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40 år med saks og hår
Kari-Janne Paulsen har hatt hår som jobb og
hobby fra hun åpnet sin første frisørsalong i
1972. Mange år med hår har ført Paulsen inn i
den eksklusive klubben Hâute Coiffure Francaise der hun er eneste representant fra Lillestrøm.
Side 20

Sjekk ut vårt bilag hvor du
blant annet kan lese om
mus og hvorfor du bør
kjøpe bolig nå.
Midten
Kjøp bolig
nå
Musene vil
inn i varme
n
Stiller med
egen krafts
tasjon til hyt
ta

Fargerik utstilling
Oslo-kunstneren Toril
Kojan holder utstillingen
«Livets teater» i Brogata 2
denne måneden.
Side 22

Trener flere stilarter
under samme tak
Hos Jessheim Kampsport
klubb kan du få fylt opp
ditt kampsportbehov ved å
trene ulike stilarter gjennom hele uken.
Side 4-5

LOVER GODT FOR
JULEHANDELEN
Butikkhandelen per innbygger i
Lørenskog og Skedsmo økte godt
i første halvår. Ullensaker (les:
gardermoen) topper tabellen.
Side 7
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BUSSREISER
JULEMARKEDER

30/11 og 9/12 Tallinn
4 dgr
kr. 2 890,4/12 Lubeck og Rostock
4 dgr
kr. 3 690,6/12 Hildesheim og
Lubeck 5 dgr
kr. 4 290,9/12 Celle og Lubeck
5 dgr
kr. 3 850,-

LANGTIDSFERIE
I ALMUNECAR I SPANIA
med flott beliggenhet ved stranden.

Vi bor på Hotel Spa Almunecar Playa
11/2- 2013
kr. 18 990,31 dgr inkl. frokost og middag
hver dag
PÅSTIGNING ETTER AVTALE.
RING FOR MER INFO!

Tlf. 62 83 52 20/ 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no

Ny passasjerrekord
Over to millioner
passasjerer reiste
over Oslo Lufthavn
Gardermoen i
oktober.

sammenlignet med i fjor. Utlandstrafikken økte med 6 prosent, mens innenlands var det
tilnærmet likt fjoråret.
– Det er gledelig å registrere
at vi fortsetter å sette passasjerekorder. Dette er første gang
vi har passert to millioner reisende i oktober måned, sier
medierådgiver ved Oslo Lufthavn, Joachim Westher Andersen.

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Den gode trenden med stadig
flere passasjerer fortsetter ved
Oslo Lufthavn Gardermoen. I
oktober reiste 2 022 346 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det
er en økning på 3,1 prosent

London og New York
Han mener at høstferien er en
av årsakene til at forrige måned
ble så innbringende.
– I begynnelsen av oktober
var det høstferie, og det betyr
mange ekstra reisende. I tillegg
har høsten blitt en høysesong

Thailandsk meny
Mandag - torsdag
fredag - lørdag
Søndag

(noe kinesisk)

14 - 22
14 - 23
14 - 22

Hovedretter fra kr 135 - kr 219
Alle rettigheter

Lunch til 16.30

Take away

Tlf: 63 89 95 00 • www.lillethai.no
Storgt. 27 v/Vinmonopolet, 2000 Lillestrøm
En Thailandsk øy midt i sentrum

Vi ønsker velkommen både store og små selskaper, vi har plass opp til 80 gjester.

Rekord: For første gang har Oslo Lufthavn Gardermoen passert to millioner reisende i oktober måned. (Foto: Øyvind Markussen / Oslo Lufthavn AS)

for storbyhelger. En av destinasjonene som vi ser er veldig populær er New York, sier Andersen. Blant de ti største rutene

var det imidlertid størst vekst
på Oslo – London med en vekst
på 10,9 prosent.

Kveldsåpent til kl.21:00 onsdag 21.11. med 20% rabatt på vinternyheter og 25%-50% på hele butikken!

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til alle husstander
i Skedsmo og Lørenskog, samt 90% av husstandene i Ullensaker kommune. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær
varsom-plakaten.

Redaksjonen:

Ansvarlig redaktør:
Dag Rognlien Stenberg,
dag@avisdrift.no, tlf.: 922 60 792
Redaksjonssjef:
Linn Cecilie Merckoll,
linncecilie@avisdrift.no, tlf.: 944 78 976
Journalister:
Roy Robin Mortensen, roy@avisdrift.no
Yngve Johnsen, yngve@avisdrift.no
Charlotte Sissener, charlotte@avisdrift.no

Annonseavdelingen:

Markedskonsulenter:
Anne May Johnsen
annemay@avisdrift.no, tlf: 924 18 582
Jens Petter Sørhus
jens@avisdrift.no, tlf: 464 26 803
Pål Evjebråten
paal@avisdrift.no, tlf: 48320157
Elisabeth Krogsrud
elisabeth@avisdrift.no, tlf: 483 23 443
Hans Johannessen
hans@avisdrift, tlf. 454 94 558

Tips/Leserinnlegg:

tlf: 944 78 976, tips@avisdrift.no

Økonomi:

Henning Thorsen, henning@avisdrift.no
tlf.: 922 90 838

Grafisk:

Gunn Oddveig Liahagen
grafisk@avisdrift.no, tlf 901 15 036

Postadresse:

Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver:

Avisdrift Romerike AS
Opplag: 44.000
Trykk: Media Norge Trykk Oslo
Distribusjon: Norpost

Neste utgave: 21.11.2012

Materiellfrist neste utgave: 19.11.2012

4

Nr. 35 – 2012

Nr. 35 – 2012

Trener ﬂere stilarter under samme tak
Hos Jessheim Kampsport klubb kan du
få fylt opp ditt kampsportbehov ved å
trene ulike stilarter
gjennom hele uken.
SporT
Tekst: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no
foto: Tommy jevne

Klubben ble startet i 2002 av
Knut Brende og Johnny Brenna. Kampsportsklubben har
drevet sin aktivitet i ulike lokaler. De siste seks årene har de
hatt klubblokale i M. Jul Halvorsensvei 4 A, sentralt på Jessheim.
frA KUrS TiL KLUBB
– Vi startet først med kursvirksomhet og gikk over til klubb
virksomhet for 10 år siden, forteller klubbens primus motor,
Knut Brende.
På det 100 kvadrat store
matteområdet i klubblokalet
trenes det Tae Kwon Do Moo
Duk Kwan, Thai boksing,
MMA, Boksing/ Kickboksing
og selvforsvar basert på Krav
Maga. Er du klubbmedlem betaler du en pris og kan delta på
trene alle treningene gjennom
hele uka. I dag har klubben
115 medlemmer i alderen 6 år
til 52 år.
– Det som er det mest stabile
partiet er Tae Kwon do barnegruppen, som består av 37
barn fra 6 til 12 år. Ellers er det
fylt opp på alle partiene gjennom hele uken.
Klubben har verken planer
eller muligheter til å innføre
noen ny stilart siden alle av
dagens partier er fulle.
– Hvem kan passe inn i
klubben deres?
– Alle. Vi driver med tre uli-

ledeR: Knut Brende har drevet med kampsport i 36 år. Han en av Jessheim
Kampsportklubbs instruktører og klubbens primus motor.

ke stilarter der barn og voksne
i alle aldre kan finne et tilbud
de trives med.
SELvforSvAr
Klubben kjører også timer med
selvforsvar. Her drilles medlemmene i det israelske selvforsvars-konseptet Krav Maga.
Teknikkene er hentet fra bryting, boksing, karate, kung fu
og en rekke andre eldre kampkunster. Dette er enkle, praktiske og harde teknikker som
kan brukes for å komme seg ut
av en alvorlig situasjon på gata.
– Krav Maga er veldig populært, også for damer. Vi kjører
også egne kurs for jenter. Klubben har hatt dette tilbudet
hele tiden, men nå driver jeg
i tillegg M16-nærkampkurs for
jenter på Nannestad videregå-

KJØKKEN FOR ALLE!
Moderne & Klassiske!
- fabrikksmonterte moduler

ende skole, forteller Brende.
– Hvordan tar jentene imot
selvforsvarskurs?
– De er veldig positive til
dette. Det inngår både teori og
praksis i kursene. Teoridelen
er kanskje den delen de lærer
raskest. Det handler om holdninger.
– Viktigheten med å trene
kampsport?
– Det er mange ting. Først og
fremst er det en allsidig måte
å trene på. Du trener spenst,
koordinasjon,
utholdenhet
og styrke. I tillegg får du med
selvforsvardelen som er veldig
viktig, forklarer Brende.
BYggEr opp SELvTiLLiT
Knut Brende startet å trene
Wado Ryu-karate i 1976, som
16 åring. Etter 10 år med karate
ville han prøve ut andre stilarter og gikk over til å trene boksing og Thai-boksing.
– Selvforsvardelen i kampsport er viktig. Du bygger opp
selvtillit og står bedre rustet
til å møte dagens brutale samfunn, forteller Brende, og be-

kontRoll: Johnny Brenna viser hvordan han kan ta kontroll over en motstander.

Er du brystoperert?
Vi ønsker deg velkommen til Amoenadag
kneing: Det israelske selvforsvars konseptet Krav Maga passer for jenter og gutter.

merker at Oslo snart er blant
Europas verste kriminelle byer.
Brende har siden 1993 vært
treneransvarlig innen stilarten American Tae Kwon Do og
Moo Duk Kwan. Parallelt med
dette har han drevet med Krav

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

✔ Kostnadsfritt

slamTømming

Vi oppfordrer til timebestilling!

Tlf. 67 91 96 72
Velkommen til oss!

