M{ZD{ CX-5 FRA

331.400,-

M{ZD{6 FRA

325.400-

NYE M{ZD{3 FRA

227 800,-

Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Prisene inkl. frakt og lev. omkostn. på 9
900,-, årsavgift tilkommer. Utstyrsnivå og farger på avbildede biler kan avvike fra priseksemplene. Mazda6: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km. NOx = 5-
51 mg/km. Mazda CX-5: Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. NOx = 8–72 mg/km. Mazda3: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-5,6 l/100 km, CO2

-utslipp 104-129 g/km, NOx 8-60 mg/km.

Jessheim  Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Oslo  Gladengveien 12 - 0661 Oslo - 23 24 30 00

Kjeller  Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

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

har gått en god del opp det sis-
te året. For i 2012 gikk det ut 
137.967 nye biler, hvilket betyr 
at salget har økt med tre pro-
sent i Norge.

Det er veldig liten tvil om 
hvilken bil som er Norges mest 
populære. Volkswagen Golf 
har toppet denne listen i man-
ge år, og 2013 er langt fra et 
unntak. Så mange som 7.366 
eksemplarer rullet ut fra ny-
bilforretningene i Norge i fjor, 
og dette er langt foran Toyota 
Auris med sine 4.818 utgaver. 
Mer enn hver tyvende nye bil 
i Norge er en VW Golf. Men vi 
noterer at elbilen Nissan Leaf 
sikret seg «nybilbronsen» i 
Norge i fjor.

VEKST I AKERSHUS
Økning var det også i Akers-
hus. Totalt ble det solgt 21.505 
nye biler til folk og bedrifter 
med adresse i en av kommune-
ne her i Akershus. Året før var 
det 20.455 solgte, noe som alt-
så betyr en vekst på fem pro-
sent.

I Akershus er det også VW 

Golf som troner øverst med 
sine 920 solgte biler. Det gir 
en markedsandel på 4,3 pro-
sent for tyskeren i Akershus. 
Deretter følger Nissan Leaf 
med 810 eksemplarer, og 
Toyota Yaris med 659.

ToyoTa aRvika
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu

Ska du reSa  
till Sverige?  

www.toyota.nu

Passa på att 
serva eller 
reparera 
bilen hos 
toyota i 
arvika. 

välkommen!

10% 
Norgerabatt på service 

och reparation! Boka 

senast 31 mars 2014. 
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2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.no

385.900,-

Oppladbar taxi 
Etter at Per Steinar 
Vestengen prøve-
kjørte en Tesla be-
stemte han seg for å 
prøve elbil til taxikjø-
ring.  

 
  
 

 
– Norges taxiforbund hadde 
møte på Olavsgård på Skjetten. 
Der var blant annet miljøvern-
organisasjonen Bellona for å 
snakke om bil og miljø, samtidig 
viste de fram sin Tesla. Tre uker 
etter bestilte jeg også en Tesla, 
litt på impuls, sier Vestengen.

Elbilen har 363 hestekref-
ter og går fra 0 til 100 kilome-
ter i timen på fem og et halvt 
sekund. Teslaen hans kostet 
600.000 kroner. Bilen har alu-
minium karosseri og veier 2150 
kilo. Det er batteriene som 
trekker opp vekten. Foreløpig 
slipper el-bilister bompenger 
og parkeringsavgift. De betaler 
også litt lavere årsavgift. 

LADER I PAUSEN
Vestengen hadde kjørt taxi i 
åtte år for Øvre Romerike Taxi 
da han gikk over til Tesla. Han 
forteller at han kjører 30 mil 
om dagen og 80.000 km i året.  

– Bilen kjøres aldri til null. 
Jeg tar lunsjen hjemme og 
lader her, så lader jeg litt på 
Jessheim, Oslo og Strømmen 
Storsenter. Det blir litt lading 
rundt om kring der mulighe-
tene byr seg. 

Taxisjåføren forteller at 
han aldri har vært miljøbe-
vist, og skal heller ikke nå 
påta seg å være det. Men han 
er glad i bil og syntes tesla var 
en artig investering. 

– Så lenge jeg tjener penger 
og klarer å leve av bilen ser jeg 
ingen grunn til å gå over til 
bensin- eller dieselbil igjen. 
El-bilen bruker ikke drivstoff 
og i tillegg er det veldig lave 
servisekostnader på den. 

– Hva gjør du om det kommer 
kunder som skal veldig langt?

– Det spørs hvor de skal og 
hvor mye strøm jeg har igjen 
på bilen. Det er hurtig-ladere 
rundt om kring som står plas-
sert mellom storbyene. Men 
en ting er klart, jeg er ikke 
like fleksibel som tidligere. 
De fleste skal heldigvis ikke 
så veldig langt. Om jeg får en 
tur fra Gardermoen til Oslo, 
og har lite strøm, er det ikke 
det noe problem. Jeg kan bare 
lade bilen før jeg kjører tilba-
ke til Øvre Romerike, forteller 
Vestengen.

FYLLER EN ARBEIDSDAG
Taxisjåføren tror at det kanskje 

kan bli en litt kortere arbeids-
dag hvis sprengkulda setter inn 
over mange dager. Til nå har 
han ikke hatt problemer med å 
kjøre fulle dager med Tesla. 

– Jeg har kjørt 18.500 kilome-
ter med bilen på to og en halv 
måned uten problemer. For min 
kjøring og rytme passer elbilen 
bra. Du må bare planlegge og 
være litt taktisk når du kjører. 
Men jeg håper det kommer opp 
flere ladestasjoner. Det vil gjøre 
hverdagen min litt lettere. 

Vestengen innrømmer at 
han kjører litt penere enn det 
han gjorde tidligere. Men det 
hender han trår på litt slik at 
passasjerene skal få kjenne at 
bilen har muskler. 

– Skepsisen er foreløpig 
stor blant kollegene. Jeg tror 
nok kanskje at jeg rekker å 
kjøpe meg minst en ny elbil 
før jeg får en kollega med el-
bil-taxi, sier Vestengen, som 
har kjørt 18.500 kilometer og 
brukt 4500 kilowattimer med 
strøm (rundt 3600 kroner). 

Kommunikasjonssjef Es-
pen Pedersen ved Teslamotor 
Skandinavia opplyser at Te-
sla Model S er en utslippsfri, 
lydsvak og komfortabel elbil 
med plass til fire passasjerer 
og bagasje.  I 2013 ble det re-
gistrert 1983 Teslaer i Norge. 

– Bilen appellerer til kunder 
som er miljøbeviste. Model S 
har meget lave driftomkost-
ninger enn tilsvarende biler. 
Dessuten er komforten fantas-
tisk, og derfor appellerer bilen 
også til personer som vil opp i 
ytelse, forteller Pedersen.

HYLLER ELBILSATSINGEN
Bellona mener at mange av løs-

ningene på klima- og miljøpro-
blemer ligger i utvikling av ny 
teknologi. Siden miljøvernor-
ganisasjonen importerte Nor-
ges første elbil i 1989, sammen 
med Morten Harket, har de 
jobbet for elbil som arvtaker til 
fossilt drevne biler. I Norge sto 
veitransporten for 19 prosent 
av utslippene i 2012, noe som 
betyr at det er et stort potensial 
for reduksjon her. 

– Tesla er eksempel på en 
aktør som satser og lykkes i å 
utvikle revolusjonerende tek-
nologi som gjør det utslipps-
frie alternativet fullgodt med 
det tradisjonelle. Tesla Model 
S har rekkevidde, plass og 
kjøreegenskaper som er minst 
like gode som vanlige fossilt 
drevne biler, bare at den som 
alle nye elbiler er langt mer 
energieffektiv og ikke slipper 
ut verken CO2 eller NOx un-
der kjøring. I Norge har Tesla 
Model S vært mest solgte bil 
uansett motor i flere måne-
der. Dette utløser ytterligere 
teknologiutvikling og presser 
prisene ned slik at teknolo-
gien etter hvert blir allment 
tilgjengelig. For meg som 
miljø- og klimaforkjemper er 
det viktig å støtte slike «ear-
ly-movers» som gjør at andre 
lettere kan følge etter og gjø-
re miljøriktige valg, forteller 
Frederic Hauge.

Oslo Taxi fikk sin første 
Tesla-sjåfør i fjor høst, opp-
lyser Bellona. Drosjeeieren 
Trond Gustav Sømme hadde 
kjørt elbilen Nissan Leaf en 
stund da han bestemte seg for 
å kjøpe Tesla Model S. Luft-
forurensning gjorde det van-
skelig for ham å puste i Oslo 

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

sentrum på vinterdager, og 
han ville derfor aktivt være 
en del av løsningen. Sømme 
forteller til Bellona at bilen 
innfrir forventningene og vel 
så det. Også i Asker og Bærum 

Taxi er det nå kommet en Te-
sla-sjåfør. 

INGEN MOTOR: - Noen blir veldig overrasket når de skal sjekke motoren under panseret.  Bilen har veldig god 
plass til bagasje både foran og bak. Motoren ligger ved hjulene og er ikke synlig, forteller Vestengen.

SPENNING: I 
matpausen fylles 

batteriet opp. 

