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ÖPPET ALLA DA
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Mån-Fre: 10-20. Lör: 10-19 Öppet varje söndag 10-19
Mat: Alla dagar 9-21. Systembolaget: Mån-Fre: 10-20 Lör: 9-15

Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.
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Språket blir hele tiden utfordret
av nye talemåter. Sj-lyden kan
være i ferd med å overta for kjlyden.

Side 4

MÅ N– FR E: 10 –20 • LÖ R:
Samtliga erbjudanden gäller

Etterspørsel etter
ledige lokaler
Både butikk- og kontorﬁrmaer
jakter på lokaler i Lillestrøm. En
rekke nye byggeprosjekter vil
åpne nye dører for disse.

Side 9

en ny oversikt viser at så mange som 22
prosent av elevene med opprinnelse fra
Ullensaker sluttet på videregående skole
før studiene var ferdige. dette er verre enn
gjennomsnittet, men betydelig bedre enn
nabokommunen nannestad.
Side 6-7

Se våre boligannonser side 21-23 + baksiden

10 –19 • ÖP PE T VA RJE SÖ

26/ 9-5 /10, med reservation
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för slut sålda varor.
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Stasjonsbyen
leSerinnlegg
arne berge, Vårstigen,
lørenskog

Vel, så er det kommet dit at
administrasjonen i Lørenskog har «sanksjonert» reguleringsplanen for den øverste
delen av skårerødegårdutbyggingen - utarbeidet av utbyggerne. Noe annet ville vært
sensasjonelt - så slik sett er
det ikke noe stor nyhet - men
likevel verdt å merke seg. Utbyggerne (BORI og Haneborgåsen eiendom) sendte først
fra seg et reguleringsplanforslag med endel høyere utnyttelsesgrad enn det som skulle
være grensen i henhold til

den aktuelle kommunedelplanen - med den begrunnelsen at «det var så lite at det
ikke kunne være noe å bry
seg med». Kommunen sendte
forslaget, fornuftig nok, tilbake med påpekning av at
bl.a. dette måtte endres. Tydeligvis har utbyggerne gitt
blaffen og sendt det tilbake
uten å bry seg. Så nå argumenterer også kommuneadministrasjonen med at «det
er så lite at at det ikke er noe
å bry seg med». Så langt altså
verdien av kommunedelplanen. Noen som er overrasket?
Og om så er - at det ikke er
noe å bry seg med, så gjenstår likevel spørsmålet: Er
det slik vi vil ha det - at en
bare kan se bort fra vedtatte
utnyttelsesgrader uten å ha
noen konkret grunn, bortsett
fra at det ikke er noe å bry seg
om?
Går det an å håpe på at de
ansvarlige politikerne i alla
fall i denne saken manner
seg opp til å styre utviklingen?

tIL roMerIKe:

Pressefoto)

Plateaktuelle Kurt Nilsen kommer til både Lillestrøm og Lørenskog denne vinteren. (Foto:

Full sal for Kurt
Kurt Nilsen spiller for
en utsolgt Teatersal i
Lillestrøm Kultursenter neste uke.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

aKTUelT

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Onsdag 30. januar står Kurt
Nilsen på scenen i Lillestrøm
Kultursenter. I forbindelse
med plateslippet for hans
første norskspråklige album
«Inne i en god periode» er
Kurt og bandet hans på Norgesturné. Lillestrøm er altså et
av stedene han besøker, og det
blir en fullsatt Teatersal som
møter artisten.
Alle konsertplassene er
nemlig utsolgt, de siste billettene gikk tidlig i forrige
uke.
– Du kan trygt si at billettene ble revet bort. Teatersa-

len, som er vår største sal og
tar 632 plasser, er utsolgt, sier
markedskoordinator ved Lillestrøm Kultursenter, Anne
Merete Rodem.
norSK aFTen
På konserten får publikum
høre artistens nye, norske låter, kombinert med de store
hitsene han har hatt gjennom
karrieren. Kurt, som for tiden
også er aktuell som Idol-dommer og deltager i «Hver gang
vi møtes», har tidligere solgt
over 700 000 plater og gjennomført flere utsolgte turneer.
Kurt Nilsen kommer forøvrig også til Lørenskog Hus
for å holde konsert der lørdag
9. februar.
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Bytter ut kjøtt med sjøtt
Språket blir hele
tiden utfordret av
nye talemåter. Sjlyden er i ferd med å
overta for kj-lyden.
aKTUelT
Tekst/foto: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Jeg liker det ikke. Det er
trist om noe så særegent forsvinner, sier Taria Siva i 3.
klasse ved Skedsmo videregående skole.
18-åringen har lagt merke
til at flere av hennes medelever
bruker sj-lyd der det skal være
kj-lyd. Siva ønsket å ﬁnne litt
mer ut om hvordan det står til
med kj-lyden, og hvorfor den
blir erstattet av sj.
iKKe UVanlig
– Dette er et velkjent fenomen, sier professor Arne Torp
ved Institutt for lingvistiske
og nordiske studium UIO.
Språkeksperten
forteller
at antallet som bruker sj-lyd
fremfor kj-lyd er stigende. Det
er tusenvis av slike ting som
har skjedd i språkhistorien,
opplyser Torp. Han tror ikke
språket faller i sammen om sjlyden overtar kj-lydens plass.
– Kan dette føre til misforståelser?
– Hvis folk forventer at det
skal være forskjell så vil de som
kan forskjellen på ordene kanskje bli skuffet eller irritert når
andre mangler kj-lyden. Men
det er en hel del av ord som blir

skilt i skrift og som ikke skiller
i uttale. For eksempel ordene
hjerne eller gjerne. Disse ordene høres likt ut, men vi klarer
å skille dem fra hverandre. Det
er noen som er redd for at vi
må forandre skriftspråket hvis
forskjellige ord høres likt ut,
men det er ingen naturlig konsekvens, forklarer Torp.
– Er det noen steder i landet
sj-lyden er mer utbredt enn andre
steder?
– Ja, det har startet i Bergen
og Oslo. At den nå har kommet til Romerike er ikke noe
oppsiktsvekkende, sier språkeksperten.
norSKoPPgaVe
I 3. klasse skal alle elevene
gjennom et fordypningsevne i norsk. Elevene har store
valgmuligheter. Meningen er
at elevene skal fordype seg
faglig, oppsøke ny teori og
trekke noen egne konklusjoner.
– I og med at jeg alltid har
irritert meg over sammenfallet
av disse lydene ville jeg ﬁnne
ut hvorfor det er så vanskelig
å skille mellom lydene. Da ble
hovedspørsmålet: Når kj-lyden
er så vanskelig, hvorfor forsvinner den først nå, etter å ha eksistert i cirka 800 år?
Siva har intervjuet tre enkeltpersoner pluss alle elevene
i en 7. klasse på barneskolen og
1. klasse på videregående skole.
Til sammen 50 elever. I tillegg
har hun lest gamle artikler og
undersøkelser, samt lest bøker
og søkt på nettet etter informasjon.
hØrer iKKe
ForSK Jellen
– Mange hører ikke forskjell
mellom lydene. At lyden er lavfrekvent gjør at man venner
seg mer til sj-lyden, og tar den i
bruk, forklarer 18-åringen.
Hun forteller at en undersøkelse i 1994 viste at sj-lyden
utgjorde 1,3 prosent av løpende tale, hvor kj-lyden bare
utgjorde 0,2 prosent. Undersøkelsen viste at er sj-lyden er 6,5
ganger så vanlig som kj-lyden.
Av 189 undersøkte språk i 1980
var det bare 11 som hadde
denne lyden.
– Ønsket om å markere
sosial identitet kan være en
faktor. Det har blitt en trend
at alle skal ha mye av det

romeriksposten går ut til 44.000 husstander i Skedsmo, lørenskog og
Ullensaker. bor du i andre romerikskommuner og vil ha avisen?
Ta kontakt på abo@avisdrift.no
for mer informasjon.