TV-inspeksjon

& uforpliktende tilbud

2120HøyTTrykkspyling
Sagstua – www.br-stenskjaer.no

✔ Norsk personal!
✔ Rask service!
✔ Toll- og Fraktfritt

Se telefonliste via:
• Høyttrykkspyling
www.seinfo.no/62971791
• Tv-inspeksjon eller ring: 902 12 500
• Slamtømming Vi tar kunden på alvor

innen 20 mil!
Gjelder kjøkken!

• Tømming

av oljeutskillere
Tømming av oljeutskillere

Se telefonliste via:
www.seinfo.no/62971791
eller ring: 902 12 500

Br. Stenskjær tilbyr rørinspeksjon og

iser! Kök

Vi forhandler:

Maga siden starten i Norge i
1996. Han er styremedlem i
Krav Maga Norge, og har 5.
Dan i Krav Maga. Han har også
5. Dan sort belte i American
Moo Duk Kwan, pluss 1. Dan i
Allround Fighting.

Torsdag 22. november kl 10.00 – 17.00
Det blir mulighet for individuell tilpasning av proteser,
innlegg og tekstiler.

Sjekk våre lave pr

& Badrum

house of gilberg ab
CHARLOTTENBERG • SVERIGE • Tel.: +46 571 200 08
www.kokobadrum.com

Br. Stenskjær tilbyr
rørinspeksjon
og spyling,
samt og
innsamling
spyling,
samt innsamling
av spillolje
av spillolje og
tømming
oljeutskillere
i samarbeid
tømming
av av
oljeutskillere
i samarbeid
med:med:

15 78
412201
/ 908 78 201
Tlf.: 906 15Tlf.:
412906
/ 908

Restesalg på
badetøy
og undertøy
Skårersletta 18
firmapost@loban.no

15% rabatt ved
kjøp av 2 bh-er
til ordinær pris
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Lover godt for julehandelen
Butikkhandelen per
innbygger i Lørenskog og Skedsmo
økte godt i første
halvår. Ullensaker
(les: Gardermoen)
topper tabellen.
AKTUELT
Tekst: Yngve johnsen
yngve@avisdrift.no

Handletallene fra Statistisk
sentralbyrå er nå klare, og de
viser omsetning per innbygger
i detaljhandelen i samtlige norske kommuner i første halvår
2012. Tallenes tale konkluderer
med bra økning både i Skedsmo og Lørenskog kommuner.
STor vEKST i norgE
Det har vært en ganske så stor
vekst i omsetning per innbygger i Norge, om vi ser på utviklingen fra første halvår 2011 til
første halvår i 2012. Faktisk er
vi oppe i en vekst på 4,2 prosent på landsbasis. Per nordmann snakker vi da om en økt
omsetning på 1.407 kroner.

UTviKLingEn i
LØrEnSKog
Tilsvarende ser vi da at utviklingen har vært så vidt større
i Lørenskog kommune. Her
har det vært en økning på 4,3
prosent i løpet av den aktuelle
perioden. Det betyr at økningen per innbygger har vært på
1.958 kroner her.
I Skedsmo viser SSB-tallene
at det har vært en økning i omsetning per innbygger på 1.927
kroner, noe som her betyr en
oppgang på 3,8 prosent. Ullensaker økte med 2,7 prosent.
dETTE Er HAndEL
Med detaljhandel menes salg av
handelsvarer fra butikk eller torgplass. I praksis alt fra mat og klær,
via elektro og maskiner til maling og trelast (til personlig bruk).
Bensinstasjoner sin omsetning er
ikke med her. Heller ikke salg av
motorvogner eller agenturhandel
er med i tabellene.
Men internetthandel er
med, og her har det vært en
formidabel vekst de senere
årene. Vi kan for eksempel
nevne Songdalen kommune i
Vest-Agder. Her har det vært en
økning på utrolige 25 prosent
det siste året – noe som etter
all sannsynlighet skyldes en
markant økning i nettbutikken
netthandelen.no.

STØrST vEKST
Kvæfjord nord for Harstad topper listen over kommuner med
best vekst fra første halvår 2011
til første halvår 2012. Her har
det nemlig vært en økning på
voksne 38 prosent. En nyåpning av en stor butikk i en liten
kommune er nok til å toppe en
slik tabell.
Den kommunen i Akershus
som har hatt størst vekst er
Hurdal, som i den aktuelle perioden økte omsetninger per
innbygger med 11,3 prosent.
Nesodden hadde nesten like
stor økning. Samtidig kan vi slå
fast at det er Ås kommune som
har hatt svakest utvikling i denne perioden, da det her var en
nedgang på nesten fem prosent.
KronEr pEr innBYggEr
Statistikken viser at det ble
omsatt for 35.200 kroner per
nordmann. I forhold til denne
summen kommer Lørenskog
ganske så godt ut. Omsetningen per innbygger i Lørenskog
er nemlig på 47.475 kroner. Vi
ser at Skedsmo kommune ligger
på 53.007 per innbygger.
Det er alltid Ullensaker som
topper denne listen i Norge.
Det skyldes et relativt lite innbyggertall kombinert med landets desidert største flyplass.
For første halvår gikk det med

Handel per innbygger i Akershus
Detaljhandel første halvår 2012. Endring fra i fjor. Kilde: SSB.

Ullensaker
Skedsmo
Lørenskog
norge

fØrSTE
HALvår

EndringEr
( Kr )

UT viKLing
(%)

91.952
53.007
47.475
35.200

2.387
1.927
1.958
1.407

2,7
3,8
4,3
4,2

91.952 kroner per innbygger
her. Også hyttekommuner
som Gol, Geilo og Nord-Aurdal
kommer høyt opp på listene.
Og
«internett-kommuner».
Dessuten typiske sentrale kommuner i en større region. Som
for eksempel Sortland i Vesterålen og Førde i Sogn og Fjordane. På den annen side kan
kommuner i «grenseland» tape
handel til Sverige. Kommuner
langt ned på listen må uansett

svare for handelslekkasje ut av
kommunen.
HAndEL i AKErSHUS
Av de 429 kommunene, så finner vi Lørenskog på 22. plass
på Handletoppen. Skedsmo er
da å finne oppe på 11. plass
plass. Den kommunen i Akershus som har minst handel per
innbygger, er Rælingen – med
6.781 kroner per snute.

8

Nr. 35 – 2012

Nominert til Årets Øl
Sundbytunets øl,
deriblant Jessheims
nye «By Bayer», er
nominert til «Årets Øl
2012».
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

20 bryggerier fra 14 ulike fylker har totalt meldt på 87 øl til
kåringen av «Årets Øl 2012».
Dette blir dermed den største
ølkåringen i Norge noensinne.
Sundbytunet på Jessheim er
nominert med sin «Red Ale»,
«Kjellerpils» og «By Bayer». Sistnevnte ble lansert i høst da
Jessheim ble by.
– Vi er naturlig nok glade for
å bli nominert, kommenterer
daglig leder Kjersti Romsaas
Sundby.
Mangler kapasitet
Hun forteller at de i løpet av
det siste året har markert seg i
bransjen og at de har fått gode
kritikker for ølet de lager. Så
bra går det at de har problemer
med å produsere nok.
– Vi selger ut mer og mer øl
og nå er vi i en situasjon der vi
mangler kapasitet på produksjonen for å imøtekomme etterspørselen, forteller Sundby.
Hun legger til at mange nå
har fått opp øynene for mikrobrygg og ferskt øl.
– Flere ser at det ikke er så
sært som man tidligere trodde.
Flere og flere damer drikker
også øl og blir kjent med nyansene og smakene, sier hun.

i prosjektet Det Norske Måltid
som vil gå som TV-serie på TV2
fremover. Det hele munner ut
i en stor finale i januar. Bak
prosjektet står Stiftelsen Norsk
Matkultur med stjernekokk
Harald Osa i spissen.
Sundbytunets konkurrenter
spenner fra store og tradisjonsrike bryggerier som Ringnes,
Hansa, Borg, Mack og Aass, til
andre gårds- og mikrobryggerier fra hele landet.
Vinneren vil bli kåret dels av
en fagjury, dels av publikum.
Publikum kan stemme på sin
favoritt på nettstedet aperitif.
no frem til slutten av november.
I fjor var det Borg Bokk fra
Borg Bryggeri i Sarpsborg som
vant prisen. Salget av dette ølet
har blitt mangedoblet i tiden
etterpå.

Populært øl: Kjersti Sundby
selger ut mer drikkevarer enn noensinne. Nå er tre av øltypene fra
Sundbytunet nominert til «Årets
Øl 2012». (Foto: Privat)

Liste over alle
deltakende bryggerier:
1. Arendals Bryggeri, Arendal
2. Atna Øl, Atna i Østerdalen
3. Berentsens Brygghus, Egersund
4. Borg Bryggeri, Sarpsborg
5. Det Lille Bryggeriet, Rena
6. E.C. Dahls Bryggeri, Trondheim
7. Hansa Bryggeri, Bergen
8. Haandbryggeriet, Drammen
9. Inderøy Gårdsbryggeri, Inderøy
10.Kinn Bryggeri, Florø
11. Klostergården Håndbryggeri, Frosta
12. Lervig Aktiebryggeri, Stavanger
13. Macks Ølbryggeri, Tromsø
14. Nøgne Ø, Grimstad
15. Ringnes Bryggeri, Oslo
16. Sundbytunet, Jessheim
17. Trollbryggeriet, Stranda, Sunnmøre
18. Valdres Gardsbryggeri, Heggenes
19. Ægir Bryggeri, Flåm
20. Aass Bryggeri, Drammen

Store konkurrenter
Kåringen av «Årets Øl» inngår

Ansvarlig avfallshåndtering for klima,
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi,
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100
returpunkter for glass- og metallemballasje.
Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:
Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering
Åpningstider Skedsmo (Bøler):
Man, ons og fre kl 7-15
Tirs, tors kl 7-19
Lør kl 9-15

Romerike Avfallsforedling IKS
Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset
07623 - www.roaf.no
firmapost@roaf.no
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nÅ Med MULigHet For Å FÅ Med biLde av det soM skaL seLges

2 stk. nye Wonderland Harmony madrasser, vendbare med fast og xfast sider,
75x200. 1 stk. Wonderland Welun Comf.
overmadrass 150x200. Alt selges for kr.
6000. Nypris ca. kr. 12000. Tlf. 99 56
87 75 (L.strøm)
York sofa 3 seter, 2 seter og pall. Flott
sofa som ny. Selges kr 5000. Tlf
97718079 eller 67905823.