GODT FORNØYD: – Bilen har fungert veldig fint som taxi, sier Per Steinar 
Vestengen.
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bretsen har følgende tips.
– Når pæra er satt i, kan 

du teste lyset på et hvitt A4-
ark som holdes over lykta. På 
nærlys skal det da lyse en rett 
horisontal strek som går opp 
til ene siden. Hvis du ser en 
sol, er pæra satt i feil, sier En-
gebretsen.

BATTERI
Batteri skifter du også lett selv, 
men der er det mer et spørsmål 
om når, og hvor overraskende 
tidspunktet kommer. Hvis du 
ikke får start på tredje forsøk, er 
det bare å skifte, mener Erik Ny-
hus i Biltema. Da er batteriet tomt 
og klarer likevel ikke å lade mer.

Vinterstid har NAF opp-
drag som kunne vært unn-
gått hvis eieren hadde tatt en 
nærmere titt på batteriet.

– Det er ikke alltid batteriet 
som er flatt, men batteripo-
lene som er fulle av irr som 
hindrer kontakt. Irr fjerner 
du med såpevann og børste. 
Skyld av med rent vann, sier 
Engebretsen.

              SOLGT

Dette gjør du selv på bilen
Du kan spare mye 
på å gjøre enkelt 
vedlikehold selv. Å 
bytte olje, filtre og 
lyspærer er ikke 
så vanskelig som 
mange tror, ifølge 
ekspertene.

 
  
 

 
– Det kommer litt an på bil-
merket, men jeg vil anslå at på 
rundt 80 prosent av bilparken 
er det en grei jobb å bytte olje, 
oljefilter og luftfilter selv, sier 
Erik Nyhus i Biltema.

Mange setter bilen inn på 
verksted for jobber som de fint 
kunne greid selv, mener han.

– Gjør du det selv, vil bytte av 
olje og oljefilter ikke koste deg 
ikke mer enn 250-400 kroner 
og litt innsats, mot det mange-
dobbelte på et bilverksted. Men 
folk setter jo til og med bort job-
ben med å bytte vindusviskerne 
til andre, sier han.
 
OLJE
Mange bytter olje i forkant av 

Tekst: Kjell M. Kaasa   
redaksjonen@avisdrift.no

vinteren for å forberede moto-
ren på ekstra strabaser. Det er 
en relativt enkel jobb å gjøre 
selv, ifølge bileksperten til Bil-
tema. 

– Du kan enten bruke suge-
pumpe eller kjøre bilen opp 
på bukker og skru ut bunn-
pluggen. Pluggen er som regel 
bilens laveste punkt under 
motoren. Husk stort nok kar 
eller kanne til å fange opp 
oljen som renner ut, sier Ny-
hus.

Motoroljens oppgave er å 
smøre, kjøle og rense.

– Kjørelengden spiller 

inn, men oljen blir slitt og 
bør skiftes hvert år. Gammel 
olje er tykkere enn ny og glir 
saktere rundt i systemet, sier 
kommunikasjonsrådgiver Jan 
Ivar Engebretsen i Norges Au-
tomobilforbund (NAF).

Han mener sugepumpe er 
en grei metode for de fleste.

– En pumpe koster rundt 
300 kroner og puttes oppi 
samme hullet som du peiler 
olje. Sørg for å få levert den 
brukte oljen på en gjenvin-
ningsstasjon. Et oljeskift skal 
være miljøvennlig, sier Enge-
bretsen.

FILTRE
Mens du er i gang med oljeskif-
tet, kan det være greit å bytte 
oljefilter også. De fleste biler har 
skru-på-oljefilter som du løsner 
med en oljefiltertang.

– Å skifte oljefilter, er vel-
dig enkelt hvis du kommer 
til. Men bilfabrikantene har 
plassert dem nærmest over-
alt, og på noen modeller kan 
de sitte trangt plassert, sier 
Erik Nyhus i Biltema.

Et annet filter som er lett å 
bytte selv, er luftfilteret. Det 
sitter under et plastikklokk 

og er festet med klips. For-
brenningsmotorer krever ren-
set luft. Hvis luftfilteret tettes 
eller blir møkkete, kan dette 
føre til økt bensinforbruk og 
ujevn tomgang. 

LYSPÆRER
Det snakkes mye om hvor van-
skelig det er blitt å skifte lys-
pære. Et verksted tar gjerne en 
tusenlapp eller to for å sette i en 
ny for deg.

– På flertallet av bilmodel-
lene klarer folk likevel å sette 
i pærene selv. Noen merker 
har alltid hatt vanskelig pæ-
reskift, plassen du trenger for 
å komme til er i stedet viet 
luftfilteret. Men du skjønner 
når du skal holde deg unna, 
sier Nyhus.

Så lenge du ikke må ut med 
hele lykten for å få byttet, er fa-
ren for å ende opp med feil lys-
retning overdrevet, mener han. 
Pæra må uansett inn i et spor 
for å bli låst på plass.

– Folk får til mye rart, så ta 
en titt i instruksjonsboka for å 
unngå å sette lyspærene feil i, 
sier Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Det kjører mange skjeløy-
de biler på norske veier. Enge-

PÅFYLL: Hvis bilen din ikke 
registrerer kjøremønsteret, og du 
har mye småkjøring, bør du bytte 
olje og filter en gang i året. (Foto: 
Colourbox)

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Nye Citroën Grand C4 Picasso All Inclusive har ikke bare plass til alt av unger og utstyr. Den har også det du trenger av trygghet og komfort  
på veien. Panoramafrontrute, LED lys, 7“ berøringsskjerm og Aircondition og mye mer. Ønsker du ennå mer utstyr er det enkelt å oppgradere 
modellen til et høyere utstyrsnivå. Det er ditt valg. Videre får du fem bekymringsfrie år med på kjøpet. Det inkluderer Norges-garanti, service  
og vedlikeholdsavtale og veihjelp. Aldri før har du fått så mye trygghet og komfort for pengene. Velkommen til Citroën.

www.citroen.no

Prøvekjør, si din mening om Citroën  
og vinn en tur til Paris

KJØP IKKE  
NY BIL FØR DU HAR 

PRØVD CITROËN

SCAN, KJØR OG VINN

SERVICEAVTALE

5 ÅR/65.000 KM

SERVICEGARANTI VEIHJELP

5 ÅRS
VEIHJELP
EUROPEISK

 NYHET 5 ÅRS 
FULLSTENDIG 
BEKYMRINGSFRI 
KJØREGLEDE

NÅ FÅR BÅDE UTSTYRET OG TRYGGHETEN ET BETYDELIG LØFT

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 98-145 CO2 g/km. 3,8-6,3 l/100 km. NOx = 15-142 mg/km. Alle personbilpriser er inkludert mva., frakt og levering Jessheim. Service og vedlikeholdsavtalen gjelder i 5 år og inntil 65.000 km. Registreringsomkostninger kommer i tillegg. 
Priser og kampanjetilbud gjelder biler bestilt til og med 31.03.2014. Tilbudene kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder for de forhandlerne som er med i kampanjen. Bildet er kun illustrasjonsfoto og kan avvike fra annonsert modell. For informasjon om finansiering og leasing, 
kontakt din nærmeste Citroën-forhandler. 5 år/100.000 km fabrikkgaranti gjelder alle nyregistrerte Citroën-modeller. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no.

NYE  CITROËN GRAND C4 PICASSO 
ALL INCLUSIVE ATTRACTION
FRA KUN KR 300.900,-

AUTOSALG JESSHEIM AS • ENERGIVEIEN 9 • 2069 JESSHEIM • TLF 63 94 77 80 
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De er et blikkfang! 
Rent estetisk kan de 
myke opp eller for-
sterke vinduets ar-
kitektur. Gardiner er 
samlingsnavnet på 
et stort utvalg tekstil-
innredninger. Her er 
hva du bør du vite 
om valg av gardiner 
og oppheng.

 

 
Skal du ha lift eller sidegardi-
ner? Eller kanskje ingen gardi-
ner i det hele tatt?

Ifølge Inger Almøy, interi-
ørkonsulent med gardiner og 
solavskjerming som spesialfelt, 
må alltid helheten tas med i be-
traktningen ved valg av interi-
ørløsninger.

For å ha gardiner som vil 
henge pent og ta seg godt ut i 
lang tid, finnes ingen snarveier.

 
GARDIN ELLER IKKE GARDIN
– Ta hensyn til stemningen du 
vil skape, og til proporsjonene. 

Det er mye måling med gardi-
ner. Hva er veltilpasset boligen? 
Har du en gammel klassisk lei-
lighet på Frogner i Oslo, kan du 
ikke ha samme oppheng som 
en ny leilighet på Tjuvholmen. 
Jeg sier bestandig at gardiner 
er en del av møblementet, sier 
hun.

Gardiner kan også brukes 
som et visuelt grep. Hvis vin-
duet er lite i forhold til rommet, 
kan ekstra stoff utenfor vindu-
ets flate øke romfølelsen.

Noen steder passer det imid-
lertid ikke med gardiner, som i 
moderne blokker med glass fra 
tak til gulv.