BLIr Dyrere: NSB setter opp prisene både på enkeltbilletter og periodebilletter 1. februar. Her fra Jessheim stasjon.

NSB øker prisene
UNDersøKer: Taria Siva ønsket å ﬁnne ut hvor hvorfor noen sier sjekk når de mener kjekk, sjysse i stedet
for kysse, og sjereste i stedet for kjæreste.

NSB øker billettprisene, og gjør det
dyrere for deg dersom du ikke kjøper
billett før du går
ombord på toget.
aKTUelT
Tekst og foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fredag 1. februar øker NSB

sine priser med 2,1 prosent
på enkeltbilletter og 2,4
prosent på periodebilletter.
Ifølge en pressemelding som
ble sendt ut forrige uke kan
prisen bli enda høyere på
enkelte strekninger. Gebyret
for å kjøpe billett ombord på
toget kommer også til å øke,
fra 20 til 40 kroner. Dette er
en årlig prisjustering på billettprisene i NSB.
Flere endringer
Dersom du reiser fra en stasjon som ikke har billettautomat, skal du imidlertid ikke

bli ilagt gebyr. Personer som
kjører med honnørbillett eller har et handikap som gjør
at man ikke kan betjene automaten skal heller ikke betale ekstra.
Fra 1. februar får du heller ikke kjøpt tilleggsbilletter
ombord på toget. Tilleggsbilletten har tidligere gjort det
mulig å forlenge reisen utover de sonene som allerede
er kjøpt. Heretter må man
kjøpe dette på en automat eller via NSBs app.

sPrÅKeKsPert: – Det kan
godt bli slik i framtiden at det
ikke er noen opposisjon mellom
disse lydene slik at for eksempel
kinn og skinn høres likt ut sier
språkekspert Arne Torp. (Foto:
Ram Gupta, UIO.)

samme, kle seg likt, ha iphone og gjøre mye av de samme
tingene. Denne tankegangen
kan absolutt være en medvirkende faktor.
– Hva er din reaksjon på at
kj-lyden erstattes av sj-lyd?
– Jeg beg ynner å forstå at
det som skjer det skjer. Hvis
folk ikke mestrer lyden så
er det dessverre ikke så mye
å gjøre med det, sier Taria
Siva.
grUndig
UnderSØKelSe
Lærer Ellen Skolseg ved
Skedsmo videregående skole
har tidligere forsket på talemål. Hun forteller at eleven
har gjort en grundig jobb
med å nøste opp i kj-lyden.
– Taria hadde lest mye
teori som hun brukte på en

eLeVer I BArNesKoLeN Best: Elevene i 7. klasse på barneskolen og
1. klasse i videregående ble testet på ordene: Kysse, perlekjede, kinn og kjøtt.
Elevene i barneskolen behersket kj-lyden best.

selvstendig måte. I tillegg
presenterte hun flere forskjellige vinklinger. Hun har
også gjort mye feltarbeide der
hun har intervjuet, filmet og
samlet materiale som hun
brukte teorien til å trekke
egne konklusjoner omkring.
Det var kjempe spennende
og en veldig velgjort oppgave, sier Skolseg.
Hvis samtalen kommer
inn på emner som kino, kysse
og kjæreste vil den som mangler kj-lyden straks avsløres.
Skolseg forteller at det ikke
er unaturlig eller spesielt at

en lyd forsvinner. Men hun
synes det er trist om kj-lyden
skulle forsvinne helt.
– De aller fleste voksne synes at det høres litt barnslig
ut når folk sier sjøpe i stedet
for kjøpe. Det er ikke så mange ord som har kj-lyden. Flere
av disse ordene er også ganske sjeldne. Ikke alle er klar
over at de mangler denne lyden, men det er alltid noen
som legger godt merke til det
hos andre, og gir uttrykk for
at det er en uting, forteller
Skolseg.

Ferdig montert.
Eventuell ny strømkurs er ikke med i prisen.

5

6

Nr. 2– 2013

Nr. 2 – 2013

Enormt frafall
i videregående
En ny oversikt viser
at så mange som 22
prosent av elevene
med opprinnelse fra
Ullensaker sluttet på
videregående skole
før studiene var ferdige. Dette er verre
enn gjennomsnittet.
aKTUelT
Tekst: yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Frafallet
fra
videregående
skole fortsetter med uforminsket styrke i Norge. Av alle de
62.452 personene som startet
på grunnkurs i 2006, så er det
hele 11.241 som rett og slett
har droppet ut av skolen underveis. Det utgjør 18 prosent
av alle elevene.
SaMMenlignbar
STaTiSTiKK
Romeriksposten har av Statistisk sentralbyrå fått tilgang
til tallmateriale som forsvarer sammenligning mellom
kommunene i landet. Dette
fordi hver elev er oppført med
adresse da de var 16 år. Det
betyr at selv kommuner uten
videregående skoler kan være
med i dette sammenligningsgrunnlaget.
Det er mange småkommuner i toppen og bunnen av den-

ne listen, da relativt få personer
kan utgjøre en stor forskjell.
andel Fra UllenSaKer
Andelen skolesluttere er enda
større i Ullensaker enn den
norske andelen på 18 prosent.
Vi ser ut fra tallene at hele 22
prosent av elevene fra Ullensaker som startet opp i 2006,
hadde sluttet da opptellingen
fem år senere ble foretatt. Statistikken viser at det var 326
personer med opprinnelse
fra Ullensaker som startet på
grunnkurs i 2006. Dermed
kan vi slå fast at 72 av disse sa
takk for seg lenge før papirene
skulle skrives ut. Det fremkommer ikke hvilken skole
elevene gikk på. Det kan like
gjerne være i Oslo som i Ullensaker.
lØrenSKog-SlUTTere
Fra Lørenskog kommune var
det 458 personer som tok fatt
på grunnkurs i videregående
skole tilbake i 2006. Og fem
år senere var det 16 prosent av
disse som hadde sluttet underveis. I reelle tall blir det altså
73 personer som sluttet. For
Skedsmo sin del var det 547
personer som startet opp, og
18 prosent (98 stk) som sluttet
underveis.
iKKe beSTÅTT
I tillegg til de som sluttet underveis i opplæringen, så er det
en god del som har gjennomført, men ikke bestått VK2 eller
fagprøven. På landsbasis gjelder dette syv prosent av alle
dem som startet. Det betyr i
praksis av én av ﬁre elever ikke

oppnår studie- eller yrkeskompetanse.
Blant elevene fra Ullensaker
kommune ser vi at ni prosent
kommer inn under kategorien
«ikke bestått». Dermed er det
totalt 31 prosent av Ullensakerelevene som ikke har oppnådd
den kompetansen man hadde i
kikkerten fem år tidligere.
Blant
Lørenskog-elevene
var det fem prosent som strøk
på kursene eller fagprøvene.
Da kommer man opp i totalt
21 prosent av elevene som
ikke nådde målet de hadde
satt seg. Skedsmo hadde seks
prosent som strøk, og dermed
24 prosent uten kompetansen.
ForTSaTT i oPPlÆring
I tillegg er det en viss andel som
av ulike årsaker har fortsatt i
opplæringen, og ikke er regnet som ferdig. Det gjelder fem
prosent av elevene på landsbasis. Omtrent det samme bildet
ﬁnner vi i våre tre kommuner
her på Romerike.
UliKheTer
Kunnskapsdepartementet har
i mange år slått fast at elever
som slutter er det aller største
problemet man har i videregående skole. En rekke tiltak er
satt inn eller er planlagt for å
redusere andelen.
Det er gjort funn i tallmateriale som kan være interessante for myndighetene å se nærmere på. Blant annet er det en
klar forskjell blant dem som
gikk rett fra grunnskole til
videregående, enn dem som
ventet et år eller mer. Av de
som startet med en gang har