TIL SALGS
3 fjernstyrte biler, 2 fjernstyrte biler
(bensin). Begge er nye selges til halv
pris. 5 esker takess a 4 plater kr. 500,1 liten kompressor G.B 500,- Tlf 941
76 569
Rød Jean Paul jakke str 12 kr 250. Ny
strikket Marius genser str 9-12 år mørk
blå i bunn, men mørk grønn mønster
(har bilde) kr 350,- Nye svarte støvletter fra Zizzi, str 41 med plass til bred
legg,(25,5cm skaftevidde), og 36 cm
høye kr 400 ( nypris1900) (Har bilde)
Adidas fotballsko mundial team str
42, passer 39/40 selges kr 250 ny pris
kr 1150( har bilde) Heelys rullesko

Blå str 39 som nye kr 120 ( Har bilde)
Hadeland 1984 serie 6 coctail glass
(17 cm) 5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin
( 27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker
bla Mikke mus, Disney, Ole Brum ,
aktivitetsbøker ,Naturbøker m.m..,
selges.fra kr 30 pr stk. eller mange til
samlepris. Overføre VHS filmer til DVD
kr 100 pr time, min kr 300. Hadeland
oljelamper. Tangen kr 200, Spiral kr 150
Furu kr 150, Byggmester Bob sengesett
str 140*200 + Håndkle kr 130 (Har
bilde) Nypris 460kr Spiderman teppe
kr 100, (93*128cm). Finn( Hadeland) vase 22 cm kr 450,- (har bilde).
Strøken Empire Prisme krone H 55
Bredde 50 m 4 lyskilder max 40 w + 5
holdere til stearinlys. Selges kr 1500, el
gi bud, ny pris kr 4900 ( Har bilde) Alle

glassprismer er intakt. Helt ny Skogstad
allværsjakke (svart/grå) str 12 år (med
prislapp kr 499) selges kr 175 (har bilde).
Nytt regnsett str 152 North Peak svart
bukse og mosegrønn jakke kr 175. Tlf.
63 875480 eller 928 41746
Electrolux vaskemaskin, (40 cm ), toppmatet. Mange menyvalg. Enkel i bruk.
Sentrifuge 1300 o/m. Mgt. lite brukt. 3
år gml. Selges kr. 4000. (Nypris: 6500).
Boksalg: Helse, selvutvikling, alternativ medisin, homeopati, akupunktur,
hundebøker, hobbybøker, ungdomsbøker.
Bilder: http://photobucket.com/boksalg.
Hobbyutstyr: Bilder: http://photobucket.
com/hobbysalg Hundeutstyr: Bilder:
http://photobucket.com/hundeutstyr.Tlf.
95 99 94 94 / 99046768

Ønsker en kvinnelig mattelærer til elev
i 10. klasse. Det er også fordel hvis du
kan ta timer i engelsk. Bor sentralt på
Strømmen. Evt hvis du er student på videregående og flink i matte kan du være
interessant. Prisen blir vi enig om
Haster! Tlf. 48207748

ØNSKES KJØPT

gratis for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

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

TJENESTER

Ung engelsk talende dame ønsker
oppdrag innen rengøring, husvask,
rydding, hagearbeid, ekstrahjelp i Lillestrøm. Fleksibel. Gode referanser. 4 år
erfaring. Jeg heter Jelena og treffes på
Tlf. 46278591

send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: avisdrift romerike,
depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «bazar»

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00
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Antikkhvit pen skjenk og hjørneskap
gustaviansk stil kr.2.500.- samt prismekrone m/ 2 stk. vegglampetter kr.1.000.Tlf.: 63815329 mob. 93053613
Hardangerbunad str. 30-40. Fullt utstyrt
og lite brukt. må sees Tlf. 988 90 249
etter kl. 18.
Antikk oval stor sølv plett bolle over 100
år gammel. Laget av en kjent franks
mann. Bør sees. Gi bud. Taklampe
meget pen Teffarie selges 400,- Taklampe kermaikk selges 200,- meget pen.
Kontak Marianne 99 38 41 86
To ubrukte tepper evt. løpere for trapp
selges. Blå bunnfarge med innslag av
burgunder. 3.20 cm x 57 og 2.20 cm
x 57. Kr. 300 pr. stk. Henv. Fjellhamar
99517229.
Magnetring diameter 50 cm, Høyde
30 cm. Bunad. Lundebydrakt str. ca
42-44. Juleservice fra Firkløver. 6 flate
middagstallerkner, 6 frokosttallerkner, 2
boller,1 stort fat, i sausemugge. Hvitvinskrystallglass Trygve fra Magnor.
Tlf 900 85 186

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes
kjøpt av samler. Annet militært fra
krigen er også av interesse. Tlf: 40 40
62 16
Bærbar platespiller ønskes kjøpt. Tlf.
41423539.
Frittstående sentrifuge ønskes kjøpt. Tlf.
63 81 87 32 eller 994 06 496
Er på jakt etter et gammelt salong/sofabord i furu. Ubehandlet, grovt/rustikt,
ikke hylle under. Mål maks lengde 130
bredde 70-75, høyde 54 cm. Tlf 957
21 252.

BEDRIFTSANNONSE
VÅRE HUNDER
HUNDESALONG

Over 13 års erfaring. Tar imot de
fleste raser til klipp, vask og kloklipp.
Vi jobber i stille og rolige omgivelser
uten stress og mas. Kun 5 min fra
Lillestrøm. Parkering rett utenfor.
Kontakt Marie på tlf. 92 09 37 34
for å bestille time.
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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.

Mer enn 975.000 personer i Norge og Sverige, Finland og
Danmark har nå redusert sin vekt med Cambridgekuren!

25 år i Norge

Ullensaker

www.cambridgekuren.no
Cambridgekuren tar overvekt seriøst. 192 personer har nå de 3 siste årene deltatt i en studie på Parker Institut,
Ferdriksberg Hospital i København. Cambridgekuren er det eneste produktet med en slik stor og uavhengig
studie i Europa. Les hva leger, dietister og presse skriver om kuren på våre hjemmesider.

“Så lenge kuren overvåkes av en konsulent eller lege, kan en
kur gjøre mirakler for overvektige pasienter med artrose.
En pasientgruppe som ikke er i stand til å mosjonere på
vanlig måte.”
- Ekstrabladet’s kommentar til en undersøkelse
utført på Frederiksberg Hospital, Danmark 2012
Les mer på vår hjemmeside

En samling av militære håndverkere på Gardermoen. Fotografert i 1937-39. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

“Jeg har fått et nytt liv og bedre helse med Cambridgekuren!
Kurens gode smaker gjorde den lett å bruke!”
Tove Lorentzen , Fredrikstad
Nextframe AS 2012, www.nextframe.net

Cambridgekuren har 8 smaker
Sortimentet består av 6 Shaker og 2 Supper.
Kuren skal kun blandes ut i vann!
Ned i vekt - bedre helse!
Kjøp kuren hos våre rådgivere/forhandlere
eller hos din lokale helsekostbutikk
Cambridgekuren er beregnet for personer som lider av overvekt/fedme og personer som står
under medisinsk diettkontroll. Kuren skal ikke brukes i mer en 3 uker sammenhengende uten
samråd med lege. Skal ikke selges til personer under 18 år.

Cambridgekuren samarbeider med
www.craft.no
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Har du svaret?

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

Ønsker du deg et sunt kjøkken?

Ullensaker
SVAR:

Utenfor kulturhuset på
Jessheim (denne gangen ﬁkk vi langt over
100 svar!)

VINNER:
KRISTIN WOGSTAD

Det er ikke vrient og ta en snurr-om på kjøkkenet ditt.
Fra nå av kan du gjøre om kjøkkenet til et paradis av
deilige sunne basismatvarer. Hiv ut de fete og sukkerholdige varene ut av kjøleskapet! La heller Matavisen.no
guide deg frem til et sunt kjøkken i skuffer og skap på
en-to-tre.
Vi har latt oss inspirere av en erfaren amerikansk forsker
ved Harvard som heter Walter Willlett. I over tyve år har
han jobbet mot å skape et helsemessig sunt kosthold
som vil redusere overvekt, diabetes type 2, hjerte- og
karsykdommer, og andre livsstilssykdommer. Stikkordene
er grove kornprodukter, vegetabilske oljer, grønnsaker,
frukt, belgfrukter, nøtter, fisk og fjærkre.

Følgende herlige, sunne matvarer bør
du sette deg opp som mål å ha på
ditt kjøkken:
I kjøleskapet
Grønnsaker i skuffen: F.eks hvitløk, chili, løk, sjampinjong, auberginer, asparages, squash, brokkoli, gulerøtter,
poteter, paprika, alfafaspirer, salat, tomat, agurk.

Her viser vi hvordan du skal fylle opp kjøkkenet
ditt proppfullt av sunne basismatvarer. Kjempe
enkelt for deg som vil leve sunt!
Tekst: Rubina Olsen

Mat

Pålegg: Kalkun- eller kyllingpålegg, mager hvitost eller
Gul, smørbar lettost, mager leverpostei.
Annet: Myk margarin, mager kesam, egg, yoghurt av
typene naturell, lettere godmorgen eller yoghurt mild
og lett. Eventuelt også litt mozarella- eller fetaost.
Drikke: Ekstra lettmelk, juice uten tilsatt sukker.
Frukt: melon, kiwi, sitron.
I frysern
Ekstra grove rundstykker og brød, fiske- og kyllingfileter,
frosne bær.