Når alle veggene nesten bare 
er glass må man trekke for hele 
tiden. Da er det bedre med en 
teknisk løsning som persienner, 
plisségardiner, eller rullgardiner 
sammen med dekorgardin, sier 
Almøy.

VELGER DET ENKLE
– Det er fortsatt mange som 
velger enkelt og minimalistisk. 
Selv om det bugner i trendbil-
det, er ikke forbruker helt der. 
Det er også mange som velger 
ferdigkjøpt. Det går mye i grått, 
beige, hvitt og lin, sier interiør-
konsulenten.

Hun mener at bruk av gardi-
ner der det passer, gir en kose-

Heng gardiner som proffene 
INTERIØR

Tekst: Guri Haram/ifi.no  
Foto: Guri Haram/ifi.no, 

Chera Westman/ifi.no,  
produsentene

HENGE HØYT: Gardinene bør henge høyt, og helst subbe litt i gulvet, mener produktansvarlig i Borge, Birgit 
Torkildsby.BÅNN GASS med Øystein Sundes låter

Tom Styve, Ida Holten Worsøe, Tiril Heide-Steen, Stig-Werner Moe og Knut Erik Engemoen

Regi: Trond Lie | Musikalsk ansvarlig: Tom Steinar Lund

Lørdag 3. mai kl. 19:00 Ullensaker kulturhus, Jessheim
Billetter: 370,- eks. avg. | billettservice.no /815 33 133

lig atmosfære. Det gjør rommet 
hyggeligere og sørger for lyd-
demping, slik som tekstiler for 
øvrig.

Åse Jerrhag fra tekstilleve-
randøren Green Apple, mener 
at forskjellig gardinoppheng gir 
ulikt uttrykk.

Maljer gir et strammere ut-
trykk, mens gardiner med fer-
digsydde hipper gir myke og 
staselige gardiner og er veldig 
vakkert, sier hun.

HENG DEM PENT
– Men hvordan henge gardine-
ne pent?

– Gardinene bør henge høyt, 
og gjerne gå helt i gulvet, mener 
produktansvarlig i Borge, Birgit 
Torkildsby.

Hun minner om at det er 

personlig stil som gjelder. Ved 
å benytte flere gardintyper 
sammen, får man dessuten dyb-
de.

– Som ved å bruke sidegardi-
ner sammen med undergardi-
ner «stores» og eller liftgardin. 
Skal du ha både sidegardiner 
sammen med stores kan du bru-
ke doble gardinstenger, eller to 
sett med skinner. Et annet grep 
er å tilpasse gardinstoffet til 
hjemmets øvrige stil. Det kan 
være et stripet tapet som går 
ton-i-ton med gardinene. Det 
finnes flere kolleksjoner hvor en 
kan mikse og matche, sier hun.

Skal man ha gardiner en 
stund, som man ofte har, bør 
man tenke på hva man kan leve 
med i lengden, mener Almøy.

Da er det gjerne mye ensfar-

get, og noe lett pynt på ende-
stykket. Det fås endestykker i 
alt fra glass til LED-belysning. 
Men tenk at du skal ha det i 
mer enn to år, råder interiørko-
nsulenten.

BØR DAMPES
Interiørkonsulent Almøy på-
peker at gardinene må ha nok 
stoff. Og de må dampes med en 
steamer og legges i pene folder 
etter at de er hengt opp.

– Bruk nok tekstil så du ikke 
får to slips på hver side av vin-
duet. Med dampmaskinen vas-
ker, stryker du og rengjør gardi-
nene. 

VEGEN TIL GODE  
OPPLEVELSER I EIDSVOLL
I Jubileumsåret 2014 skjer det mye i grunnlovs-
bygda Eidsvoll. I kalenderen på Grunnlovsvegen.
no får du full oversikt over hva som skjer i bygda 
og når det skjer. 

 Hjelp oss å holde kalenderen oppdatert ved 
å sende oss tips om nye aktiviteter. Vi legger 
fortløpende inn tipsene vi får tilsendt. Å få aktiv-
iteter og arrangementer lagt inn i kalenderen er 
selvfølgelig gratis.

 I tillegg til Facebook og Twitter er Grunnlovsve-
gen.no også til stede på Instagram og YouTube 

og DU må sende oss både bilder og film fra Eidsvoll. Vi 
legger ut alt vi får.  Både bedrifter og privatpersoner kan støtte Grun-
nlovsvegen.no ved å bli bedrifts- eller støttemedlem.
Som støttemedlem får du et spesialdesignet medlems-
diplom som takk for støtten.
 
 Blir du bedriftsmedlem mottar du et messingskilt som 
viser at din bedrift er medlem av Grunnlovsvegen.no og 
vi vil legge all informasjon om din bedrift på hjemmesi-
den. Innmelding gjøres enkelt via Grunnlovsvegen.no

facebook.com/grunnlovsvegen           twitter.com/grunnlovsvegen                instagram.com/grunnlovsvegen 

#grunnlovsvegen

b
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romeriksguiden                             - Service der du bor

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

RØRLEGGER

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 

- 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 

KONSULENTELEKTRO

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

FLIS

Kutterspon/ 
Sponballer
- Vi leverer også hele trailerlass 
direkte til sluttbruker. 
- Norges mest solgte kutterspon. 
- Kjøp rimeligere direkte fra 
produsent. Ingen mellomledd. 
- Vi tilbyr støvfrie sponballer for 
både hester og gårdbruker. 

2337 Tangen  
Tlf. 62 57 46 00 - tts@teroteknisk.no

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80 • Mob. 976 29 497
e-mail: marius@rb-as.no • www.rb-as.no

RENHOLD

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662 
post@holtet-transport.no

TRANSPORT

Nr. 36 – 2013  37

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 
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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

TAK

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Gratis og uforpliktende befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

TRAPP

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

Annonsere  
i Romeriksguiden?

STILLAS

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Annonsere her?

Annonsere her?

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61

KULTUR

Eidsvolling vil bli 
årets beste baker
Iren Sandholt fra 
Eidsvoll er en av 
deltagerne i den nye 
sesongen av «Hele 
Norge baker».

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Søndag 2. mars er det sesong-
premiere på årets utgave av 
«Hele Norge baker» på TV3. Her 
skal tolv deltagere konkurrere 
om å bli årets beste baker.

En av deltagerne er miljøar-
beideren Iren Sandholt (53) fra 
Eidsvoll. 

«Iren er kreativ og spontan 
og hun elsker å lage mat og 
bake. Hun er en alternativ dame 
som er sjaman og bruker figu-
rativ maling som terapi. Hun er 
en omsorgsperson og baker mye 
til barnebarna», skriver TV3 om 
Eidsvoll-kvinnen i sin omtale.

HARDT TIDSPRESS                              
Pressekontakt i TV3, Linda 

UTBYGGER: Jessheim Stadion Bolig AS

DNB Eiendom Nybygg   Romerike

Eiendomsmegler Glenn Pettersen 
Mobil 911 16 218

SALG VED:

Jessheim Park har en svært gunstig beliggenhet med nærhet både til Jessheim sentrum og til meget attraktive         
friluftsområder. I ett av de oppførte husene selger vi nå noen fl otte, oppgraderte og innfl yttingsklare leiligheter, blant 
annet 3 toppleiligheter med store terrasser. Alle er moderne 4-roms selveierleiligheter i fl ere størrelser – med heis 
og garasje! Se www.jessheimpark.no eller fi nn.no (kode 46109471) for planløsninger og mer informasjon. Kontakt 
megler Glenn Pettersen på telefon 911 16 218 for visning!

Noen få oppgraderte
leiligheter igjen!

 

Glomlien, forteller at de tolv 
bakerne skal konkurrere på 
Bogstad gård i Oslo. Under 
hardt tidspress skal de trylle 
frem den perfekte gjærdeigen 
og glasuren, bake alt fra klas-
siske sjokoladekaker og osteka-
ker til å lage desserter og avan-
sert konditori. Konkurransen 
bedømmes av konditor Pascal 
Dupuy og Åpent Bakeri-grün-
der Øyvind Lofthus. 

Hver uke må en av deltagerne 

forlate konkurransen.

FÅR GI UT BOK
- Vinneren av «Hele Norge ba-
ker» får gi ut sine oppskrifter 
i en egen bakebok og vinner 
kjøkkenutstyr til en verdi av 
125 000 kroner, forteller Glom-
lien.

I fjor var det Ida Gran-Jan-
sen (26) som gikk av med sei-
eren. Programleder er Line 
Verndal.