84 prosent studiekompetanse
fem år senere. Av de som ventet ett år, er det kun 42 prosent som har samme status.
Det er også klar forskjell på
elever som har godt poengsnitt fra grunnskolen, i forhold
til dem som har lavere snitt.
Sy V aV Ti
Om vi snur det hele på hodet,
så kan vi slå fast at 69 prosent
av alle elevene i Norge, som
startet i 2006, hadde oppnådd
studie- eller yrkeskompetanse
fem år senere.
I Lørenskog er andelen en
del større – da 75 prosent av Ullensaker-elevene kunne signere
ut av videregående skole med
papirene i behold. Blant Skedsmo-elevene er det da snakk om
71 prosent, mens Ullensaker
kun oppnår 64 prosent her.
VerST og beST i
aKerShUS
I Akershus ser vi at det er Bærum kommune som er best i
klassen, med størst andel fullførere. Så mange som 85 prosent av dem fra denne kommunen, som startet grunnkurs i
2006, hadde fullført og bestått.
I andre enden av denne fylkestabellen kan vi se at Nannestad
kommune har minst andel
med papirene i orden. Ikke mer
enn 56 prosent av dem herfra
fullførte og besto.
FrAFALL: Av alle de fra Ullensaker

kommune som startet videregående
opplæring i 2006, så var det hele
22 prosent som sluttet underveis i
utdanningsløpet. (Illustrasjonsfoto)

Fullføring i videregående skole
Hjemstedskommune ved 16 år. Startet grunnkurs i 2006, status fem år senere. Prosent. Kilde: SSB
norge

lØrenSKog

SKedSMo

UllenSaKer

62.452

458

547

326

Fullført på normert tid

56%

65%

58%

53%

Fullført på mer enn
normert tid

13%

10%

13%

11%

Fortsatt i opplæring

5%

4%

5%

5%

gjennomført, ikke bestått

7%

5%

6%

9%

18%

16%

18%

22%

antall

Sluttet underveis
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Etterspørsel etter ledige lokaler
Både butikk- og kontorfirmaer jakter på
lokaler i Lillestrøm.
En rekke nye byggeprosjekter vil åpne
nye dører for disse.

tILBAKe: Byggekranene og
brakkeriggene er snart tilbake i byen.

aKTUelT
Tekst/foto: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Lillestrøm er et veldig
spennende område for næringsliv. Men vi mangler
større lokaler og muligheten
til å kunne ta imot større bedrifter som ønsker å etablere
seg her. Derfor må vi bygge
noe nytt, sier markedssjef
i Lillestrøm Delta, Kristin
Uvaag Tufte.
Eiendomsselskapet har fem
store prosjekter på gang i Lillestrøm. Først ut er Depotgata
22, ved Coop Obs. Til våren
starter rivingen av det gamle
vaskeribygget. Der skal Felleskjøpets nye hovedkontor ligge.
I 2014 vil bygget stå ferdig og
romme 211 kontorplasser. De
neste prosjektene for Lillestrøm Delta vil være utvikling
av Kirkegata 14, Kvartal 8, Fagerborg kvartalet og Storgaten
53 - 55.

øKt ByggeAKtIVItet: Bjørn
Sandberg i Lillestrøm 2020 ser
fram til økt byggeaktivitet og
utvikling i Lillestrøm.

byggeKranene
KoMMer
– Et positivt bilde i bybildet er
at byggekranene nå begynner
å komme tilbake til sentrum
igjen. Da tenker jeg på Storgata
6. Det er flere ting på gang i

byen, forteller daglig leder i Lillestrøm 2020, Bjørn Sandberg.
Lillestrøm 2020 representerer betydelige aktører, og har
over 100 aksjonærer fra blant
andre handelsstanden, gårdeiere og varemessa. Daglig leder

forteller at det er en naturlig
inn og utflytting av butikklokalene i Lillestrøm. Samtidig er det en del lokaler som
kan være vanskelig å inngå en
lengre leieavtale for ettersom
disse både skal rives og omreguleres.
– Jeg har ikke fått signaler
fra medlemmene om at det
har blitt vanskeligere å leie ut
lokaler etter at storsenteret ble
utvidet. Vi merket helt klart
åpning av Strømmen Storsenter med 80 nye butikker i
oktober, men så etter hvert

at da julehandelen satte inn
ble omsetningen omtrent på
samme nivå som i fjor. Det er
en berikelse for regionen vår
at vi har en av Skandinavias
største kjøpesenter som nabo.
Kjøpesenteret har sin naturlige plassering i regionen vår.
Folk shopper både på et kjøpesenter og i et handelssenter.
Lillestrøm har samme antall
butikker, og vi har i tillegg alle
de andre opplevelsene som
kulturtilbud og restauranter
som de handlende etterspør,
forteller Sandberg.
Han påpeker at Lillestrøm
er et regionsenter, noe også
utviklingen vil bære preg av.
PÅ JaK T eTTer loK aler
– Vi får mange henvendelser fra
små og mellomstore bedrifter
som ønsker å etablere seg i Lillestrøm. Men det er dessverre
ikke så mange vi kan hjelpe på
grunn av at vi mangler plass,

forteller markedssjef i Lillestrøm
Delta, Kristin Uvaag Tufte.
Per i dag har Lillestrøm
Delta 150 lokaler og 150 leiekontrakter. Eiendomsparken
er full, men det er alltid en
bevegelse og alltid noen som
kunne tenke seg et større eller
mindre lokale.
– Det finnes flere større bedrifter som ønsker å etablere
seg her i området. Vi jobber
med parallelle og flere prosjekter for å kunne ta imot disse.
Byggeaktiviteten for Depotgata 22, der arkitektfirmaet Snøhetta er engasjert, vil komme i
gang i løpet av våren. Kvartal
8 er et annet spennende prosjekt. Også der er Snøhetta engasjert, forklarer Tufte.
Hun opplyser at det er en
positiv vilje fra Skedsmo kommune om å utvikle området
sammen, og det er stor interesse blant næringstagere for
etablering i Lillestrøm.
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Kår den beste alpinseieren
Aksel Lund Svindal
(29), fra Kjeller, er
blant elleve nominerte som kan vinne
«Tidenes norske
alpinøyeblikk».
aKTUelT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Nå er det opp til det norske folk

å avgjøre hvilket av de historiske
øyeblikkene som har vært det
aller største, sier Erik Røste, president i Norges Skiforbund.

DISSE ER
NOMINERT:

aVgJØreS FØr VM i
SChladMing
Det er Norges Skiforbund Alpint og alpinlandslagssponsor
Remember, som står bak kåringen. Fram til 25. januar er
det er det mulig å stemme på
romerikingen og ti andre øyeblikk. I tillegg kan du vinne
en tur for to til alpin-VM i Scladming, som går av stabelen
4.-17. februar.