Krokbekkv. 16a
9325 Bardufoss

I skapet
Fullkornspasta, naturris, grove knekkebrød, grove wraps,
fullkornsblanding (axa frukt/blåbær, quaker havrefras,
eller weetabix original), havregryn, sammalt hvete- og
rugmel, eventuelt brun sukker, linser, usaltede nøtter.
Krydder: Urtekrydder som et sunnere alternativ til salt.
Eksempler er basilikum, timian og oregano, hvitløk, chili
og ingefær for å sette smak på maten.

Skedsmo

I skuffen
Hermetikk: Hakkede tomater, makrell i tomat, tunfisk,
leverpostei, mais, forskjellige typer bønner, oliven.

Litt omkring på kjøkkenet
Grovt brød (> 75% sammalt mel), raps-, solsikke- eller olivenolje, balsamico og ulike typer frukt ( f.eks banan, appelsin
og avokado)
Er du usikker på hva du kan lage fra disse ingrediensene
kan du gå inn på oppskriftsbasen til Matavisen.no og la deg
inspirere blant lekre sunne oppskrifter.

NY SPALTE

Hvor er dette

bildet tatt?
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Ernæringsfysiolog Rubina Olsen
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en
bedre livskvalitet.

Hvor er dette

bildet tatt?

Jubilanten 75 år:
SVAR:

solheimsgata 17

VINNER:
ELISABETH STRAND
Prost Holms vei 457
2019 Skedsmokorset

Lørenskog
SVAR:

konsulatet v. a-hus

VINNER:
SVEIN ERIK SØRLIE
Nordbyhagavn. 55a
1472 Fjellhamar

Takk til alle som sendte inn!

Turid - en av våre hverdagshelter?
LESErBrEv
Mandag 19. november fyller altså
Turid Syvertsen, også kalt Tutta, - 75
år. Det er ikke til å tro sier vi som
kjenner henne.
Turid er oppvokst på Strømmen
sammen med to søstre og en bror i
tillegg til foreldrene.
Hun og hennes ektefelle har 3
døtre - 6 barnebarn - og to oldebarn.
I tillegg som det familemennesket
hun er og levende sosial som hun
er, har hun også svært mange venner og bekjente. I tillegg til to søstre,
en bror og en kusine, samt barn og
barnebarn, mange svært nære venner og gode naboer som hun med
tiden har mange av i sin krets.
OG VI VIL ALLE FEIRE HENNE!
Turid ble født noen år før krigen,
og de bodde da i Holmsens vei på
Strømmen. Hennes far, som var
maskinist, ble da utstasjonert på et
av våre skip som skulle til Amerika.
Han skulle etter planen bare være
borte noen måneder, men som
følge av at de på skipet ble nektet
innfart til Norge som følge av krigen
ble hans fravær på hele 7 år. Turid
savnet ham mye, og gleden var stor
den dagen han kom hjem.
Som ung begynte Turid å arbeide
i samvirkelaget. Hennes store hobby
var søm og dans. Dette har senere
utviklet seg til søm og broderi av
mange nydelige bunader fra alle
kanter av landet.
Etter at hun giftet seg, begynte
hun i forretningen til sin ektefelle

Per og hans far, som drev firmaet
Syvertsen Ur & Optikk. Dette var en
ren familiebedrift, med mye hardt
arbeid, kvalitet og god service.
Turid nøyde seg ikke med det,
hun engasjerte seg sterkt i kvinner
som ikke hadde trygghet i sitt eget
hjem, og hvorav da barna som en
konsekvens heller ikke hadde det.
I 1989 startet hun opp sitt arbeid
ved krisesenteret, nærmere bestemt
Romerike Krisesenter, og siden ble
dette hennes store engasjement
i hele 23 år, og hun er der faktisk
ennå !
Det er ikke få kvinner og barn
hun har hentet, gjerne midt på natten hvor de var i nattøyet sitt, og
måttet kjøre omveier for ikke å bli
forfulgt til krisesenteret av sin overgriper. Det er ikke få barn og kvinner hun da har måttet trøstet. For
noen har dette gitt i hvertfall litt
nattesøvn, noe mange av dem ikke
har hatt på lang tid, kanskje aldri.
For det er ikke få kvinner i disse
årene hun har fulgt til lege, fulgt til
avhør hos politiet, senere stilt opp i
rettssak for dem. Videre hjulpet til
med å skaffe egen bolig slik at de
har fått muligheten til å etablere et
godt og trygd hjem for seg og sine
barn. Dette gjelder selvfgelig ikke
bare Turid - men alle de som jobber
på krisesentrene - de gjør en utrolig
flott jobb!
Å være krisesenterarbeider er å
anbefale på sterkeste til den yngre
garde som ønsker seg en lettvint
karrierestige.
Du får GOD lønn i forhold til
hvor mye du jobber, arbeidstiden er

alltid forutsigbar, du må ikke gi så
mye eller strekke deg på noen måte,
og du må ikke forholde deg til så my
og mangt.
Neida, dette er ironi, virkeligheten er nok helt omvendt:
De jobber MYE - GIR AV SEG
SELV - hele tiden, har stor omsorg,
toleranse og fleksibilitet. De er uredde, og kommer stadig opp i siuasjoner som krever rask løsning.
Hvorfor gjør de så dette? Turid
har svart meg: «De trenger oss.»
GRATULERER MED DAGEN
TURID!
Mette Roan Syvertsen
(datter)

rk

, ste
Glatt som silke
som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619
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HVA SKJER?

Mitt

instrument

LILLESTRØM
KULTURSENTER

NØTTEKNEKKEREN MED
KASANBALLETTEN

9 faste spørsmål

ONSDAG 14. NOVEMBER KL: 19:00 I
TEATERSALEN

1. Musikalsk forbilde?
2. Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt??
3. Hvilke merke er det?
4. Når låter bassgitaren best?
5. Hvorfor liker du dette instrumentet
så godt?
6. Har du en yndlingsslåt du pleier å
spille på den?
7. Din beste opplevelse med dette
instrumentet?
8. Hvor mange andre instrumenter
eier du?
9. Hvilken romeriking vil du
sende stafettpinnen videre til?

Roar Paulsberg (50)
Lillestrøm
Spiller i: Bada Byng
Crew og Solid
Comfort
Musikkstil: BBC:
Rock, Solid Comfort:
blues

1. – STING
2. – I 1984
3. – Fender Precision bass fra 1978
4. – Når jeg spiller konsert med Bada Byng
Crew.
5. – Fordi det har en utrolig bra lyd.
6. – «But if I don`t» (Roar Paulsberg/Ingrid
Byng-Hills, fra BBC: Trial and... error).
7. – Da jeg spilte eksamenskonsert for broren
min, Geir i 1998.
8. – 4 bassgitarer, kontrabass, el. ståbass,
ukulele, 7 gitarer, totalt 14 instrumenter.
9. – Jeg vil sende stafettpinnen til min bror
Geir Paulsberg. Han er en utrolig flott gitarist.
Av: Roy R. Mortensen

Kan man le av krig, spør noen
sikkert? I aller høyeste grad! Med
temaer som spenner fra vikinger
og krigsﬂykjøp til 2.verdenskrig,
hans opplevelser i Afghanistan
og diktatorers familiesituasjon tar
Sporsem oss med på en gøyal og
overraskende reise som vil få deg
til både tenke og le.

KUDRAMUDA FESTFORESTILLING

nY utstilling:

Dette bildet, «The Kiss», er noe av det du kan se i Brogata 2 denne måneden. (Foto: Privat)

Fargerik utstilling

For mange er Nøtteknekkeren den
ultimate førjulsopplevelsen.
Nøtteknekkeren er klassisk ballettmagi og Tsjajkovskijs smittende
musikk. Vi møter lille Clara som
etter familiens juleselskap legger
ut på en drømmereise. Sammen
med Nøtteknekkerprinsen
besøker hun fjerne steder som
Sukkertøyfeens rike, Snødronningens og Blomsterfeens land,
og opplever dans fra alle verdenshjørner. Her er fargerike kostymer
og storslagne scenebilder.

BJØRN EIDSVÅG

TORSDAG 15. NOVEMBER KL: 18:00
I STJERNESALEN

Oslo-kunstneren Toril Kojan holder utstillingen
«Livets teater» i Brogata 2 denne måneden.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I regi av Skedsmo Kunstforening åpnet Toril Kojan utstillingen «Livets teater» i Brogata
2 i Lillestrøm forrige uke.
Oslo-kunstneren har hatt
mange utstillinger i Norge og
i utlandet, bl.a. i USA, Sverige,
Italia og Danmark. Hun er også
ansvarlig leder for kursvirksomheten i Brogata 2, i regi av

Fineart AS og i samarbeid med
Skedsmo Kunstforening.
Kojan maler med varm humor, glede og mye farger. 40 av
hennes verk stilles nå ut i Lillestrøm.
Utstillingen varer til og med
25. november. Åpningstider
lørdager og søndager fra kl.
12.00-15.00 og torsdager kl.
16.00-19.00.
kunstneR: Toril Kojan
holder utstilling. (Foto: Privat)

Tradisjonell julemesse
på Lillestrøm
Lørdag 17. novmber har
Normisjon Lillestrøm i Kirkegata (Lillestrøm) sin tradisjonelle julemesse. Dørene
åpnes kl 10.00
Her blir det salg av husflidvarer i mange spennende varianter. Julebaksten
er også til salgs. Goro, serinakaker, terteringer, mormonsen og mange flere slag.
I tillegg serveres det blant
annet rømmegrøt, jegersuppe, desserter og sveler i
kafeen. Og ingen julemesse
uten åresalg.
Det vil også bli besøk av
to barnekor som skal synge
denne dagen.