VIL VINNE: Disse tolv deltagerne kjemper om seieren i årets utgave av 
«Hele Norge baker». (Foto: TV3)

KONKURRERER: 
Utover våren vil 
TV-seerne stifte 

bekjentskap med 
Iren Sandholt fra 

Eidsvoll. (Foto: 
TV3)

ARKITEKTER

BOLLER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

NYE EIERE

Åpent hver dag fra 1. mai kl. 10-18
Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238

E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BOLIG

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

KJØKKEN

Det er vi som enkelt, raskt og rimelig 
skifter ut dører, skuffer, benkeplater og 
beslag på ditt gamle kjøkken, uansett 

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

Ring i dag for en 
kostnadsfri 

samtale/befaring.
NORSK
KJØKKEN-
FORNYING AS
Tlf. 91 19 99 17

	 SPØR	OSS,
-	det	vil	lønne	seg

SPAR OPPTIL 20% NÅ!
Det er vi som enkelt, raskt og rimelig

skifter ut dører, skuffer, benkeplater og 
beslag på ditt gamle kjøkken, uansett 

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

  SPØR OSS,
- det vil lønne seg

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61

Annonsere
i Romeriksguiden

Annonsere
i Romeriksguiden

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61
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Feirer Grunnlovs-
året med teater
«Nasjonen» er 
Akershus Teaters 
storsatsing i forbin-
delse med årets 
Grunnlovsjubileum. 
Torsdag 13. mars 
kommer forestillin-
gen til Ullensaker 
Kulturhus.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I forbindelse med årets Grunn-
lovsjubileum satser Akershus 
Teater nå stort med sin nye fore-
stilling «Nasjonen». 

I morgen, torsdag 27. febru-
ar, har stykket premiere i Lille-
strøm Kultursenter. Utover vå-
ren skal forestillingen turnere 
over hele Akershus, og kommer 
dermed også til Ullensaker Kul-
turhus torsdag 13. mars. 

      
KJENTE SKUESPILLERE                      
Stykket dreier seg om en grup-
pe nomader som bestemmer 
seg for å grunnlegge sitt eget 
land. Deretter følger vi nasjo-
nens vekst og fall. For hva skjer 
egentlig når en gruppe mennes-
ker skal fordele goder, plikter og 
rettigheter?

Noen av skuespillerne på sce-
nen er Egil Hegerberg fra «Bare 
Egil Band», Anne Krigsvoll, 
kjent fra første sesong av «Lily-
hammer», Jan Sælid (Verdiløse 

GRUNNLEGGER SITT EGET LAND: F.v. Olav Waastad, Hanne Gjerstad Henrichsen, Egil Hegerberg, Jan 
Sælid, Anne Krigsvoll, Trond Høvik og Hanne-Marte Sørlie i teaterstykket «Nasjonen». (Foto: Kristin Aafløy 
Opdan)

KULTURMINISTER: Egil Heger-
berg, kjent fra «Bare Egil Band», 
har fått rollen som kulturministeren 
Gunnar. (Foto: Pressefoto)

  – Vi ønsker alle som driver 
med kultur i en eller annen 
form om å vise seg frem (...) 

        Jon Henrik Solhei, virksomhetsleder i Nannestad”

menn) og Trond Høvik (Mam-
mon).

INGEN PUDDELPARYKKER
– Det er utrolig gøy og spen-
nende å få jobbe med nyskrevet 
manus og så profesjonelle skue-
spillere som det vi har med i 
«Nasjonen». Vi ønsket å lage en 
forestilling rettet mot et yngre 
publikum, så her er det verken 
puddelparykker á la 1800-tallet 
eller støv på kostymene. Dette 
blir en politisk ukorrekt kome-
die og alle som er med synes det 
er gøy å markere 200-årsjubile-
et for Grunnloven på denne 
måten. Jeg håper mange kom-
mer for å se forestillingene våre, 
sier produsent Sandra Sandbye i 
Akershus Teater. 
                                 
SKUESPILLERDEBUT
Egil Hegerberg spiller kultur-
ministeren Gunnar i det nye 
stykket.

– Jeg ble først spurt om å lage 
en låt til stykket, en nasjonal-
sang til den nye nasjonen. Jeg 
trakk kanskje litt på det, for det 
er mange som vil ha meg til å 
lage låter. Men så sa de at jeg 
gjerne kunne spille en rolle i 
stykket også, og det virket mye 
mer spennende. Plutselig skal 
jeg spille ordentlig teater, på en 
ordentlig teaterscene. Det er en 
kul ting å ha gjort, sier Heger-
berg. 

Sangeren og komikeren, best 
kjent som vokalist i bandene 
«Bare Egil Band» og «Black Deb-
bath», er ikke ukjent med å stå 
på scenen. Dette blir imidlertid 
hans skuespillerdebut.

– Jeg har vel ikke den helt 

store troen på meg selv som 
skuespiller, derfor legger jeg nok 
tolkningen av rollen tett på meg 
selv. Gunnar er ganske tafatt og 
får en lavstatusrolle blant de 
andre innbyggerne. Det passer 
bra. Som person er jeg veldig 
konfliktsky, forteller han.
                                       
FØYER SEG 
I stykket sender de andre minis-
trene ham raskt til en mindre 
attraktiv kant av landet. He-
gerberg medgir at han, i likhet 
med Gunnar, ville flyttet uten 
å protestere. 

– Antagelig. Det blir hygge-
ligst hvis jeg føyer meg, da slip-
per vi alt peset. Jeg ville også latt 
de andre i landet bestemme, ak-
kurat som Gunnar gjør. De har 
sikkert mer peiling uansett, sier 
han spøkefullt.

UKM nærmer seg
Det nærmer seg 
Ungdommens kul-
turmønstring (UKM) 
på Øvre Romerike. 
Eidsvoll har alle-
rede arrangert sin 
lokalmønstring, 
mens i Ullensaker 
og Nannestad går 
påmeldingsfristen 
ut henholdsvis 7. og 
10. mars.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Vi ønsker alle som driver med 
kultur i en eller annen form 
om å vise seg frem. Det kan 
være musikk, dans, teater, mat, 
nettredaksjon eller film, sier 
virksomhetsleder i Nannestad 
kommune, Jon Henrik Solhei.       
Påmeldingsfristen til årets UKM 
i Nannestad går ut 10. mars.

Antall påmeldte så langt er 

15 personer, fordelt på 9 inn-
slag. Årets mønstring blir av-
holdt i Nannestad kommune-
hus 15. mars. 

– Vi håper på langt bedre re-
spons, og vet om mange som 
har tenkt å være med, men som 
ikke har meldt seg ennå, forkla-
rer Solhei.

 
TIDENES UKM-ÅR
UKM Ullensaker skriver på 
sine nettsider at de satser på 
en rekordstor mønstring, både 
på scenen og i kunstutstillin-
gen som skal vises i Ullensaker 
Kulturhus. Antall påmeldte 
hittil er 30 personer, fordelt 
på 18 innslag. Fristen går ut 7. 
mars.

– Vi gleder oss til en spen-
nende og morsom UKM-helg i 
Ullensaker kulturhus 15. og 16. 
mars med mange nye og «gam-
le» deltakere. 2014 blir tidenes 
UKM-år i Ullensaker, står det på 
nettsidene.
                               
EIDSVOLL ER BEST
I Eidsvoll ble årets lokalmøn-
string arrangert i Panorama 
allerede i begynnelsen av fe-
bruar.                                                                                          

– I år var det ca. 55 påmeldte 
ungdommer som viste en stor 

bredde i alt fra dans, ballader 
og sang til rock og kunstverk. 
Arrangementet var som vanlig 
veldig bra, forteller ungdoms-
konsulent Toril Altenborn.                                                                                             
Det var imidlertid færre på-

meldte i Eidsvoll i år enn det 
har vært tidligere.      

– Hva som er grunnen til det 
er vanskelig å si. Vi er stolte av 
våre flotte, kreative ungdom-
mer, og vi tror jo at Eidsvoll er 

best, smiler hun.
Deltakerne som går videre fra 

lokalmønstringene, skal repre-
sentere sine kommuner under 
fylkesmønstringen i Lillestrøm 
4.-6. april.

TALENT I EIDSVOLL: Årets lokalmønstring av UKM i Eidsvoll ble nylig arrangert. Ca 55 påmeldte ungdom-
mer viste stor bredde i sine opptredener. (Foto: UKM)

Mitt
instrument

Emma begynte å spille trompet for åtte år 
siden i Lillestrøm skolekorps. For fem år siden 
gikk hun over til euphonium. I tidlig alder fikk 
hun et album med den norske trompetis-
ten Ole Edvard Antonsen. Og fra de første 
tonene kom ut fra cd-plata har hun vært impo-
nert over hans musikalske ferdigheter. Emma 
forteller at hun synes Antonsen er en rå og 
dyktig trompetist. 
 
 — Jeg fikk mitt favorittinstrumentet før jul i fjor. 
Men det er korpset som eier det. Merket er 
Yamaha. Tidligere spilte jeg trompet. Grunnen 
til at jeg gikk over til euphonium var at jeg fikk 
tannregulering. Det var problematisk å spille 
trompet med regulering. Å gå fra trompet til 
euphonium var en enkel overgang. Grepene 
er de samme som på trompeten, hvis du spil-
ler i g-nøkkel. 

 — Hvorfor liker du dette hornet så godt?
 — Jeg liker det fordi det har en varm og fyldig 
klang.

 — Når låter det best?
 — Det låter best når den varme og fyldige 
klangen kommer til sin rett.

 — Har du en favorittlåt du liker å spille?
 — Jeg har egentlig ikke noen favorittlåter jeg 
liker å spille mer enn andre.

 — Din beste opplevelse med hornet? 
 — Generelt når jeg spiller.