• Trippelseier i kombinasjon for herrer, OL
på Lillehammer 1994
med Lasse Kjus, Kjetil
Andre Aamodt og Harald Chr. Strand Nilsen
på pallen.
• Tom Stiansens VMgull i slalåm Sestriere
(Italia) i 1997.
• Stein Eriksens OL-gull
på Norefjell Oslo 1952 i
storslalåm.
• Erik Håkers gull
i storslalåm i Vald’Isère (Frankrike) i
verdenscupen i 1971.
• Lasse Kjus tok hele 5
medaljer under VM i Vail
1999 (USA).
• Kjetil André Aamodt
sitt OL-Gull i Super-G i
Torino (Italia) i 2006.
• Andrine Flemmens
sølv i storslalåm i VM
1999 i Vail (USA).
• Hans Petter Buraas’
OL-gull i slalåm i Nagano
(Japan) i 1998.
• Finn Christian «Finken» Jagges gull i slalåm
under OL 1992 i Albertville (Frankrike).
• Astrid Lødemels
VM-sølv i utfor i 1993
i Morioka (Japan).

hylleS SoM en legende
Aksel Lund Svindal er nominert for sitt gull utfor i Beaver
Creek i USA, i 2008. Alpinisten
gikk her til topps i den samme
bakken hvor det gikk galt i
2007. Han er fortsatt aktiv og
har innkassert en rekke VMog OL-seire. I tillegg tok han
Norges 100. verdenscupseier
i ﬁnalen i utfor i Schladming
i mars i fjor. Lund Svindal hylles som en legende - for en skibragd av de sjeldne, ifølge Norges Skiforbund og re:member.
I ledelsen per 21. januar er
«Trippelseier i OL 94» med 31
prosent, Lasse Kjus med 18 prosent, og Kjetil André Aamodt
med 18 prosent.

seIer For seIer: Romeriks-alpinisten kan ta nok en seier, blant
annet for sitt gull i Beaver Creek i 2008. (Foto: NTB Scanpix)

16

Nr. 2– 2013

Nr. 2 – 2013

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

Send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

selges.fra kr 20 pr stk. eller
mange til samlepris. Overføre VHS
filmer til DVD kr 100 pr time, min
kr 300.

aKTUelT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Brukt, lite baderomsmøbel selges,
55x60cm, to skuffer, firkantet
vask. kr 500,-. Mobil 977 34 394

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00
Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om de er solgt eller om det skal forlenges

Kommoder: En høy og en lav
selges rimelig . Gammel Motorla
mobil selges. Lage Ola-bil? Jeg
har store hjul til den kommende
bilen. 1 damesykkel, 1 trimsykkel
, noen møbler + bøker og bilder
selges rimelig. Tlf. 63 87 74
12/936 18 202.
Sigrid Undsets samlede (ulest) i
20 bind. kr 500,- eller gi bud. Tlf
45022415.
Nissan X-Trail 2,2 2003 Mod
Km 221200 Selges Kr 80000,+ mreg. Ta kontakt for mer info.
Tlf. 92 88 39 37

Selger ca 60 flotte, tjekkiske
krystallglass . Pris 1300,- Nypris
ca 6000,- Kontakt Mette på
90083830
Sykkelrulle selges p.g.a. flytting.
Nypris: 2.700,-. Brukt kun èn
gang. Selges kr. 1.500,-. Mob. 90
99 01 80
Lammeskinnskåpe (grå) str. 44.
Finsk kvalitet, selges kr. 1.200,Tlf. 47851108
Meget pent brukt grå sofa i dansk
design (nyrensket) selges: 3000,Ikeas docksta spisebord: 350,- 2
svarte lenestoler i tre: 300,- Kontakt: Emma, tel 40647456
Te-service til 7 personer m/tekanne og sukkerskål. Helt feilfritt
keramikk-servise ( Bie). Kr. 1.500.
Tlf. 95792301
Gammel dørblad med motiv på
den ene siden. Over 100 år gammel. Kr: 1500,- Tak, kopperlampe
med 4 originale glasskuppler. Kr:
1500,- 2 gamle trelampetter. Kr:
800,- Telyshjul fra Tilbords med
12 telysholdere. Helt ny (nypris kr
2000) Kr: 1200,- 2 krystall-lampetter i bronze. Flere ting til salgs.
Kontakt Inger på tlf: 63973548
Hadeland 1984 serie 6 coctail
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm)
og 8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr
stk. Ny strikket Marius genser str

Hadeland oljelamper.. Tangen kr
200, Spiral kr 150 Furu kr 150,
9-12 år mørk blå i bunn, men
Finn( Hadeland) vase 22 cm kr
mørk grønn mønster kr 350,- Star
450,- (har bilde). Finn Karaffel
Wars drakt med maske str 152
30 cm høy + ett drammeglass 8
kr 125 OL. Genser str M ( har
cm kr 500 (har bilde). Strøken
bilde). Barnebøker bla Mikke mus,
Empire Prisme krone H 55
Disney, Ole Brum , aktivitetsbøBredde 50 m 4 lyskilder max
ker ,Naturbøker m.m.., selges.
40 w + 5 holdere til stearinlys.
fra kr 30 pr stk. eller mange til
Selges kr 900, ny pris kr 4900
samlepris. Overføre VHS filmer til
( Har bilde) Alle glassprismer er
DVD kr 100 pr time, min kr 300.
intakt.Uåpnet
Uåpnet ”Lego” byggesett
Hadeland oljelamper. Tangen kr
Bilsenter/servicesstasjon passer
200, Spiral kr 150 Furu kr 150,
TV-tuner Dreambox 7000 S selges. fra 6+ 300 biter kr 250 (NY
Byggmester Bob sengesett str
pris 599) Har bilde. Svart Cord
Tuneren er ferdig oppsatt med
140*200 + Håndkle kr 130 (Har
dressjakke 12 år Kjempestimultiboot
på
USB,
og
leveres
med
bilde) Nypris 460kr. Spiderman
lig , selges kr kr 100,- Ubrukte
innebygd og ferdig oppsatt hardteppe kr 100, (93*128cm) Finn(
Colombia vinterstøvler str 41
disk
på
160
GB.
Den
er
oppsatt
Hadeland) vase 22 cm kr 450,kr
350 (Ligger i eske) (ny pris
med fire satellitter inkl. kanallister.
(har bilde). Strøken Empire Pris999). OL genser 1994 str M
Til
salgs
for
kr
1300,PC
m/
me krone H 55 Bredde 50 m 4
selges kr 350 Har bilde. OL
Windows XP Pro selges. Tandberg
lyskilder max 40 w + 5 holdere til
karaffel med motiver 20 cm høy
ErgoScan
17C
skjerm,
tastatur,
stearinlys. Selges kr 1500, el gi
selges
kr 500 kr Har bilde. Hvimus og kabler medfølger. Yppebud, ny pris kr 4900 ( Har bilde)
te danseskøyter str 37 kr 125.
prlig
til
internettbruk
og
e-post.
Alle glassprismer er intakt. Nye
Hockey skøyter str 40+41 selges
Nettverkskort installert. Billig.
svarte Støvletter fra Zizzi, str 41
kr 150 pr stk. Swix ski jakke
Henv.
T.
48
07
33
20
eller
e-post:
med plass til bred legg,(25,5cm
2
blåfarger str 140 vind og
xyz@tele2.no
skaftevidde), og 36 cm høye kr
vannavstøtende kr 100 har bilde.
400 ( nypris1900) (Har bilde)
Kandahar ski jakke str 140 blå/
Rotel cd-spiller i god stand fra
Hvite Danseskøyter str 37 kr 125.
rød kr 100 har bilde. Bjørn
2008
selges
til
1000
kr.
Ny
Swix ski jakke (2 blåfarger) str
Dæhli ski bukse str 152 kr 100.
pris: 7000 kr. Selger også ca. 70
140 - vind og vannavstøtende- kr
Snowboard støvler merke snakecder(rock
og
blues)
til
600
kr.
Tlf.
100 (har bilde). Kandahar ski
boot str 43 passer str 40-41 kr
481 83 395.
jakke str 140 blå/rød kr 100 (har
250 har bilde. Boble jakker i div
bilde). Snowboard støvler merke
farger + svarte boblebukser str
Snakeboot str 43 passer str 40-41 Servise til 10 personer, komplett,
12-14 år i mange kjente merker
"Nostalgi"
med
gullkant,
små
blå
kr 250. Tlf. 63 875480 eller 928
som Head, Skogstad H2O melblomster, rose i midten, selges
41746
lom 100-150 kr pr stk. Ny JC
høystbydende. Tlf. 408 51 209.
Svart Dressjakke str 46 ubrukt
Nytt, ubrukt vindu selges kr.
m/lapper på ny pris kr 995 selDeilig
myk
og
utrolig
slitesterk
4.700,- Helt nytt og ubrukt "Uldal
ges kr 400,- har bilde. DC Rover
hjørnesofa,
selges
samt
gulvteppe
toppsving 139 X 149 STD hvitVinter sko fra Session farge
malt. Green line 1,4 vindu" selges. som passer veldig fint til sofaen.
olivengrønn/brun str 42,5, brukt
Tlf.
95
11
08
97
Vinduet er fremdeles innpakket
1 sesong selges kr 300 ny pris
i plast og har stått i ro og fred
er 1600 kr . har bilde Svalbard
innendørs siden det ble levert.
whiskey glass fra Hadeland 2
Kan kontaktes på telefon 63 81
stk 8,2 cm høyt og 1 som er 9,2
45 53 mellom 14:00-18:00 på
cm høyt 300 kr pr stk har bilde.
hverdager.
Svart Helly Hansen Dynejakke
med hette m /pelskant str 164
Gammel tutgrammofon med ca
som ny kr 250 . Tlf. 63 875480
40 steinkaker selges. Ta kontakt
eller 928 41746.
på 91813379
4 stk, 35, 40, 50 og 150 Ubrukte,
samlet kr 3.000,- Luftavfukter,
Frico. Kr 1.200,- 4 stk dekk m
felg, 205/50 R16 87V Kr 2.000,Mursteintralle, kr 200,- Byggestrømskap, 230V, 32 amp Ubetydelig brukt, Kr 1.000,- Truck,
Ledestabler, Max høyde 2900mm
Koplett m lader, Jungheidenrich.
Kr 30.000,- Kontakt Stein tlf
92602619.