Bjørn Eidsvåg er en bauta i Norsk
musikk, og i kveld er han nok en
gang tilbake i Lillestrøm. Med seg
har han bandet sitt, bestående
av et knippe av landets dyktigste
musikere.

TERJE SPORSEM - «KRIG»

FREDAG 16. NOVEMBER KL: 19:00
I TEATERSALEN
Terje Sporsem er endelig tilbake
med ny standup-forestilling og
denne gangen har han ladet
kanonen… Bokstavelig talt!

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

LØRDAG 17. NOVEMBER KL: 17:00 I
STJERNESALEN
Festforestiling for elever ved
musikk og kulturskolene på Nedre
Romerike. I festforestillingen vil
dere få høre og se høydepunkter
fra kulturskolenes aktiviteter.
Det blir messingensemble, stort
strykerorkester, ﬂøyteensemble,
danseinnslag, kunstfilm, gitarorkester og storkor. Ordfører i
Skedsmo vil åpne arrangementet.

KRUMKAKE OG KEBAB

MANDAG 19. NOVEMBER KL: 09:00
I STJERNESALEN
Akershus Teater arrangerer en
dagskonferanse om teaterprosjektet P:UNKT, som har vært et
av teaterets satsningsområder
siden 2007. Gjennom konferansen ønsker teateret å legge frem
forskningen på prosjektet og sette
denne type teater inn i en større
kulturpolitisk og kunstnerisk sammenheng. P:UNKT har profesjonell kunstnerisk og pedagogisk
ledelse, og medvirkende med
innvandrer bakgrunn og etnisk
norsk bakgrunn som står sammen
på scenen.

LILLESTRØM
SENTRUM

I anledning P.C. Asbjørnsens
200-årsjubileum presenterer
Barnestasjonens teaterlag forestillingen «Det var en gang …».
Dette er fortellerteater som holder
seg til de opprinnelige nedtegningene etter Asbjørnsen & Moe, men
som med enkel sceneteknikk og
rekvisitter tar med tilhørerne inn i
fortellingene

FINSTAD SKOLE 30 ÅRS
JUBILEUM

TORSDAG 15. NOVEMBER KL.
17:00/19:00, STORSTUA
Finstad skole fyller 30 år i 2012.
Dette blir markert med en stor
jubileumsforestilling 15. november
for foresatte til skolens elever.
Skolens elever vil opptre med
skuespill, sang, dans og musikk.

KULTURKAFEEN GÅR UT
OG SPISER

TORSDAG 15. NOVEMBER KL. 18:30,
MCDONALDS PÅ SOLHEIM
Vi drar til McDonald's på Solheim.
Oppmøte kl. 18.30. Alle betaler
for seg.

ONSDAG 14. NOVEMBER KL.
12:00/14:30/16:30 LØRENSKOG
SYKEHJEM

Høybråten sangforening fyller
90 år og har med seg Lørenskog damekor og Høybråten
skolekor for å lage en festaften.
Høybråten Sangforening ble

Hanne Sørvaag til Jessheim
Plateaktuelle Hanne
Sørvaag tar turen til
Jessheim Storsenter
neste uke for å holde
konsert og signere
plater.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Stavanger-artisten Hanne Sørvaag er i vinden om dagen. I
hele høst har hun vært en av
deltagerne i «Skal vi danse»
og nå i disse dager gir hun ut
sitt fjerde studioalbum «All is
Forgiven». Den nye platen blir

hennes første i country-sjangeren, og flere av låtene er skrevet
i Nashville. Neste torsdag kommer hun til Jessheim Storsenter
for å holde minikonsert med
noen av sine nye låter. Etterpå
stiller hun opp på Platekompaniet for signering av plater.
gLEdEr SEg
– Hanne Sørvaag har jo blitt
en av Norges mest etterspurte
kvinnelige artister og er blitt
betydelig eksponert ved at hun
har deltatt i «Skal vi danse». Vi
gleder oss veldig til at hun skal
besøke oss, sier markedskoordinator ved Jessheim Storsenter,
Line Gustavsen.
Hanne Sørvaag har tidligere
også vært låtskriver for en rekke artister, deriblant for Didrik

SØNDAG 18. NOVEMBER KL. 18:00,
STORSTUA
Sett av kvelden for Lørenskog
skolekorps hovedkorps sin årlige
showkonsert! Korpset holder et
høyt musikalsk nivå med mange
ﬂinke musikanter og konkurrerer
hvert år med de beste i 1.divisjon
i NM og AKM. På våre showkonserter drar vi ofte inn ekstra
krefter i form av band, kor og
vokalister og vi har de siste
årene hatt stor suksess med
konserter overtema som Queen in
Concert, Blues Brothers, Disney
filmmusikk mm.

ULLENSAKER
KULTURHUS
ÅGE ALEKSANDERSEN - TO
MENN AKUSTISK

TORSDAG, 15. NOVEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE

FREDAG 16. NOVEMBER KL. 19:00,
STORSTUA

LØRENSKOG HUS

Solli-Tangens vinnerlåt «My
Heart Is Yours» i Melodi Grand
Prix 2010. I fjor stod hun selv
på Grand Prix-scenen med sin
egenkomponerte låt «You`re
Like A Melody». Det siste året
har hun også blitt kjent som
mentor i sangprogrammet
«The Voice».
Minikonserten
starter
kl.
19.30 torsdag 22. november.

i Vinden: Artist og «Skal vi
danse»- deltager Hanne Sørvaag
holder minikonsert på Jessheim
Storsenter. (Foto: Pressefoto)

TERJE SPORSEM - «KRIG»

LØRDAG, 17. NOVEMBER, KL. 19:00,
KONG RAKNE

LØRENSKOG SKOLEKORPS
SHOWKONSERT

HØYBRÅTEN SANGFORENING
90 ÅR

ONSDAG 14. NOVEMBER KL. 20:00,
KULTURPUBEN GAMLE LILLESTRØM
En ﬂott 2-delt konsert på Kulturpuben med Roar Vea og Hjertero.

DET VAR EN GANG ...

stiftet 6. november 1922 og
fyller dermed 90 år i 2012. På
tross av navnet er koret et rent
mannskor. Jubileumsåret markeres med jubileumskonsert i
Lørenskog hus sammen med Lørenskog Damekor og Høybråten
Skolekor, og med jubileumsfest
10. november på Losby Gods.

De som var der, glemmer det
aldri. Det kunne vi vel sagt om
hvilken som helst av Åges opptredener de siste årene, men en
spesiell konsertrekke står øverst
på ønskelista for svært mange.
Drøye ti år etter at Åge parkerte
bandet og tok med seg gitaren for
å holde et knippe neddempede
konserter, er tida endelig kommet.
Forrige gang endte det med hele
150 utsolgte forestillinger.

Terje Sporsem er endelig tilbake
med ny standup-forestilling og
denne gangen har han ladet kanonen… Bokstavelig talt! Forestillingen ble belønnet med TERNINGKAST 5 etter premieren i Ålesund.
«Uten dødpunkter i én time og 20
minutter. Treffsikkert kroppsspråk,
bøtter med scenesjarm, masse
energi og proff regi.» (Sunnmørsposten)

JULELUNCH

Øl og akevitt
Gravet
laks
ØST
Lutefisk
OG JULEMENY
Pinnekjøttnå:
Vi serverer
Reinsdyrfilet
Gravet laks
Multekrem
Lutefisk
Varme bjørnebær
Pinnekjøtt
Fra kr. 98–190
Reinsdyrfilet Mignon
Juletallerken
Hjortemedaljonger
Fransk kyllingbryst
Chateau briand
Multekrem
Multer
Varme bjørnebær
Sorbet julesymfoni
Helårs uteservering.

H

-

Full fransk og italiensk à la carte.

Åpent 365 dager i året
9.00–3.00
Husk nyttårsaften! Bestill nå!
Tlf. 22 34 02 30. Fax 22 41 12 91

GRENSEN 10, 0159 OSLO
www.monalisahuset.no
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Vi trekker ut en heldig vinner
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
Detektiv Rev

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

Eksperimentet

DAGENS
KRABBEFANGST

Hoppemynt
Hendene dine gir
hele tiden fra seg
energi, slik denne
demonstrasjonen
viser:

1

2

Ta ut flasken og
fukt tuten med
litt vann
Dypp mynten i vann og
legg den oppå tuten

Du trenger:

Pass på at luft ikke slipper
ned i flasken under mynten

Tom plastflaske

VINNER AV FLAXLODD

ODA SANDNES

Liten mynt som
er stor nok til å dekke
flaskeåpningen
Kjøleskap

Åsenhagen 54c
2020 skedsmokorset

r!
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KRT/Bulls
KILDE: Reeko’s Mad Scientist Lab

Dyrehagen

SvArSLipp SEndES TiL: romeriksposten, depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSning : ................................................................................................................................................................
nAvn : ........................................................................................................................................................................
AdrESSE : ...............................................................................................................................................................
friST for innSEnding : Mandag 19. november

Marvin

Sett flasken
i fryseren en
times tid

3

Sett flasken i fyrseren en time til

4

Ta flasken ut av fryseren
og holde den mellom
hendene i noen minutter
– ikke klem på den

Hva skjedde?
Et tynt islag
forsegler flasken
slik at luft verken
slipper inn eller ut
Hendene dine gir
hele tiden fra seg
varmeenergi, slik
at de varmer opp
luften i flasken
Når kraften i
luften som
utvider seg er
sterkere enn
isen som holder
mynten nede,
hopper mynten
av

Se hva mynten gjør

Ti kjappe

1. Hva heter Mummitrollets kloke
venn som går i grønne klær, og
liker å fiske?
2. Hvor sitter kroppsdelen som er
oppkalt etter den greske sagnhelten Akilles?
3. I hvilken verdensdel er Volga den
lengste elven?
4. Hva gjør du hvis du frankerer?
5. Er Oslo større eller mindre en
Gøteborg i Sverige?
6. Hva er en croissant?
7. Hvor stor del av en liter en en
desiliter?
8. Hvilke to farger er det på det
greske flagget?
9. Er fuglen fjellvåk større eller mindre
enn en spurv?
10. I hvilken verdensdel ligger
Mosambik?