 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Jeg behersker ventiltrombone, bassgitar og 
gitar.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat 
til Mitt Instrument? 
 — Jeg foreslår Stephan Gracia Slaaen. Han 
spiller gitar. Jeg synes han er en dyktig musi-
ker.
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Emma O. Engevold
Euphonium Yamaha

Alder: 16 år
Bosted: Kjeller
Spiller i: Lillestrøm skolekorps
Musikkstil: Korpsmusikk

Anita på tlf. 483 20 157  
eller Elisabeth på tlf. 483 23 443
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Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

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

www.meca.no 
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Bestill MECA service  

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

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

VINTERTILBUD: 
20% rabatt på service  
DEFA-pakker:
-motorvarmer: 2990,-*
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-*
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-*
* Inkludert moms og montering.
Hengerfeste: Fra kun 4990,-*
*Inkludert hengerfeste og montering.
25% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch

Tlf. 63 94 77 85 
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.  
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

EIDSVOLL 
 
LOPPEMARKED
ONSDAGER KL. 12-17 OG LØRDAGER 
KL. 10-15 BØNSDALEN  
Arr. av Norges Handikapforbund 
Eidsvoll i det gamle snekker-
verkstedet i Bønsdalen. Åpent 
onsdager kl. 12.00- 17.00 og 
lørdager kl. 10.00-15.00. 
 
TORSDAGKVELD I EIDSVOLL-
BYGNINGEN
TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 16:00-
20:14 EIDSVOLLBYGNINGEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjelleren i Eidsvollsbygningen er 
åpen med fyr på grua, liv og røre 
med tjenestefolk og formidling 
rundt restaureringen. 
 
KVINNEDAGEN 2014
LØRDAG 8. MARS KL. 14:00-20:14 
EIDSVOLLBYGNINGEN   
Variert program med tema «Unge 
kvinner former framtida». Nasjo-
nale og internasjonale blikk på 
demokrati i et kjønnsperspektiv.
Arrangør: Eidsvoll 1814 i samar-
beid med Kunsthøgskolen i Oslo, 
FOKUS – Forum for kvinner og 
Utviklingsspørsmål og Norges 
Musikkhøgskole. 
 
DANSEGALLA
LØRDAG 8. MARS KL. 19:00 BEST 
WESTERN LETOHALLEN HOTEL 
Stor Dansegalla med Anne Nørdsti 
og Christiania. Vi dekker opp hallen 
med bord, stoler og hvite duker 
legger et stort dansegulv og ønsker 
velkommen til alle danseglade gjes-
ter. Det er 18 års aldersgrense. 
 
BRUKT & ANTIKKMESSE
LØRDAG 15. MARS OG SØNDAG 16. 
MARS KL. 10 BEST WESTERN LETOHAL-
LEN HOTEL 
Stor Brukt & Antikk messe i 
LetoHallen ved Dal i Eidsvoll. 
Bondeantikviteter, møbler, porselen, 
krystall, smykker, sølvtøy, postkort, 
frimerker, mynter, leker og mye, 
mye mer. Messehallen blir denne 
helgen fylt med over 100 stands 
fulle av antikviteter og samleobjek-
ter. Verdivurdering av publikums 
medbrakte gjenstander lørdag og 
søndag mellom 11:00 og 13:00. 
Vurderingen blir foretatt av antikvi-
tetsekspert Aasmund Svendsen. 
Rekker du ikke over alt på én dag 
?; Billetten gjelder begge dager – 
Kjøp billett lørdag og kom gratis inn 
på søndag! Det er gratis parkering 
for alle, åpen kafeteria og mulighe-
ter for lunchbuffet i vår restaurant

NANNESTAD
NANNESTAD SENIORDANS
HVER MANDAG KL. 10.30-13.00 
STORESALEN PÅ KOMMUNEHUSET  
Nye og gamle dansere er velkom-
men. 
 
NANNESTAD KAMMERKOR 
HAR ØVELSE

TORSDAGER KL. 18:30 HOLTER KIRKE  
Nannestad Kammerkor er et lite 
blandakor på 15 sangere, som 
møtes hver torsdag kl. 18.30 til 
korøvelse i Holter kirke i Nan-
nestad kommune. Koret synger 
mest sakral musikk, men liker 
også å synge f.eks. viser, folke-
musikk, negro spirituals mm. Har 
du lyst til å begynne og synge 
i Nannestad Kammerkor, er du 
hjertelig velkommen! Det er ledi-
ge plasser i alle stemmegrupper, 
men basser og sopraner står nok 
høyest på ønskelista akkurat nå.
Ta kontakt med leder, Marit 
Østby, på tlf. 93061003, eller 
møt opp på øvelsen helt ufor-
pliktende, for å se om dette kan 
være noe for deg – du vil bli godt 
mottatt! 
 
GÅGRUPPE
TIRSDAGER KL. 11:00 NANNESTAD 
TORG  
Nannestad frivilligsentral arrange-
rer gåturer som passer for alle. Vi 
møtes på Nannestad torg klokken 
11.00 hver tirsdag og bestem-
mer turmål etter vær og vind. Vi 
avslutter alltid med en kopp kaffe. 
Sunt for både kropp og sjel. 
 

ULLENSAKER
JESSHEIM SENIORDANS
ONSDAGER KL. 10:00 JESSHEIM KIRKE   
Vi er en fin gruppe med godt 
humør. Nye medlemmer fra 55 år 
og oppover er velkomne. I senior-
dans har vi røde og blå bånd som 
betyr kvinne og mann. Senior-
dans er godt for kropp og sjel og 
er forebyggende helsearbeid. 
 
BÅRD TUFTE JOHANSEN - 
MANN (44)
TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 19:00  
KONG RAKNE   

  
Bård har siden tidlig nittitall laget 
en lang rekke humorprogram, 
blant andre Lille Lørdag, Åpen 
post, Uti vår hage, Team Anton-
sen og Brille. Nå er han altså ute 
med sitt nye soloshow Mann (44)
 I 2 år har Bård jobbet, han har 
og testet ut, svettet og ledd for 
å gjøre seg klar for karrierens 
største utfordring: en egen solo-
forestilling. 
 
NORSK UTFLUKT
TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 20:00 
HERREDSHUSET   

 
Forfatter Lars Saabye Chris-
tensen og "Gudfaren av Norsk 
Blues", Kåre Virud har slått seg 
sammen med musikerne Espen 

Fjelle, Tore Wildhauer og Baard 
Slagsvold. Bandet serverer "Tal-
king Blues" av ypperste merke. 
Du har forfattere, du har poeter 
og du har låtskrivere. Dette er 
tre helt forskjellige kunstformer 
og kun et fåtall på denne jorden 
mestrer alle tre. I Amerika har de 
Patti Smith og Leonard Cohen, i 
Sverige har de Ulf Lundell og vi 
har Lars Saabye Christensen. 
 
TOMMY STEINE - LATTERLIG 
LIVREDD
FREDAG 28. FEBRUAR, KL. 19:00 KONG 
RAKNE    
I Tommy Steines nye show kom-
binerer han alle sine talenter som 
komiker, sanger og artist. Showet 
som er hans mest personlige 
har begeistret både publikum og 
anmeldere. Latterlig livredd er 
et show som imponerer og som 
lokker frem gapskrattene - men 
er også et show til ettertanke. 
Hvorfor opplever vi mennesker 
frykt? Hvordan oppfører vi oss 
når frykten tar oss? Og hva bør 
vi gjøre for å overvinne denne? 
Tommy Steine bruker mye av 
egne erfaringer, og utleverer 
egne tabber når han lover publi-
kum at deres forhold til redsel 
ikke blir det samme, etter å ha 
opplevd dette showet. 
 
BUSTIVALEN
SØNDAG 2. MARS KL. 09:45 ULLEN-
SAKER KULTURHUS    
Barne - og ungdomsteaterfesti-
valen i Ullensaker. BUSTivalen er 
en årlig lokal teaterfestival av og 
med barn og ungdom i Ullensa-
ker. Festivalen er et samarbeid 
mellom Romerike Folkehøgskole 
og Ullensaker kulturskole. Folke-
høgskolen stiller med instruktører 
og mannskap, mens kulturskolen 
stiller med skuespillere. 
 
FOLKESTYRE 2014
ONSDAG 5. MARS KL. 19:00 KONG 
RAKNE    
Med Riksteatret. I anledning 
grunnlovsjubileet presenterer 
Riksteatret en teaterforestilling 
fra det norske folk til det norske 
folk, der skuespillere presenterer 
autentiske historier om folks tro 
på egen mulighet til å forandre. 
 
KNUT REIERSRUD BAND OG 
TRONDHEIMSOLISTENE
TORSDAG 6. MARS KL. 20:00 KONG 
RAKNE   

Knut Reiersrud leker med den 
fineste kammermusikk - og ska-
per magiske musikalske øyeblikk. 
Mektig musikk oppstår når Trond-
heimssolistene møter bluesgita-
risten Knut Reiersrud som tilfører 
Schubert og Brahms et utvidet 
og forsterket lydbilde. 
 