Massey Ferguson 165,76 mod.
Frontlaster,flere skuffer og gaffel.
Kjetting/lodd.Selges samlet med
Moelvenhenger, kr 40.000,- Betongblander, Lescha 140 kr 500,Blank parafin, i 2 conteinere, ca
1.400l kr 3,- pr/l Stillas-bukker i
stål.Justerbar til ca 190 cm.5 stk.
kr 1.500,- Brendrup biltilhenger
2000.Mod 1987,Rest.obj. kr
2.000,- Forskalingslemmer, 20
stk eldre i kryssfiner.kr 500,- Løs
ved, grov 45 cm, ca 10m3, kr
4.000,- Rørleggerdeler, sirkulasjonspumper, shunter, ventiler m
styring, div. rørdeler fra sentralvarmeanlegg, ubetydelig brukt.
Samlet kr 9.000,- Ekspansjonskar,

Ny strikket Marius genser str 9-12
år mørk blå i bunn, men mørk
grønn mønster (har bilde) kr 350,Ny strikke Marius genser str 1113 år mellom blå, med mørkblå
mønster med stolpe/2 hekter
kr 350 ( Har bilde) 43 cm bred
57cm lang. Nye svarte Støvletter
fra Zizzi, str 41 med plass til bred
legg,(25,5cm skaftevidde), og 36
cm høye kr 400 ( nypris1900)
(Har bilde). Hadeland 1984 serie
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..,

Sunn start på året

Vidar Busk.
(Foto: Pressefoto)

tIL FINALeN:

Treningsguru Yngvar Andersen, kjent
fra TV-programmet
«Puls», kommer til
Jessheim i morgen.

LSK PATRIOT OG FRYSER PÅ
BEINA? Varme tøfler er da løsningen. Disse tøflene er i str barn,
men jeg lager for alle som ønsker.
Om du ønsker noen andre farger
strikker jeg det. Jeg strikker også
gensere og bukser, er øvet og har
god tid - bare ta kontakt på tlf 93
28 18 08.

GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

TIL SALGS

Lett & Lettvint. Tlf: 95186029.
Lillestrøm.
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Hvite kunstløpsskøyter str.42 kr
100, sprinkelseng med madrass
og hjul kr 200 (trehvit),10
melkeflakser i glass til babymelk
kr 100,brun steingods mugge
med tre bein kr 50, 1 Tuss og
Trollhefte kr 100, 5 damehatter kr
100, eldre faksmaskin kr 100. Tlf
97179220.
Trenings-dvder: Box-arobics, Fatburning for Dummies og Carmen
Electra Striptease arobics. 50,Stk. Effektive, enkle og spennende måter å trene hjemme i stua!
Håndvekter, sorte og lilla 2 x 1kg.
80,- 2 store kokebøker med sunne
og gode matoppskrifter. Verdens
beste fettfattig og Grete Roede -

Dolce Gusto Circolo kaffemaskin
selges for 750,-. Med sitt elegante avrundede design og integrerte
LED-lys vil den lyse opp kjøkkenet,
selv i mørket. Med et trykk på 15
bar og en optimal temperaturregulering lager denne kaffemaskinen
en lang rekke deilige kaffedrikker:
Cappuccino, Latte Macchiato og
Aroma. Tlf. 954 07 218

TJENESTER
Følgehjelp og diverse! Trenger du
følgehjelp til lege, offentlig kontor
eller annet? Kan også handle, gå
ærender, lufte hund, ta på meg
rengjøring og diverse forefallende
oppgaver. Også besøkstjeneste.
Sitter du mye alene, kan det være
godt å ha noen å snakke med,
eller som kan være med på kino
eller bare ta en kaffe sammen. Tlf.
90 99 01 80.
Lydteknisk kyndig person søkes
til oppsett og innstilling av
Bose kinoanlegg i stue/leilighet.
Ønsker anbud på rengjøring av
liten, lettstelt leilighet i Lillestrøm hver 14. dag. Mobil: 90
99 01 80.

ØNSKES KJØPT
Vindu 100x100 fast eller til å åpne
ønskes kjøpt. Tlf 974 06 616.
Semsket saueskinnsjakke, 3/4,
merke Alexander, str 38/40 ønskes
kjøpt. Tlf 41004520.
JVC Boomblaster med kassettspiller og cd ønskes kjøpt. Ring tlf. 41
69 58 85 e. 17.30.
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til
god pris. Tlf. 930 40 550.
Frittstående sentrifuge (til
vaskerommet) kjøpes. Tlf. 63 81
87 32 eller 994 06 496. E-mail:
viestad@aolnorge.no

GIS BORT
Budo treningsdress, str 160, gis
bort. Komfyr Elektra, m/varmluft, fra 1990, hvit. Henv. tlf
91353511 e. 18.