Sudoku

Svar:

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

Kryssord

1. Snusmumriken 2. Bak på beinet, nederst
(senen mellom leggmuskelen og hælbeinet)
3. Europa 4. Setter frimerke på et brev 5.
Større 6. Et horn (som man ofte spiser til
frokost i Frankrike) 7. En tiendels liter 8. Hvitt
og blått 9. Større 10. Afrika
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HYTTE & HUS
Bilag i Romeriksposten 14. november 2012

JoBB og HoBBY:

- Det er moro å skape frisyrer, style, kreere og gjøre folk fine på håret, sier Kari-Janne Paulsen. I frisørstolen får Kristin Tingsrud fikset litt på frisyren sin.

40 år med saks og hår
Kari-Janne Paulsen
har hatt hår som
jobb og hobby fra
hun åpnet sin første
frisørsalong i 1972.

AKTUELT

Tekst: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Det har blitt mye kvelds- og
helgejobbing. Men det har
vært utrolig moro, spennende

og lærerikt, sier Kari-Janne
Paulsen.
I 1972 åpnet Paulsen sin første frisørsalong i Storgata 5 i Lillestrøm. Etter fem år med salong
i Lillestrøm åpnet hun en salong
på Kløfta. I dag har hun rundt
20 ansatte, inkludert lærlinger,
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som jobber skift i begge salongene.

BrEnnEr for
LÆrLingEr
Paulsen forteller at hun brenner for å gi lærlinger muligheter til å utvikle seg i frisøryrket.
Hun har også vært med i svennenemda på Romerike siden
1994.
– Jeg regner med at jeg har
ført fram rundt 100 lærlinger
til svennebrev i dame/herrefrisørfaget, sier Paulsen.
Mange av hennes elever har
vunnet NM, noe den store pokalsamlingen i frisørsalongen
hennes i kjøpesenteret på Lillestrøm Torv vitner om.
– Hvorfor engasjerer du deg
med lærlinger?
– Jeg synes frisørfaget er
veldig spennende, og det er
utrolig gøy å lære bort ting.
Det er morsomt å se utviklingen, og oppleve hvor kreative
og fl inke jentene blir. Jeg blir
også inspirert av deres kreative innsats, forteller jubilanten.
fASTE KUndEr
Selv om salongene hennes har
mange frisører og lærlinger i
sving med saks og hårføner,
klarer ikke innehaveren å legge
saksa på hylla.
– Jeg har fremdeles mine

faste kunder. Noen har gått hos
meg i 30 til 40 år. Men jeg har
delegert ut litt ansvar til andre i
bedriften. Det tror jeg er viktig
når du er 65 år. Du klarer ikke
å drive to salonger alene i 40
år. Da er du avhengig av gode
medarbeidere. Disse jentene er
Alfa og Omega for meg, forteller Paulsen.
Mange år med hår har ført
Paulsen inn i den eksklusive
klubben Hâute Coiffure Francaise der hun er eneste representant fra Lillestrøm. På verdensbasis har klubben 1500
medlemmer. I Norge er det kun
20 som er tatt opp som medlemmer. Hvis noen fra Lillestrøm søker om å få være med
er det hun som får ta avgjørelsen om det blir medlemskap eller ikke.
– Dette er sjela mi. Det har
blitt mye kveldsarbeid, fagmøter, utenlandsreiser med
kursing og utallige treningskvelder med lærlinger. Jeg har
i tillegg hatt unger og familie
ved siden av, men det har gått
veldig bra. Ikke ett sekund har
jeg angret på yrkesvalget. Ennå
i dag synes jeg det er kjempegøy å frisere og sette opp hår,
forteller jubilanten Kari-Janne
Paulsen.

Kjøp bolig nå
Musene vil inn i varmen
Stiller med egen kraftstasjon til hytta

2
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Rekordinnmelding i BORI
Den stadig økende
prisen i boligmarkedet
og økt bruk av forkjøpsrett på Romerike
har bidratt til at et rekordhøyt antall personer har meldt seg inn i
BORI i oktober.
– Det er veldig gledelig at stadig flere får øynene opp for de

medlemsfordelene de får som
medlemmer i BORI. I oktober
meldte 218 personer seg inn
i BORI, og vi har ikke hatt så
mange innmeldinger på en
måned siden mars 2009, sier
Lill Eriksen, Markeds- og salgssjef i BORI.
Historisk sett har BORI hatt
et høyt antall nye medlemmer
i de perioder hvor nye boligprosjekter har blitt lagt ut for
salg, men det har ikke vært
tilfelle i denne perioden. Da
oktober var over hadde BORI
30.843 medlemmer.
Forkjøpsretten er en av de

Leverer alt av rørleggertjenester
til privat og næring!

Vi har døgnvakt
Tlf 63 81 05 82 • Brogata 10, 2001 Lillestrøm
post@akershusvvs.no
service - nybygg - vannbåren varme - sanitær

viktigste fordelene med å være
medlemmer i BORI, og det er
flere som melder seg inn i boligbyggelaget på Romerike etter at de har blitt forbigått av
medlemmer til tross for at de
har vunnet anbudsrunden.
– Det er tydelig at boligkjøperne på Romerike har høyt
fokus på forkjøpsretten og alle
de andre fordelene de får ved
å være medlem hos oss, sier
Eriksen.
Om BORI
Boligbyggelaget Romerike (BORI)
er det femte største boligbyggelaget i landet, og har siden den
spede begynnelse i 1946 bidratt
med byggingen av ca. 13.000
boliger på Romerike. BORI har
30.843 (per 31.10.12) medlemmer
og er forvalter og regnskapsfører
for omlag 300 boligselskaper med
rundt 15000 boliger. BORI har
tomtereserver som kan gi ca 1200
boliger og er Romerikes største
medlemsorganisasjon.
Se www.bori.no for mer informasjon.

Flere medlemmer: Lill
Eriksen, Markeds- og salgssjef
i BORI syns det er gledelig at
stadig flere får øynene opp for
medlemsfordelene de får i BORI .

FÅ OPPTIIL
I STØTTE
Fra enova

10.000,-

Ved kjøp av vannbåren varme fra Panasonic!
Komplett “oljefyrerstatter”!
Enkel integrasjon mot eksisterende
dobbeltmantlet bereder.

Komplett luft/vann
anlegg for under

100.000,inkl. standard montering!

Hos NEKAS får du også Luft til Luft pumper i alle prisklasser. Over 4000 anlegg levert Akershus

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring!

63 90 10 10 | Sagvegen 2, 2150 Årnes
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Stiller med egen kraftstasjon til hytta
Har du hytte i området der ingen skulle
tru at nokon kunne bu
kan løsningen være å
bruke solenergi.
Tekst: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

Annekset pirrer nysgjerrigheten til en del hyttekjøpere.
Det er mange som er interessert å ha høy standard uten
å være knyttet til et ordinært
strømnett. Rundt 20 prosent
av hyttene i Norge har ikke
innlagt vann og strøm, sier
daglig leder Øystein Grøgård
ved Ålhytta.
Annekset forsyner hovedhytta med varme og strøm.
Fire solfangere på taket sirkulerer varm væske og varmer vannet i tanken. Når det ikke er
nok solvarme tar pelletsbrenneren over. Pelletsbrenneren
er montert direkte i tanken slik
at det ikke blir varmetap. Den
tilfører pellets automatisk fra
et lager med en skrue. Varmtvannet sirkulerer i gulvet for
grunnoppvarming. Strømmen

som driver pumper, opptenning og pelletsskrue kommer
fra solcellepaneler som lader
en batteribank. Denne gir også
strøm til lys og kontakter i hytta. Annekset er et miljøvennlig
energikonsept med en svært
høy andel fornybar energi til å
møte de daglige behovene.
HEvEr
HYTTESTAndArdEn
– Vi tenkte vi skulle gi et tilbud
til hyttekjøpere, derfor bruker
vi Norsk Solenergi til å sette
opp et konsept ut fra de erfaringene vi har gjort som kan
være basert på solcellepanel,
solvarmere og pelletsbrenner.
Men dette må selvsagt vurderes
ut fra forholdene der hytta skal
ligge, forklarer Grøgård.
Den største fordelen med et
slikt kraftanlegg er at du kan
få en høy standard på ei hytte
som i utgangspunktet har lav
standard, og som ligger i et
lavstandardfelt. Dette kan også
integreres i et system på toalettløsning.
– Vi har solgt en del solvarmere og solcellesystem som er
integrert direkte i hytta.
Hytteleverandøren Ålhytta
flyttet inn hos Norsk Hyttesenter ved Hellerudsletta i 1997.
Leverandøren har to utstil-