MIKKEL OG REVERROCKERNE
LØRDAG 8. MARS KL. 14:00 JASSEIMR    
Barnekonsert i Jasseimr. Mikkel 
og reverockerne er noen ordent-
lig luringer. De stjeler tekster fra 
gamle kjente barnesanger som 
Mikkel Rev og Bæ, bæ lille lam 

og bruker dem i nye sanger med 
rocka arrangement. Kl.11.30 blir 
det MusikkLek i kulturskolens 
lokaler på Jessheim. MusikkLek 
tar utgangspunkt i en låt som 
fremføres på konserten. Det blir 
lek med rytmer, sang, dans og 
drama. Alt ledet av kulturskolens 
dyktige lærere. MusikkLek er in-
kludert i billetten og det er ingen 
påmelding. 
 
BESATT AV BEATLES
LØRDAG 8. MARS KL. 19:00 KONG 
RAKNE   

 
Det Betales er et av verdens 
mest erfarne Beatles tribute 
band. "Besatt av Beatles" er 
bandets nye forestilling hvor de 
spiller Beatles slagere og forteller 
små historier fra sitt liv som 
"Beatles-besatt". Den 23. august 
1963 ble singelen «She loves 
you» utgitt i England. Nøyaktig 50 
år senere, den 23. august 2013, 
hadde Det Betales premiere i 
Oslo konserthus med sin nye 
forestilling «Besatt av Beatles».
Det Betales er et av verdens 
mest erfarne Beatles tribu-
te-band. Med over 30 års erfaring 
fra norske og internasjonale sce-
ner, har bandet oppnådd en unik 
posisjon. Det Betales har bl.a. 
gjort mer enn 50 konserter på 
selveste Cavern Club i Liverpool. 
 
NASJONEN
TIRSDAG 18. MARS KL. 18:00-21:00 
HERREDSHUSET  

 
En gruppe omreisende be-
stemmer seg for å grunnlegge 
sitt eget land. Et «Build your 
own nation-kit» er til god hjelp i 
nasjonsarbeidet, for oppgavene 
er mange. Skuespillere Egil 
Hegerberg (Bare Egil), Jan Sælid, 
Anne Krigsvoll m.fl. Et «Build your 
own nation-kit» er til god hjelp i 
nasjonsarbeidet, for oppgavene 
er mange: Ministerposter skal 
besettes, land skal erobres, lover 
skal lages, og konflikter unngås. 
Vandringen er endelig over, og 
fremtiden er løfterik. Et nytt folk 
i et nytt land vokser frem. Hva 
skjer når en gruppe mennesker 
skal fordele land, goder, plikter 
og rettigheter? Nasjonen skal 
bygges av et sterkt og originalt 
team av teaterkunstnere som 
kommer sammen i denne hals-
brekkende øvelsen i anledning 
grunnlovsjubileet. 
 
SYNG MED DEN HATTEN DU 
HAR
TIRSDAG 18. MARS KL. 18:00-21:00 
HERREDSHUSET   
Inviterer kvinner og menn til en 
hattekveld med allsang.

Kom med eller uten hatt!
Foredrag om "Hattens historie" 
ved Inger Marie Ødegård.
Allsangledelse og underholdning 
ved Raymond Løvhagen. 
 
ULLENSAKER HUSFLIDSLAG - 
KNIVMAKERKLUBBEN
TIRSDAGER KL. 18:00-20.30 GAMLE 
ALGARHEIM SKOLE   
Ullensaker Husflidslags KNIV-
KLUBB ønsker deg som har 
interesse av å lage kniver, hjertlig 
velkommen i klubben. Hver 
tirsdag kveld møtes noen på 
gamleskolen, lager kniver, prater 
kniver og hygger seg sammen. Ta 
gjerne med deg en termos med 
kaffe. Ønsker du å lære dette, ta 
kontakt med dem, så ordner vi 
dette. Medlemskap i husflidslag 
er et krav, men også dette kan 
ordnes der hos dem. 
 
ULLENSAKER HUSFLIDSLAG - 
TRESKJÆRERKLUBBEN
ONSDAGER KL. 18-20:30 GAMLE 
ALGARHEIMSKOLE  
Du som kan skjære, og du som 
ønsker å lære Figurskjæring. Kom 
til denne klubb en kveld. Kanhen-
de er det noe for deg. Hyggelig 
miljø, uforpliktende, utenom at du 
må være medlem av Ullensaker 
Husflidslag. Og dette kan ordnes 
på stedet. Her ønsker de seg 
flere i klubben og lærer gjerne 
bort, ung eller gammel – ingen 
betydning. Velkommen. Ta gjerne 
med deg en termos. 

 
 

SKISENTER PÅ  
ROMERIKE: 
 
VARINGSKOLLEN  
LØRDAGER OG SØNDAGER FREM TIL 
30. MARS ÅPENT KL. 10-17.  
 
HURDAL SKISENTER 
ÅPENT FREM TIL 6. MARS, UKEDAGER 
ÅPENT KL. 10-20.30 HELGER KL. 10-17.

Vi bærer tradisjonen videre...

- et handelsentrum med «sjel»
EIDSVOLL SENTRUM

ADVOKATER
• Knut Idland
• Robert Voldhuset
• Lægland, Kosberg & Hanisch
• Gjermund Pekeberg

APOTEK
• Vitus Apotek

BAKERI
• Jøndal Gårdsbakeri

BANK
• Toten Sparebank

BAR
• Garnityr

BEDRIFTSRÅDGIVNING,  
KURS, OPPLÆRING
• Farmacon, Sundet  
   Næringssenter

BENSIN
• Shell
• YX Hydro

BLOMSTER
• Blomsterverden
• Floriss

BOLIG
• Nordbolig
• Gusterud Bygg
• Aurelia Eiendom

BYGGVAREHUS
• XL-Bygg
• Trappestudio

BØKER
• Halvorsen Libris
• Eidsvoll Bibliotek

DYREBUTIKK
• Buddy Eidsvoll
 

DYREKLINIKK
• Eidsvoll dyreklinik

FORSIKRING
• Formueforsikring

FOTO/FOTOGRAF
• Fotohjørnet

FRISØR
• 3 frisører
• Atene frisør
• Hairport
• K-frisør
• Salong Hårek
• Studio Safari
• Svens Salong

GULLSMED
• Georg Sundt Gullsmed

HELSEKOST
• Eidsvoll Helsekost Life

KAFFEBAR
• Blomsterverden
• Studiosafari
 
HUS, HJEM, INTERIØR
• Europris
• Everything
• Nille
• Strikken Garn og Stoff
• Våre Hjem
 

• Bohus

KIOSK
• Narvesen

LEKER
• BRIO

KLÆR
• Bjørgs Mote
• Cubus
• E&M’s
• Everywear
• Lovely Planet
• Shimmering Clothing
• Stil & Sjarm
• Tidlig Tøff
• E&M’s ungdom

KROPP, HELSE,  
VELVÆRE
• Eidsvoll Fotklinikk
• Naprapatlandslaget
• Negl og Harmoni
• Yogatid
• Megasun

LEGESENTER
• Sundet Legesenter
• Vilberg Legesenter

PARFYMERI
• Parfymelle

SKO
• Eurosko

MATBUTIKKER
• REMA 1000
• KIWI
• Matkroken
• PRIX

OPTIKER
• Sundet Optikk
• Eidsvoll Optiske Synsam

REGNSKAP
• Aconte
• Regnskapstjenester  
   Eidsvoll
• Sundet Regnskap

SPORT
• Sporten Eidsvoll

URMAKER
• Urmaker Sindsen

VINMONOPOL

SPISESTEDER
• Antonio Grill
• China House
• Eidsvoll Grill
• Garnityr
• Kafé Henrik
• Lunsjbaren
• Sundgaarden Spiseri

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00/10.00 -18.14 Lørdager 09.00/10.00-15.00

I 2014 byr vi  
blant annet på:  
Torgdager på  
Bankplassen
24. mai
5. juni
14. juni
16. august
30. august
13. september
27. september
11. oktober
13. desember
 
12. – 14. juni
Pulsfestivalen med  
NATTÅPENT fredag
 
26. – 28. juni
Sykkeldager med sykkel-NM 
Senior, barneritt og fest
 
8. – 9. august
Vanvittige dager med  
NATTÅPENT fredag
 
Amerikansk uke
Boligmesse
Litteraturfestival
m.m
 
30. november
Julegrantenning

0
bb
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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 17. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
INGRID RØNSEN
Tærudvegen 153
2074 Eidsvoll Verk

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:

PAPIR TIL  
RESIRKULERING

RÅHOLT LEKER
Petter Tærud butikkdrift 

Tlf. 48 06 43 26

-30%

Nå er det  
KARNEVALS- 

TID  
og vi har  
STORT 

UTVALG  
 I KOSTYMER

   
   

   
    

    
    

     
    V

i har BURSDAGSGAVER for s m
å og store barn

på alle puslespill 
og brettspill

LEKEBUTIKK OVER 2 ETASJER!
RÅHOLT LEKER 
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Programleder Eli Kari
Gjengedal tråler Norge
på kryss og tvers for å
oppleve hvordan været
påvirker folk i den nye
programserien «Vær-
bitt». I løpet av åtte
programmer ser vi
nærmere på hvordan
folk lever med kulde,
snø, regn, vind, sol og
tåke. Hvert program

går direkte fra et sted i
landet som blir
bestemt ut fra værvar-
selet fra gang til gang.
Det er meteorlog John
Smits som får utfor-
dringen med å bestem-
me sendested basert
på værvarsel og tema.
Deretter jakter de på
været som er meldt.
NRK1 søndag kl 20.15

Snakker om vær og vind i ny programserie
Det er klart for en ny
sesong med «Hver
gang vi møtes». Lars
Lillo-Stenberg, Sam-
saya, ELG, Anneli
Drecker, Sigvart Dags-
land, Simone Eriksrud
og Alexander Rybak
har tilbrakt en uke
sammen på Vestre
Kjærnes gård. Første
dag er det ELG som er

hovedperson. Han har
mye å fortelle om sitt
liv og karriere, og vi
får blant annet høre
om tiden med Dance
with a Stranger. De
andre artistene skal
tolke hans egne og
Dance with a Stranger
sine låter.