– I morgen skal vi ha temaet
«En sunn start på året», og vi
har invitert Yngvar Andersen
fra «Puls» til å inspirere oss,
forteller markedskoordinator
ved Jessheim Storsenter, Line
Gustavsen.
Andersen har vært utøver
innen både friidrett, langrenn og styrkeløft og har
seks års erfaring som personlig trener. Hver uke er han
fast treningsekspert i TV-programmet «Puls».
garanTerT SUKSeSS
Ved Senterscenen kommer
Yngvar til å ta med de fremmøtte på en liten mosjonshalvtime. Blant annet vil han vise
hvordan man bruker trappen
på en morsom måte.
Treningsøkten starter kl.
18.30, halvtimen etter holder han foredraget «Garantert suksess».
Etter Yngvars besøk kom-

Lokale MGP-håp til ﬁnalen
treNINgsgUrU: Yngvar
Andersen kommer for å ta pulsen
på Jessheim i morgen. (Foto:
Pressefoto)

mer to lokale treningssentre,
Elixia og Spenst, for å vise
frem smakebiter fra årets timeplan.
Sentrene lokker med utlodning der fem heldig utvalgte får gratis timer med
personlig trener og gratis
medlemskap i tre måneder.
Det hele foregår torsdag
24. januar fra kl. 18.30.

Vidar Busk og metallbandet Gromth,
som begge har røtter på Romerike, gikk
videre til den store
Grand Prix-ﬁnalen i
Oslo Spektrum.

voll, og metallbandet Gromth med røtter på Jessheim, i ilden
i den første delﬁnalen av årets
Melodi Grand Prix. Syv artister
kjempet om tre plasser, og Busk
og Gromth kapret to av dem.
Datarock fra Bergen ﬁkk den
siste ﬁnaleplassen.
Busk gikk videre med låten
«Paid My Way», som han har
skrevet sammen med amerikanske Tim Scott McConnell.

KUlTUr

FleST STeMMer
Tungrockerne i Gromth, der
Kenneth Åkesson fra Jessheim
sitter bak trommene og Sven
Atle Kopperud fra Nannestad
er låtskriver, ﬁkk flest stemmer
i delﬁnalen. De stilte med låten

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Forrige helg var Vidar Busk,
som er bosatt på Råholt i Eids-

tIL FINALeN: Tungrockerne i
Gromth. (Foto: Pressefoto)

«Alone» sammen med operasanger Emil Solli-Tangen.
Vidar Busk og Gromth står
på scenen igjen i Oslo Spektrum 9. februar, der de igjen
skal konkurrere mot hverandre samt bidragene fra de to
kommende delfinalene.
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Mitt

instrument
9 faste spørsmål
1. Musikalsk forbilde?
2. Når og hvor kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
3. Hvorfor liker du dette så godt?
4. Når låter gitaren best?
5. Har du en yndlingsslåt du
pleier å spille?
6. Hva er din beste opplevelse
med dette instrumentet?
7. Behersker du flere instrumenter?
8. Hvor mange gitarer har du?
9. Hvilken romeriking vil du
sende stafettpinnen videre til?

Ny roman
fra Enger
Suksessforfatter
Thomas Enger fra
Jessheim er aktuell
med sin tredje bok
om krimjournalisten
Henning Juul. – Jeg
har en god følelse,
sier han.
KUlTUr
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Navn: Stig Uglum
Reenskaug (20 år )
Bosted: Jessheim
Gitarist i: Inception
Musikkstil: Rock

1. – Et av mine musikalske forbilder er
Ritchie Blackmore. Han har vært en stor
inspirasjon for meg i mange år. Jeg har
spesielt sansen for hans evne til å improvisere soloer.
2. – Jeg kjøpte min favorittgitar brukt
på finn.no i desember 2009. Det er en
Fender Stratocaster.
3. – Jeg liker den så godt fordi den har
den råeste lyden jeg har hørt i en gitar. og
fordi den sitter som et skudd i hendene
mine.
4. – Gitaren låter best på en rørforsterker
og i hendene til en verdig gitarist.
5. – Har vel ikke noen favorittlåt, men
rockesoloer med ampen på full guffe
pleier aldri å slå feil.
6. – Veldig vanskelig spørsmål... Har hatt
så mange gode opplevelser med denne
gitaren, men Ep-releasen på Kulturpuben
og Notodden Bluesfestival ligger nok
høyt oppe på lista.
7. – Har vel aldri egentlig lært meg noen
andre instrumenter, men jeg klarer å
klimpre litt på ukulele, mandolin, piano
og bassgitar samt litt trommer.
8. – Har vel rundt en 14 eller 15 instrumenter totalt.
9. – Jeg foreslår Gjermund Lethigangas fordi har er en jævel på bass, og
dessuten har han en heftig bass som
fortjener å vises fram.
Av: Roy R. Mortensen

Forfatter Thomas Enger, oppvokst på Jessheim – nå bosatt i
Oslo, er i disse dager ute med sin
tredje roman om krimjournalisten Henning Juul. I «Blodtåke»
får Juul en ny sak i fanget når en
gammel, dement dame blir funnet drept og brutalt mishandlet
på et sykehjem i Oslo. Samtidig
blir Juuls søster, justisminister
Trine Juul-Osmundsen, anklaget for å ha trakassert en yngre,
mannlig politiker seksuelt. Thomas Enger mener at han kan ha
levert sin beste bok.
– Jeg er alltid spent, men jeg
er ikke så nervøs denne gangen. Det har litt med at jeg føler meg såpass trygg på boken,
på plottet og på karakterenes
utvikling. Jeg er kort og godt
veldig fornøyd med den. Men
hva anmelderne vil si, hva publikum vil si, om butikkene vil
markedsføre den - slike ting
vet man aldri på forhånd. Men
jeg har en mye bedre følelse
nå enn jeg hadde med mine to
første, innrømmer forfatteren.
lar Seg inSPirere
«Blodtåke» er den tredje i en serie på seks bøker som Enger skal
gi ut om Henning Juul. Juul er
en dyktig journalist som har
opplevd å miste sønnen sin i en
brann, noe som har gitt ham
dype arr både på innsiden og
utsiden. I tillegg har han mistet
sitt livs kjærlighet, han har en
søster han aldri snakker med
og en alkoholisert mor. Samtidig kverner spørsmålet rundt i
hodet hans: Hvorfor brant det
i leiligheten den gangen? Det
spørsmålet skal Enger prøve å
ﬁnne et svar på i løpet av serien.
– Hva inspirerer deg når du
skriver?
– Å, det er mye forskjellig.
Jeg blir veldig inspirert av å
lese andre forfattere, når jeg
lar meg begeistre av plotløsninger, språk og karakterer.
Men jeg kan også finne den
i mange dagligdagse situasjoner. Jeg er på konstant jakt
etter inspirasjon, og en scene
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Premiere torsdag 31. januar:

Spøker på Skedsmo
samfunnshus
Huseby familieteater
med skuespillerspirer i alle aldre,
inviterer til stykket
«Spøkelset på Kråkeslottet».
KUlTUr
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– De som har vært med noen år nå
begynner å bli varm i trøya. Noen
blomstrer opp og har kjempetalenter. Det er så gøy å se, sier Turid
Lisbeth Nygård, forfatter og regissør av stykket om skuespillerne.
ForFerdelig
nerVePirrende
Selv etter seks år, da Huseby
Familieteater ble startet opp av
Nygård og Lars Hauge, kommer
nervene. Men regissøren mener
det er bra dersom det ikke går
knirkefritt på generalprøven,
selv om prosessen før premieren
er forferdelig nervepirrende.
– Jeg er kjempenervøs for
premieren. Det er alltid fryktelig. I fjor grein jeg når jeg
kom hjem fra generalprøven,
og det gjør jeg sikkert i år også,
ler regissør og forfatter av
stykket, Turid Lisbeth Nygård.