linghytter på området, ei på 54
kvadrat og en på 94 kvadrat,
pluss solenergiannekset.
nYTT på MArKEdET
Norsk Solenergi, som har satt
opp løsningen for solenergiannekset som er koblet til Ålhytta
på Norsk Hyttesenter, har foreløpig ikke solgt så store anlegg
til hyttekjøpere.
– Dette er veldig nytt på
markedet, men vi opplever
at interessen for systemet er
økende. Vi er på hyttesenteret
lørdager, og blir ofte kontaktet
av mange kunder som stikker
innom å titter på anlegget, forteller daglig leder Harald Grytten ved Norsk Solenergi.
Han opplyser at mottakelsen har vært som forventet,
og regner med å vise anlegget
frem en stund slik at hyttekjøperne blir kjent med systemet.
Selv om ingen har kjøpt et eget
kraftanneks er det mange kunder som kjøper del-elementer
av systemet.
– Er det mulig å koble opp ﬂere
hytter til ett og samme anlegg?
– I forhold til varmeproduksjon er ikke dette noe problem.
Når det gjelder strøm må man
bare bygge på med flere solcellepaneler og lage et større system. Det er dette som er det

minst kostnadskrevende. Noen
ekstra paneler koster ikke så
mye, sånn sett ville det være
kostnadseffektivt om flere hytteeiere deler på kraftstasjonen.
Det er elektronikken og varmeelementene som trekker opp
prisen, forteller Grytten.
priS og vEdLiKEHoLd
– Vi har ikke finregnet på alt
som er montert i annekset til
Ålhytta, men vi har nok brukt
rundt 150.000 kroner i utstyr
på varme- og strømdelen. I tillegg kommer prisen på selve
annekset.
– Vil anlegget produsere nok
varme og strøm under en kuldeperiode?
– Det er lite strøm som trengs
for å holde det gående. Når det er
vinter er det hovedsaklig pellets
som går med. Når det er klarvær
og sol får man et sterkt bidrag
til lading av batteripakken. Solvarmedelen klarer seg helt alene
til begynnelsen av oktober. Når
det er kaldere og mørkere ute må
man legge på pellets. Dette er
automatstyrt og går helt av seg
selv, forklarer Grytten.
I annekset ved Ålhytta er
det installert et pellets lager.
Nå lageret fylles opp med mye
pellets kan det stå å brenne
i ukevis uten at det trengs å

kRaFtVeRket: Dette lille huset
sørger for strøm og varme til Ålhytta.
Panelene på vegger og tak bidrar
til å produsere energi til å møte de
daglige behovene til hyttefolket.

gjøre noe med det. Til slutt må
man passe på å tømme asken,
hvis det ikke er montert inn
automatisk asketømming i systemet. Er man ikke på hytta vil
man skru ned temperaturen
og dermed brennes det mindre mengder med pellets, og
intervallene for å tømme aske
forlenges. Hvis man brenner
på høy temperatur mens man
er i hytta, bør man ha et tilsyn
med anlegget en gang i uken.
– Har man hytte eller bor
helt utfor allfarvei kan man
leve godt med et slikt anlegg,
sier Grytten.
Hvis du har en eiendom som
ligger slik til at det må strekkes
kabler for å få strøm kan prislappen for å kople seg på strømnettet fort bli det mangedobbelte av det du må betale for et
eget anlegg.
– Jeg kjenner til en som fikk
et tilbud om å legge inn strøm i
hytta. Tilbudet var på 250.000
kroner. Med en slik pris blir
det både rimeligere og enklere
å investere i et eget anlegg. Du
betaler mindre og du eier din
egen strømforsyning, forklarer
Harald Grytten i Norsk Solenergi.

FRISK OG TØRR KJELLER
•
•
•
•

Vi løser ditt fuktproblem med vårt unike
Kjellere
Tørt Bygg-system!
Garasjer
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.
Boder
TA KJELLEREN TILBAKE!
Sokkelhar unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
leiligheter Vi
Spør oss om ditt fuktprobem!
- Du finner mer informasjon på www.tortbygg.no

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

Fuktkontroll - Avfukting - Overvåking - Fuktmåling - Forebygging
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Velg riktig håndverker
Forbrukerrådet får
inn rekordmange
henvendelser om
håndverkere. Her er
tipsene til hvordan du
velger riktig person
eller firma for jobben.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Å velge riktig håndverker kan
være en utfordring. Dukker
han opp til avtalt tid? Gjør han
ferdig jobben og blir den faglig
utført?
Ifølge Forbrukerrådet tok
1940 forbrukere kontakt angående håndverkertjenester første
halvår i år. Håndverkere kommer dermed på en 7. plass over
områder Forbrukerrådet får henvendelser om. Dette er en oppgang på åtte prosent fra året før.
– Vi får mange henvendelser om håndverkere. Det gjelder ulike forhold, men det er
spesielt mange spørsmål om

Regiondirektør: Undis
Scheslien i Forbrukerrådet. (Foto:
CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

håndverkere som blir forsinket
og ikke gjør jobben ferdig, forklarer Forbrukerrådets regiondirektør i Hedmark, Oppland
og Romerike, Undis Scheslien.
Sjekk referanser
Hun forteller at det er flere
sjekkpunkter som kan hjelpe
deg å finne rett person eller
firma for jobben.

Finn rett mann: Det er flere sjekkpunkter som kan hjelpe deg med å finne rett person eller firma for
håndverkerjobben. (Foto: iStock)

– Før du inngår en avtale er
det alltid lurt med en referansesjekk av håndverkerne du planlegger å engasjere. Be gjerne om
flere referanser. Sjekk Brønnøysundregistrene, her vil du finne

PROBLEMER
MED FUKT?
IngEn
bETalIng føR
kjEllEREn
ER TøRR!

eventuelle
kontaktpersoner.
Ikke velg et firma som ikke er
registrert der, råder Scheslien.
Bruk en mester
For å forvisse deg om at arbeidet blir faglig utført er det også
lurt å sjekke om den du engasjerer har utdannelsen som må til.
– Å bruke en mester gir en
viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt. Dette vil
som regel fremgå av telefonkatalogen, men du kan også
kryssjekke i mesterregisteret,
Mesterbrevnemnda, forklarer
regiondirektøren.
Ellers råder hun alle til å
skrive kontrakt. Dette bør helst
være standardkontraktene fra
Standard Norge, som kan lastes
ned fra nettet gratis. Kontrakten skal inneholde hva tjenesten innebærer, pris, forberedelser, arbeidets begynnelse og
avslutning.
K an klage
Dersom håndverkeren ikke kommer når han skal, er det ikke så mye

man kan gjøre, ifølge Scheslien.
– Sanksjonsmuligheter for
håndverkere som ikke møter
opp til avtalt tid er vanskelig. Det er vanlig at kontraktsforhold skal holdes av begge
parter. Dersom det ikke skjer,
er det forbrukers rettighet å
heve avtalen. Håndverkeren
kan også bli erstatningspliktig
i forhold til en differanse mellom prisen som er avtalt på forhånd, og det det vil koste å få
en annen håndverker til å utføre arbeidet, sier hun.
I situasjoner der håndverkeren enten ikke gjør seg ferdig,
eller ikke kommer som avtalt,
kan man sende inn en skriftlig klage der Forbrukerrådet
vil prøve å megle mellom partene for å finne en løsning. En
klagesak kan imidlertid ta tid.
Scheslien sier det er uvanlig at
det går så langt.
– Det vil sjelden bli en skriftlig klagesak på dette, da forbrukeren nok finner en ny håndverker.
Men det er viktig å advare mot å
betale på forskudd, sier hun.

føR

Tørr kjeller på 30 dager,
uten å grave!

ETTER

Hovedårsaken til sopp og mugg blir borte. Vi friskmelder kjelleren så den
kan brukes som oppholdsrom, uten helseplager. DRY ELECTRO er
gjennomprøvd og fungerer i alle typer mur: Leca, betong, mursten osv.

KampanjeRIng 455
19 170
tilbud

for en uforpliktende og gratis
analyse av kjelleren din.

Flott hytte til salgs i Trysil
Gnolla Hyttefelt i Flendalen

Nyoppført hytte beliggende inntil et supert skiområde,
med rike muligheter for jaktopplevelser etter småvilt.

Før og etter bildene her er tatt
med ca. 5 ukers mellomrom. Fra
å være en ubrukelig kjeller, har
huseier skaffet seg en fin 3 roms
leilighet som han nå leier ut.

Vi fjerner vann og fuktinntrengning
i grunnmuren. Du kan se hvordan vi
gjør det på: www.dryelectro.no

Norskprodusert teknologi og kvalitet.
Dry Electro AS, Postboks 162 Økern, 0509 Oslo • post@dryelectro.no • dryelectro.no

1.790.000
+ omkostninger
God og moderne hytte med 3 soverom samt stor hems. – 74 / 82 kvm
grunnflate. Moderne kjøkken, bad og badstue. Peisovn i stua. Pris tidligere kr. 1.990.000.-, For detaljert info, se annonse FINN kode : 31931441
Nye Trysil Byggsystem AS tlf. 99 50 24 20
Advokat Jostein Morønning tlf. 918 80 800
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Musene vil
inn i varmen
De er små, men kan
utgjøre store skader.
De er kalde og søker seg inn i din lune
varme.

Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Det er kaldt ute og fristende
varmt inne. Det er sesong for
å få uvelkomne gjester i hus.
Kanskje hører du lyder om
kvelden? Eller oppdager de
små, sorte kjennetegnene på at
de har tatt seg inn? Eller kanskje er du fullstendig uvitende
om at du har fått gjester.
Mange vet ikke at de har fått
mus i hus, forteller skadedyrbekjemper hos ABS Skadedyrkontoll i Lillestrøm, Christian
Krogstad.
gnAgErTid

Men det er også mange som
ringer etter hjelp til å bli kvitt
smågnagerene.
– Det går i ett her, forteller
skadedyrbekjemperen, og legger til at det har vært helt ekstremt med mus og rotter hittil
i år.
– Det skal ikke store åpningen til for at huset ditt blir et
lett sted å søke ly for vinteren.
– De kommer seg inn i åpninger helt ned til 6 mm, forteller skadedyreksperten.
– De løper langs huset og
smetter inn i små sprekker, tar
seg inn gjennom ventiler og rør,
og de kommer seg også inn mellom ytterkledningen på huset.

ninger, det er en vanligere
brannårsak enn mange skulle
tro. De er også veldig glade i
vannslangen til oppvaskmaskin og kan dermed lage store
vannskader om de kommer
til, informerer han.
– En tredje ting er at de kan
ødelegge isolasjonen i veggene
dine. De er glad i å gnage, og
samler gjerne på isolasjonen i
veggene dine om de kommer
seg inn mellom veggene, og
dette kan føre strømregningen
din til topps, forteller han.
En annen ting er også at de
kan bringe med seg smitte, en
«musepest» som spres gjennom
urin og avføring.