TV 2 fredag kl 20.00

Ny sesong med musikalske møter på TV 2

Aarebrot direkte
Det er 200 år siden
Norge fikk sin grunnlov.
På 200 minutter skal
Frank Aarebrot fortelle
oss vårt lands historie
direkte fra «Kvarteret» i
Bergen. I anledning
grunnlovsjubileet gjør
han seg klar for en
maratonforelesning.
TV-kvelden er en hyllest
til foredraget som for-
midlingsform.
NRK2 fredag kl 20.05

ONSDAG 26.2

TORSDAG 27.2

FREDAG 28.2

tvukens

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det
15.00 NRK nyheter
15.10 Ville du spist
dette? (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Bymarka
16.25 V-cup hopp. Direkte
fra Falun.
17.30 Oddasat
17.45 V-cup hopp. Direkte
fra Falun.
18.20 Norge rundt (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Typen til (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout (1)
22.20 Trygdekontoret (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Lulu og Leon (r)
00.30 Nattsending

09.55 Morgensending
13.35 Den store
skibutikken (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.15 Urix (r)
15.35 Bokprogrammet (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Yttersia (r)
19.45 Underveis (5)
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kystlandskap i
fugleperspektiv
21.35 Naturen på
vippepunktet (1)
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (2)
23.20 Historia om
kristendommen (r)
00.10 Forbruker-
inspektørene (r)
00.40 Politiet i Malmö (2)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Ekstrem
oppdragelse (r)
14.05 Hus til salgs –
oppussing (2)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5832)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (113)
20.00 Det sterkeste
kjønn (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (1)
22.40 Kjærlighet
uansett (1)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Beck: Monsteret (r)
01.35 Beck: Monsteret (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (1)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Be the Boss (5)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Aspirantene (15)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen
Sverige (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (48)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Program ikke fastsatt
21.30 Paradise Hotel (3)
22.30 Revenge (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I met Your
Mother (r)
00.35 How I met Your
Mother (r)
01.00 Paradise Hotel (r)
01.50 Bones (r)
02.35 NCIS (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ut på tur med
Morgan og Ola-Conny (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 4-stjerners
middag (19)
20.30 Den siste viking (2)
21.30 CSI (12)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Special Victims
Unit (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions Lea-
gue. Schalke 04 – Real
Madrid. Direkte.
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.25 Seinfeld (r)
00.50 Seinfeld (r)
01.15 American Dad (r)
01.40 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det
15.00 NRK nyheter
15.10 Ville du spist
dette? (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Fiskeskole i Grong
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Krokodillene tek
hemn (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Storbrannen i Lærdal
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Chicago Fire (1)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Den store ski-
butikken (r)
00.25 Solgt (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Landeplage (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Velkommen til byen
(4)
15.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Walkabout (r)
19.45 Ei verd av krydder (5)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Filmbonanza
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ai Weiwei – ute på
prøve. Da. dokumentar.
22.30 Urix
22.50 Nasjonalgalleriet (r)
23.20 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
00.15 Schrödingers katt (r)
00.45 Politiet i Malmö (3)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
(r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (3)
15.00 Det sterkeste kjønn
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5833)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (114)
20.00 Matagentene (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai Sikkerhet
(1)
22.15 Criminal Minds (14)
23.15 På tur med Dag Otto
(r)
00.15 Hawaii Five-0 (7)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (6)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (2)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (r)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (1)
23.05 Nattarbeiderne (r)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Aspirantene (16)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (49)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (4)
21.30 Paradise Hotel (4)
22.30 Sleepy Hollow (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I met Your
Mother (r)
00.40 How I met Your
Mother (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
01.55 Bones (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Den syvende himmel
(r)
14.30 Ut på tur med
Morgan og Ola-Conny (r)
15.30 Cougar Town (r)
16.00 Friends (r)
16.30 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 4-stjerners middag
(20)
20.30 Winter Wipeout (8)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 The Big Bang Theory
(r)
23.00 Person of Interest
(12)
23.55 Castle (r)
00.50 CSI (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 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 Aksjonen (7)
22.30 Storage Hunters (21)
23.00 Storage Hunters (22)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(12)
00.25 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.15 Cornelis og kjærlighe-
ten (r)
13.50 V-cup kombinert.
Hopp.
15.00 NRK nyheter
15.15 Storbrannen i Lærdal
15.55 V-cup kombinert.
Langrenn.
16.30 Ut i naturen
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. Direkte
fra Lahti.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (8)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Tause vitner (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Tause vitner (1)
00.25 Freddie Mercury –
Dronning uten krone (r)
01.50 Nattsending

10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter (r)
12.40 Underveis (r)
13.10 Puls (r)
13.40 Mesterkokken Hes-
ton (r)
14.00 Debatten (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Ei verd av krydder (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (14)
16.55 V-cup hopp. 1.
omgang.
17.55 Det søte liv
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ai Weiwei – ute på
prøve Da. dokumentar.
20.00 Oddasat – nyheter på
samisk
20.05 Norgeshistorien på
200 minutter
23.30 Norske byggeklosser
Norsk komedie fra 1972.
01.00 Rome (r)
01.50 Rome (r)
02.40 Oddasat (r)
02.55-05.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (4)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5834)
16.55 Kollektivet (1)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Akvariet (11)
19.30 Akvariet (12)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (4)
22.15 Samurai Sikkerhet (r)
22.40 Else (r)
23.40 Eurojackpot (5)
23.55 Fritt vilt 2. Norsk
grøsser fra 2008.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (3)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Walk Hard: The
Dewey Cox Story. Am. musi-
kalkomedie fra 2007.
22.55 Golden Goal (r)
23.25 Det tredje øyet (1)
00.25 Fjorden Cowboys (r)
00.55 Fjorden Cowboys (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (50)
17.30 Bones (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 The Crazy Ones (r)
20.30 Michael J Fox Show
(1)
21.00 Michael J Fox Show
(2)
21.30 Michael Clayton. Am.
krimdrama fra 2007.
23.35 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (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 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Grease. Am. musikal
fra 1978.
21.35 America's Funniest
Home Videos (24)
22.05 Brille (r)
23.05 The Graham Norton
Show (18)
00.05 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 The Punisher. Am.
actionthriller fra 2004.
24.00 Aksjonen (r)
00.50 Nattsending

SØNDAG 2.3

LØRDAG 1.3

MANDAG 3.3

TIRSDAG 4.3

©
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06.30 Morgensending
11.30 Vinterstudio
11.45 V-cup alpint. Utfor
menn.
13.00 V-cup langrenn.
Sprint fri teknikk, kvinner og
menn.
14.40 Vinterstudio
15.15 V-cup kombinert.
Langrenn sprint.
16.00 Vinterstudio
16.15 V-cup hopp. Laghopp.
18.00 V-cup hopp. Kvinner.
18.30 Vinterstudio. Med
høydepunkter fra dagens
øvelser.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(9)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (4)
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1: Kurt Nilsen
(r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Uro. Norsk thriller fra
2006.
01.00 Nattsending