goD FøLeLse: – Jeg er alltid
spent, men jeg er ikke så nervøs
denne gangen, sier Thomas Enger
om mottagelsen av sin nyeste bok
«Blodtåke». (Foto: Ingrid Basso)

kan dukke opp idet jeg overhører en samtale på trikken, hvis
jeg ser noen som har kledd seg
på en spesiell måte, dersom
jeg legger merke til fakter og
bevegelser hos mennesker –
stort sett hva som helst kan
inspirere meg, forteller Enger.
leTT Å liKe
De to foregående bøkene,
«Skinndød» og «Fantomsmerte», har blitt store suksesser og
er hittil solgt til 23 land. Aller
best selger ullsokningen i Tyskland, Danmark og England.
Enger synes ikke det er lett å
ﬁnne noen fasit på hvorfor bøkene har blitt så populære.
– Det er vanskelig å gi bare
ett svar på det, tror jeg. Suksessen til andre skandinaviske
forfattere har nok banet vei for
meg og mange andre. Men den
viktigste forklaringen ligger forhåpentligvis i at Henning Juul
er en karakter det er veldig lett
å like. Det er lett å heie på ham.
Som leser ønsker man helst at
det skal gå godt med ham. Og
man vil gjerne at han skal få
rettferdighet, at han skal ﬁnne
ut hva som skjedde den dagen
sønnen hans døde. Det er et
stort mysterium som strekker
seg over flere bøker, og det at det
er en serie, tror jeg også appellerer til mange. I tillegg til at det,
forhåpentligvis, er mer enn nok
spenning og underholdning underveis, sier forfatteren, som selv
har jobbet som journalist.
bra Finale
I utgangspunktet hadde Enger en
plan om å gi ut en bok i året. Den
planen har han måttet endre på.
– Det ble ingen bok i fjor, men
den fjerde boken vil med all sannsynlighet komme ut i 2014. Noe
mer enn det tør jeg ikke å love her
og nå, siden mye forandrer seg i
en skriveprosess, sier han.
Mye av tiden går nå med på å
markedsføre bøkene i utlandet. I
fjor høst var han på lanseringsturné i Europa med «Fantomsmerte».

treDJe BoK: «Blodtåke»

er den
tredje i en serie på seks bøker om
krimjournalisten Henning Juul.
(Foto: Gyldendal Forlag)
– Jeg blir stadig mer opptatt med å promotere bøkene
mine ute i verden, og det er
gjerne slik at man trenger den
tiden det tar å skrive en bok. I
snitt har jeg vel brukt 13 – 14
måneder på hver bok så langt.
Men jeg kan si såpass at jeg er
ferdig med oppvarmingen.
Jeg tror det kommer til å bli
en veldig bra finale på bokserien, røper Enger, som likevel
ikke er helt sikker på hvordan
det hele skal ende.
– Det er også et ørlite element av spenning i det. Hvordan skal det hele løse seg mot
slutten? Jeg har en plan for det,
men er åpen for at det kan forandre seg underveis, sier han.
TriVeS i oSlo
Forfatteren og tobarnsfaren er
bosatt på Grünerløkka i Oslo,
der han har sitt eget kontor bare
et steinkast unna leiligheten
sin. Han er imidlertid oppvokst
på Nordbymoen på Jessheim,
der moren hans er bosatt.
– Har du vurdert å flytte tilbake til hjembygda?
– Foreløpig er det ingen planer om det. Vi trives storveis
med å bo på Grünerløkka. Men
både min kone og jeg har foreldre som bor på Jessheim, i tillegg
til venner, så vi er der både titt
og ofte, smiler han.

Krydrer KrÅKeSloTTeT
Stykket handler om familien
von Finkel, som arver et kråkeslott. De består av grandtante Tutta og barna Timian,

gLeDer seg: Krydderbarna(f.h) Sondre, Marie og Mina gleder
seg til å stå på scenen. (Foto: Privat)

Kamille og Paprika. Slottet viser seg å være dyrt i drift, og
familien bestemmer seg derfor
for å arrangere spøkelseshelger
for andre familier. De får dermed bo på Kråkeslottet, mens
von Finkel-familien gjør alt for
å skremme dem under oppholdet. Så viser det seg at det allerede bor et spøkelse på slottet.
Fra 8-70
Huseby Familieteater er for alle,
hvor tanken er at alle aldre er
velkommen. Teateret har også
familiemedlemmer som mor
(60)og sønn (30). Nygård forteller at samspillet mellom barn
og voksne er noe helt spesielt,
med tanke på den autoriteten
de voksne bidrar med.
– Det er et koselig teater med
skuespillere fra 8-70 år. Samspillet mellom barn og voksne
kan ikke sammenlignes og er
helt spesielt, sier regissøren.
elSKer Å STÅ PÅ SCenen
Sondre Engelund (13), spiller
Timian, i sitt hittil fjerde stykke

på Huseby. Han er både spent
og optimistisk til premieren.
– Jeg har det kjempegøy på scenen. Jeg elsker å bruke mikrofon
og få lyskasteren i ansiktet, forteller 13-åringen fra Skedsmokorset.
«Spøkelset på Kråkeslottet»
settes opp kl. 18.00 31. januar-1.
februar, og kl. 15.00 2.-3. februar, på Skedsmo Samfunnshus.
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Tapas og brekkjern
Fredag 25. januar
åpner Lasse Gruber
vårens standupsesong i Lørenskog
med brekkjern.
KoMMer tIL LøreNsKog:

KUlTUr

Lasse Gruber

Tekst: redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

ren til Lasse som røff og litt
på kanten. Han spiller mye
på kultur og fordommer, og
sparker i alle retninger. Han
mener stilen og innholdet
skyldes nettopp oppveksten i
Groruddalen.
- Når man vokser opp på et
sted der Christian TybringGjedde ikke tør å sette sin
fot, gjør det at man får et innblikk i mangfoldet som Oslo
øst består av. Mange mener
mye om Groruddalen, men
for å virkelig forstå stedet må
man oppleve det. På godt og
vondt, akkurat som alle andre steder, forteller Lasse.
Dette blir fjerde gangen
Lasse
gjester
Lørenskogs
standupscene.

Lasse Gruber har gjort seg godt
bemerket i standupmiljøet siden debuten for snart to år siden.
Han henter inspirasjon fra
oppveksten i Groruddalen,
et sted der man i følge Lasse
ikke fødes med ski på beina,
men med gjeld, brekkjern og
hettegenser. Brekkjernet kaller han «Grorudnøkkelen»,
en nøkkel som passer til alt
som ikke er hans. I tillegg er
folk i Groruddalen utstyrt
med en egen variant av swissarmyknife: batong, politiradio og alibi.
Noen vil oppleve humo-
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HVA SKJER?
LILLESTRØM

forvandle en fjellknaus til en frodig
fjellhage. Etterpå er det kaffe, kake
og en hyggelig hageprat, samt
lotteri med ﬁne gevinster. Alle hageinteresserte er velkommen.

REVY - ELSK MEG NÅR EG
VAKNAR

LØRDAG 26. JANUAR KL: 19:00 I
TEATERSALEN
Frogner Revy- og Amatørteater har
i løpet av de siste tre siste årene
hatt stor suksess, og de har bl.a.
høstet priser under regionale og
nasjonale revyfestivaler. Til tross
for dette har de nå blitt kastet ut av
hjembygda si, Frogner i Sørum, en
mørk og dyster bygd hvor idretten
sitter på retten til alle dugelige spillesteder og hvor kulturtilbudet begrenser seg til bråkete skolekorps
og Beat for Beat på krinken hver
fredag. Nå er imidlertid redningen
kommet! Til Lillestrøm Kultursenter
har de fått med seg selveste James Bond, som har kommet for å
redde Frogner fra amatørteatralsk
undergang.