SK AdEdYr
Det er ikke uten grunn musene har fått merkelappen «skadedyr». Er du uheldig kan de
utgjøre mange skader i huset
ditt.
– Skadene musene kan
utgjøre er mange, forteller
Christian. De kan forårsake
brann ved å gnage på led-

ET godT råd
Skadedyrbekjemperen har et
godt råd: – Ikke tenk at mus
er søte, oppfordrer han. Tenk
preventivt og ta tidlig tak i
problemet dersom du mistenker musene for å ha kommet seg inn i huset ditt.
mus i Hus : I disse tider trekker
de inn. (Illustrasjonsfoto)
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– Det har vært
helt ekstremt
med mus og rotter
hittil i år!
Skadedyrbekjemper
Christian Krogstad

Storskogmus (Apodemus
ﬂavicollis): Den har har
rødbrun pels, hvit buk og
gul halsflekk. Den har lang
hale, og store øyne. Den
kan bli 10-12 cm lang, i tillegg til den 10-13 cm lange
halen, og veier ca 50 gram.
Skogmus går ikke i dvale
om vinteren, men trekker
gjerne inn i hus. Stor skogmus foretrekker husets øvre
deler. Skogmus forårsaker
materielle skader og kan
utgjøre en helserisiko som
smittespreder.
Småskogmus (Apodemus sylvaticus): Den har
rødbrun pels og hvit buk.
Den forveksles lett med
arten storskogmus, men
den har litt mindre ører, og
er vanligvis mindre i størrelse, rundt 90 mm lang.
Skogmus går ikke i dvale
om vinteren, men trekker
gjerne inn i hus. Liten skogmus foretrekker de nedre
delene av huset. Skogmus
forårsaker materielle skader
og kan utgjøre en helserisiko som smittespreder.

fELLEr ELLEr gifT?

De to vanligste måtene å ta knekken på gnagerne er
med musefeller eller gift. Sett opp feller på kjøkkenet
eller loftet, eller legg rottegift på steder som ikke kan
nåes av kjæledyr eller barn. Søk hjelp dersom problemet blir større enn du kan takle på egenhånd.

Husmus (Mus musculus):
Den er en av de dyreartene
i verden som best har klart
å tilpasse seg et samliv
med mennesker. Ikke bare
tolererer den menneskers
tilstedeværelse og virksomhet, den er i store deler av
sitt nåværende utbredelsesområde mer eller mindre

avhengig av mennesker for
å overleve. Husmusen kan
være en potensiell sikkerhetsrisiko fordi den gnager
på elektriske anlegg.
Klatremus (Clethrionomys glareolus ): er den
vanligste smågnagerarten
i norske skoger. Når den
trekker i hus, noe den
gjerne gjør om høsten,
utgjør den fare for skade
på lik linje med andre mus.
Klatremus er bærer av
Puumalaviruset, som kan
føre til musepest hos mennesker.
Brunrotte (Rattus norvegicus): har en kroppslengde på litt over 20 cm.
Halen er litt under 20 cm.
Brunrotten er mørkebrun
på ryggen, lysere på sidene
og gråhvit på magen. Den
har spredd seg over hele
verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. I dag
lever den overalt på jorden
der det finnes mennesker.
Brunrotter kan gjøre stor
materiell skade, og har
potensial til å spre sykdom.
Den er ofte smittebærer
og kan spre både pestbakterier og trikiner. Den
lever gjerne i kloakker og
kjellere, og kommer iblant
inn i hus via avløp.
Kilde: Wikipedia og Abs
skadedyrkontroll

9

Nr. 35 – 2012

Gode tider:

11

November og desember kan være gode måneder, både for boligkjøpere- og selgere. Her en skisse av Sagdalen Park på Strømmen. (Foto: Olav Thon Gruppen)

– Kjøp bolig nå
Hvis du er på utkikk
etter ny bolig kan du
gjøre et godt kjøp nå
før jul.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Vi mener at folk absolutt bør
være med i markedet før jul.
Enkelte boliger har kanskje
blitt justert noe i pris, og for
noen kan muligheten for et
godt kjøp dukke opp, sier eiendomsmegler ved HOME Eiendomsmegler AS i Lillestrøm,
Thomas Eriksen.
I perioden vi nå er inne i flater som regel boligprisene noe
ut, fordi årets prisvekst allerede
er tatt ut. Selv om noen drøyer
boligsalget til januar, mener
Eriksen at det likevel er et godt
tips å følge med på markedet de
siste månedene av året.
– Vår anbefaling er at november og desember kan være
gode salgsmåneder. Boligkjøpere er på jakt hele døgnet og
tar ikke fri, påpeker Eriksen.
Selges raskt
Eiendomsmegler ved DNB Ei-

Eiendomsmegler:

Ottesen. (Foto: Privat)

Mona

endom i Lørenskog og Strømmen, Mona Ottesen, mener
også at potensielle kjøpere gjør
lurt i å følge med fremover.
Hun advarer imidlertid mot å
forvente for mye i de aller mest
ettertraktede områdene.
– Man kan gjøre greie kjøp
nå frem til jul, men ikke tro at
du gjør et boligkupp i Lørenskog. Til det er området altfor
populært. Den siste måneden
har
omsetningshastigheten
på boliger i Lørenskog vært i
gjennomsnitt 16 dager. Det er
ganske få boliger til salgs, og
mange er interessert i å flytte
hit. De mest attraktive boligene blir solgt raskt, sier hun.
Pressområder
Situasjonen er den samme på

Jessheim og i Lillestrøm. Lars
Olav Venger Pedersen i Krogsveen på Jessheim uttalte tidligere i år at boligmarkedet i
Ullensaker er hetere enn noensinne.
– Vi ser en vesentlig lavere omsetningstid enn for
kort tid siden. Mange eiendommer selges etter en dag.
Markedet er bra, og spesielt
bra i Ullensaker, sa Pedersen.
Thomas Eriksen sier at markedet i Lillestrøm stort sett
er godt hele året.
-Det er et
pressområde. Folk vil være
urbane og bo sentralt, kommenterer han. Lite nybygging
i det sentrale Lillestrøm gjør
imidlertid at prisene på bruktboliger blir presset. Eriksen
forteller at de fortsatt opplever
salgspriser over takst, men at
dette nå gjelder færre boliger.
– Takstmannens verdisetting har nok tatt igjen markedet litt og meglerens vurdering
blir viktigere for å treffe bra
når boligen legges ut, sier han.
Gunstig å selge
Hvis du skal selge bolig, er det
også gunstig å gjøre det nå,
ifølge eiendomsmeglerne.
– Dersom du sitter på en bolig du uansett skal selge, bør du
prøve markedet nå i høst. Får du

ikke den prisen du ønsker, er det
jo bare å prøve på nytt i januar,
sier Mona Ottesen.

Eiendomsmegler: Thomas
Eriksen mener at folk absolutt bør være
med i markedet før jul. (Foto: Privat)

FRITIDSHUS I TRYSIL

Godt vedlikeholdte koier i Trysil leies ut på åremål. Koiene
ligger i naturskjønne omgivelser utenom regulerte områder og
egner seg godt som utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv.

For mer informasjon kontakt Rolf Kvile på
tlf. 456 00 587 eller på e-post
rolkvile@bbnett.no
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Utålmodige boligselgere
Ifølge en ny undersøkelse forventer
mange nordmenn å
få solgt boligen sin
etter kun en visning.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Norske boligselgere forventer i
snitt kun 1, 7 visningsdager før
boligen deres blir solgt. 48 prosent ser for seg kun 1 visning.
Det viser en ny landsdekkende
undersøkelse av Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).
– Altfor optimistisk, sier daglig leder i Eff, Hanne K. Railo.
Boliger som blir solgt allerede
etter første visningsdag, er
langt fra virkeligheten, mener
hun.
Selektivt marked
– Dette er nok mer unntaket
enn regelen i dagens boligmarked. Boligmarkedet er godt,
men selektivt. Gode objekter
sentralt går fort, alle andre objekter tar det tid å få solgt. Selv
om vi fortsatt har høy aktivitet
i markedet, ser vi at mange boligkjøpere ikke lar seg rive med

Boligselgere er ofte utålmodige, men prosessen tar litt lenger
tid enn mange tror. (Foto: Illustrasjonsfoto)
Tar tid:

i galopperende budrunder,
men tenker seg godt om før de
legger inn bud, sier Railo.
Meglerbransjens boligprisstatistikk viser at det i gjennomsnitt tar 26 dager fra boligen først annonseres til den
registreres som solgt.
1013 respondenter svarte på

den landsrepresentative undersøkelsen som ble gjennomført
i august 2012. Halvparten av
dem forventet i snitt at det kun
skulle gå 1, 7 visninger før boligen ble solgt. Beboere i Oslo så
for seg at det ville ta litt lenger
tid; ifølge undersøkelsen forventet de 1,8 visninger.

Priser fra 450.000,Byggetrinn to er lagt ut nå,
mange nye tomter!