08.45 Morgensending
13.40 Glimt av Norge:
Turistferja i Geiranger
13.50 Norske byggeklosser.
Norsk komedie fra 1972.
15.20 QuizDan (8)
16.10 Kunnskapskanalen
18.00 Den store skibutik-
ken (r)
19.00 Landeplage (8)
19.30 Bokprogrammet (r)
20.00 Norge gjennom 150
år (1)
20.30 Norge gjennom 150
år (2)
21.00 Nyheter
21.10 Norge gjennom 150
år (3)
21.45 Norge gjennom 150
år (4)
22.15 Norge gjennom 150
år (5)
22.55 Norge gjennom 150
år (6)
23.30 Norge gjennom 150
år (7)
24.00 Jødar og muslimar (r)
00.55 Rome (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
08.32 Winx Club
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Østenfor all fornuft –
historier fra Russland
13.00 Brit Awards 2014 (r)
15.00 Kjærlighet uansett (r)
16.00 Det sterkeste kjønn
(r)
17.00 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Solsidan (1)
20.00 Hver gang vi møtes
(1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(1)
22.15 God kveld Norge
23.20 The Hours. Am.
drama fra 2002.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 På tur med Dag Otto
(r)
18.00 Little Britain (r)
18.35 Little Britain (r)
19.10 Little Britain (r)
19.45 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Setup. Am. actiondra-
ma fra 2011.
22.45 Monster. Am./ty.
drama fra 2003.
00.50 Criminal Minds (r)
01.45 Criminal Minds (r)
02.40 Criminal Minds (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 I'm Having Their Baby
(10)
13.50 Vanderpump Rules
(9)
14.45 Vanderpump Rules
(10)
15.40 The Mindy Project (r)
16.10 The Mindy Project (r)
16.40 The Mindy Project (r)
17.10 Anger Management
(9)
17.40 Anger Management
(10)
18.10 How I met Your Mot-
her (r)
18.40 How I met Your Mot-
her (r)
19.15 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. familie-
film fra 1984.
21.30 Pirates of the Carib-
bean: Dead Man's Chest.
Am. eventyrkomedie fra
2006.
24.00 Paradise Hotel (r)
00.50 Paradise Hotel (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Friends (r)
11.35 Friends (r)
12.05 Friends (r)
12.35 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
13.55 Two and a Half Men
(r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.55 Two and a Half Men
(r)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.50 Winter Wipeout (r)
16.50 Herlige hjem (8)
17.50 Sinnasnekker'n (r)
18.50 America's Funniest
Home Videos (25)
19.20 Amors baller. Norsk
ungdomskomedie fra 2011.
21.00 America's Funniest
Home Videos (26)
21.30 Die Another Day. Am.
action fra 2002.
24.00 CSI: NY (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (17)
14.00 The Office (18)
14.30 The Office (13)
15.00 The Office (14)
15.30 30 Rock (17)
16.00 30 Rock (18)
16.30 30 Rock (19)
17.00 30 Rock (20)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (6)
22.00 Swordfish. Am. acti-
onthriller fra 2001.
23.40 Windtalkers. Am.
actionfilm fra 2002.
01.50 30 Rock (r)
02.15 Nattsending

06.30 Morgensending
09.45 V-cup langrenn.
15 km fri teknikk menn.
11.15 Vinterstudio
11.30 V-cup alpint.
Super-G menn.
12.45 V-cup langrenn.
10 km fri teknikk kvinner.
13.50 Vinterstudio
14.00 V-cup hopp
15.45 Vinterstudio
16.00 V-cup hopp. Kvinner.
17.00 Vinterstudio
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Værbitt (1)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (9)
21.45 Musketerene (1)
22.40 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Ikke gjør dette hjem-
me – Canada (r)
00.25 Mesternes Mester (r)
01.25 Nattsending

08.45 Den store skibutik-
ken (r)
09.45 Debatten (r)
10.45 Eksperimentet (r)
11.45 Storbrannen i Lærdal
(r)
12.25 Ei verd av krydder (r)
13.15 Lindmo (r)
14.15 200 år på 200
minutter (r)
17.35 Glimt av Norge:
Byvandring i Ålesund (r)
17.45 Naturen på vippe-
punktet (r)
18.40 Norge rundt og rundt
(r)
19.05 Skavlan (r)
20.05 Nytt blikk på Kenne-
dy-drapet (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Fra romstasjonen til
Lofoten (r)
23.10 Jødar og muslimar (r)
00.05 Rome (r)
00.55 Rome (r)
01.45 Rome (r)
02.35 Rome (r)
03.25-04.10 Rome (r)

06.00 Morgensending
08.00 Ski Classics: Vasa-
loppet. Direkte fra Sverige
og Vasaloppet.
13.00 Ski Classics 2014:
Oppsummering. Høydepunk-
ter, intervjuer og kommenta-
rer etter målgang i langløpet
Vasaloppet.
13.30 Alaskas bjørner (r)
14.30 Alaskas bjørner (r)
15.30 Alaskas bjørner (r)
16.30 Hver gang vi møtes
(r)
18.00 En ny start på livet (r)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (1)
22.45 Det tredje øyet (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Vår morderiske jord
(r)
15.30 Cash Cowboys (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.30 Golden Goal (r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 En moderne familie
(r)
20.00 Atlantis (1)
21.00 Desperate timer.
Am./kan./br. krimdrama fra
2007.
22.55 Samurai Sikkerhet
(1)
23.25 Be the Boss (r)
00.20 På innsiden: Gatera-
cing i Los Angeles (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Anger Management
(r)
12.30 Anger Management
(r)
12.35 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. familie-
film fra 1984.
14.50 Svenske Hollywood-
fruer (r)
15.55 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Program ikke fastsatt
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (1)
21.00 Bridesmaids.
Am. komedie fra 2011.
23.05 Michael J Fox Show
(r)
23.35 Michael J Fox Show
(r)
00.05 Lånte fjær.
Am. komedie fra 1996.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Melissa & Joey (r)
10.20 Bingobanden USA (r)
10.50 Friends (r)
11.20 Friends (r)
11.50 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)
15.25 Two and a Half Men
(r)
15.55 4-stjerners middag (r)
16.55 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 4-stjerners middag (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (1)
21.30 Den siste viking (r)
23.00 Den siste viking (r)
24.00 Rizzoli og Isles (13)
01.00 Major Crimes (18)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (3)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Aksjonen (r)
14.30 Garasjen (r)
15.30 Ax Men (1)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (7)
20.30 Family Guy (7)
21.00 Two and a Half Men
(16)
21.30 How I Met Your Mot-
her (12)
22.00 Pulp Fiction. Am.
gangsterkomedie fra 1994.
00.40 Sleepy Hollow (7)
01.25 Grimm (r)
02.10 Out There (r)
02.35 Out There (r)
03.00 Legit (r)
03.25 Nattsending

06.30 Morgensending
13.50 Velkommen til
byen (5)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (11)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Værbitt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Sommerfugler (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (3)
22.30 Prosjekt perfekt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (3)
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
11.45 Naturen på vippe-
punktet (r)
12.40 Hovedscenen (r)
14.10 Lindmo (r)
15.10 Mesternes Mester (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Værbitt (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Himmel og helvete i
den hellige by
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Den store ski-
butikken (2)
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Jødar og muslimar (r)
00.15 Nytt blikk på
Kennedy-drapet (r)
01.10 Puls (r)
01.40 Oddasat (r)
01.55-04.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (1)
14.05 Hus til salgs –
oppussing (5)
15.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5835)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (115)
20.00 På tur med Dag
Otto (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (2)
22.40 Mordene i
Sandhamn (1)
23.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
00.40 Beck: Spor i
mørket (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (4)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske
jord (9)
22.35 Suits (10)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 I'm Having Their
Baby (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (51)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Teenage Boss
Sverige (9)
21.30 Paradise Hotel (5)
22.30 Program ikke fastsatt
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 How I met Your
Mother (r)
01.25 How I met Your
Mother (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (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 4-stjerners
middag (21)
20.30 Den siste viking (3)
21.30 Brille (2)
22.30 Revolution (17)
23.30 Revolution (18)
00.25 Castle (r)
01.20 CSI: Miami (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Garasjen (6)
22.30 Brooklyn Nine
Nine (9)
23.00 Dads (9)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Yttersia (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. 2.
omgang. Forts, fra NRK2.
Direkte fra Kuopio.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt! (2)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Krøll på hjernen (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.25 To dager i Paris Fr.
komedie fra 2007.
02.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Et land i brun saus
(r)
14.05 Aktuelt (r)
14.45 Urix (r)
15.05 Den store skibutik-
ken (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 V-cup hopp. 1.
omgang. Direkte fra Kuopio.
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Himmel og helvete i
den hellige by (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Livet på kostskolen
(4)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei iskald verd (r)
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Jødar og muslimar (r)
00.15 Ut i naturen (r)
00.45 Politiet i Malmö (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (2)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (6)
15.00 På tur med Dag Otto
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5836)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (116)
20.00 Tid for hjem (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (9)
22.40 Else (2)
23.40 The Good Wife (9)
00.40 Beck: Hevnens pris
(r)
01.40 Beck: Hevnens pris
(r)
02.35 Transporter (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (5)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Tidenes UFO-historier
22.35 Arrow (8)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Skolepurken (r)
01.20 I Survived (6)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (52)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (6)
21.30 Paradise Hotel (6)
22.30 The Crazy Ones (11)
23.00 The Crazy Ones (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I met Your Mot-
her (r)
00.40 How I met Your Mot-
her (r)
01.10 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (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 4-stjerners middag
(22)
20.30 The Big Bang Theory
(14)
21.00 Costa del Kongsvik
(1)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (1)
22.30 Special Victims Unit
(1)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Program ikke fastsatt
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 Program ikke fastsatt
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 Happy Gilmore. Am.
komedie fra 1996.
23.05 How I Met Your Mot-
her (r)
23.35 Cops (r)
00.05 Anger Management
(r)
00.35 Nattsending
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

GULV FRA KJENTE  
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

All parkett er 14 mm. 
Med 3,5 mm toppsjikt 
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem 
 
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

MED KVALITET, PRIS OG  
SERVICE GJØR VI HANDELEN 
LETTERE FOR DEG!

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Alnabru: 22 19 22 52    Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Nannestad Videre- 
gående skole

VINNER:
BARBARA ANNA  
ZIELONKA
 
Hubrovegen 7D
2032 Maura
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Bildet er fra et event som fant sted tidligere denne måneden, kan du gjette hvor?