HEIDI ANDERSEN BAND

LØRDAG 26. JANUAR KL. 15:00,
KULTURPUBEN I LILLESTRØM

EMIL & THE ECSTATICS

LØRDAG 26. JANUAR KL. 22:00,
KULTURPUBEN I LILLESTRØM

KURT NILSEN - NORSK AFTEN
ONSDAG 30. JANUAR KL: 19:30 I
TEATERSALEN

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

BLOOD COMMAND

Kurt Nilsen er en av Norges største artister. Han har solgt over
700.000 plater og hatt ﬂere store
hits på radio samt gjennomført
ﬂere utsolgte turneer. Både hans
nye plate, samt turnestarten får
terningkast 5 i nesten alle landets
aviser!

SKEDSMOKORSET
SKØYTESKOLE KUNSTLØP

TORSDAG 24. JANUAR SKEDSMO ISHALL
På skøyteskolen får barna allsidig
trening med vekt på å lære god
skøyteteknikk gjennom lek og
moro. Det instrueres også i enkle
grunnleggende trinn brukt i kunstløp. Kurset er tilrettelagt for barn
fra 5 år og oppover, og koster kr
850,- for 10 ganger.

LØRENSKOG
FOREDRAG

TORSDAG 24. JANUAR KL. 19.00,
LØRENKSOG HUS, MØTEROM FRAMTIA.
Foredrag ved Grethe Li: �Hvordan

FREDAG 25. JANUAR KL. 19:00, LØRENSKOG HUS, VOLT SCENE
Blood Command er et hardcore/
deathpop/rock/punk-band fra
Bergen som leverer sinnsyke konserter om dagen! Med singelen
«High ﬁve for life» A-lista på P3,
supportjobb for Refused på Sentrum Scene og et arsenal av gode
låter har bandet blitt stort på kort
tid. På Volt scene lover de et forrykende show og øresus! Vi lover
et fett, lokalt oppvarmingsband.

CREEDENCE NIGHT

FREDAG 25. JANUAR KL. 20:00,
LØRENSKOG HUS, VOLT SCENE

takket være at bandets frontﬁgur,
John Fogerty fremdeles utgir
plater og turnérer. Han har bl.a.
mottatt «Grammy»
for «Premonition» i 1997. Senest
i 2008 ble han nominert til
«Grammy» for «Revival».

FROSKEN OG VENNENE HANS

LØRDAG 26. JANUAR KL. 13:00/14:00,
LØRENSKOG HUS, DRØMMESLOTTET
Inger Gundersen har laget musikk
og sanger til ﬂere av bøkene om
frosken og vennene hans. I denne
forestillingen forteller og synger
hun fra bøkene om «Frosken og
den framande» og «Den forelska
frosken»

STOKSTAS JENSEN TRADBAND

LØRDAG 26. JANUAR KL. 15:00, THON
HOTEL TRIADEN
Stokstad/Jensen Trad.Band er
et norsk jazzorkester, kjent for å
spille tradisjonell New Orleansinspirert jazz. Velkommen!

SKIHYTTA

SØNDAG 20. JANUAR KL: 11:00-15:00
Lørenskog skiklubb ønsker
velkommen innom før eller etter
tur. Vi har fyr i peisen og viden
kjente vaﬂer.
Vi husker alle den fenomenale musikken til creedence
clearwater revival som herjet på
hitlistene på syttitallet. Musikken
er levende den dag i dag. dette

ULLENSAKER
BETTAN, ALEXANDER RYBAK
OG DIDRIK SOLLI-TANGEN

ONSDAG, 23.JANUAR, KL. 20:00,
ULLENSAKER KULTURHUS, KONG RAKNE
Elisabeth Andreassen, Alexander
Rybak og Didrik Solli-Tangen på
samme scene! Gled deg til alt fra
vakre ballader, køntri og rock’n roll
til klassisk og opera! I et lekent og
lystig show er det også rom for at
Bettan, Alexander & Didrik gir seg
i kast med låter og musikksjangere
som de tidligere ikke har vist for
publikum. I et lekent og lystig show
er det også rom for at Bettan, Alexander & Didrik gir seg i kast med
låter og musikksjangere som de
tidligere ikke har vist for publikum.

SKOLEKORPSENES NYTTÅRSKONSERT

SØNDAG, 27.JANUAR, KL. 18:00,
ULLENSAKER KULTURHUS, KONG
RAKNE
For 11. år på rad inviterer Skolekorps fra Ullensaker til Nyttårskonsert. Små og store musikanter
fra Jessheim, Hovin, Mogreina og
Kløfta skolekorps fyller scenen i
Kong Rakne for å spille det nye
året inn.

RÆLINGEN

TUR TIL BJØNNÅSEN

HVER TORSDAG KL. 18:00, FRA
SANDBEKKSTUA
Tur som passer alle som er i rimelig
god form. Bli med til Nedre Romerikes nest høyeste topp. HUSK:
Hodelykt og godt skotøy.

din loKale EIENDOMSMEGLER

din loKale EIENDOMSMEGLER

Mer informasjon og lfere eiendommmer ﬁnner du på homeeiendom.no

Mer informasjon og lfere eiendommmer ﬁnner du på homeeiendom.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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

bildet tatt?

Nr. 2 – 2013

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

SVAR:
Frogner misjonssenter.
(Frogneralleen 3,
2016 Frogner)

VINNER:
NINA BERGET
Åråsveien 63
2007 Kjeller

Takk til alle som sendte inn!

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.

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

PÅ STILLE STIER
VINNER AV FLAXLODD

THERESE GRAVDAHL
SØRUM
Kongletoppen 31A
2053 Jessheim
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e
r
e
l
u
t
a
r
G

SVarSliPP SendeS Til: romeriksposten, depotgata 20, 2000 lillestrøm

lØSning : ................................................................................................................................................................
naVn : ........................................................................................................................................................................
adreSSe : ...............................................................................................................................................................
FriST For innSending : Mandag 28. januar
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Har du svaret?

Hvor er dette

26

Ullensaker

Parti fra Jessheim med
Jessheim hotel.
I midten Sverre Andersen Jernvareforretning
(tidligere skysstasjon)
og Svea Kafé til høyre.
Postkort fra 1920.
Bildet er hentet fra
Akershus fylkesmuseum.
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BIL & MOTOR
Bilag i Romeriksposten 23. januar 2013

Bilproblemer i vinterkulda?
Tilhengerkalkulatoren redder deg
Flere må ha to biler
Tror på bilåret 2013

Pressefoto, Toyota
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Bilproblemer i vinterkulda?
Med minusgradene
som herjer ute, er
det viktig å ta noen
forhåndsregler for
bilen din. Bilverkstedene og bilbergingstjenesten er
enige. Vedlikehold
og service er det
viktigste du kan tilby
bilen din i den bitende vinterkulda.
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Rundt 80 prosent av tilfellene
hvor folk trenger bilberging,
gjelder det tomt batteri. Det er
nesten så vi kan kjøre rundt
med varebilen i stedet for kranbilen, humrer Petter Kristoffersen, daglig leder i Romerike
Bilhjelp.
KUlda Tar KneKKen PÅ
baTTerieT
Kvaliteten og holdbarheten på
batteriet avhenger av kjøremønsteret ditt, og kan variere
fra 3-7 år.
– Mye snøkjøring krever sitt
av batteriet, sier Egil Valentin,
teknisk leder for Mekonomen
Romerike Auto, Egil Valentin.
Batteriet kan virke helt i orden på sommerhalvåret og mot
vinteren. Først når det blir 1020 minus, kan det oppstå problemer.
– Mange vil ikke skifte batteri når bilen er inne på service,
fordi de mener det fungerer
helt ﬁnt. Men det er før mi-

Hva er din drømmebil?

7P
ÅG

Toralv
Sundal (64),
Rælingen

ATA

– Toyota Landcruiser, fordi den
har firehjulstrekk og kommer
fram overalt. Så er den veldig
behagelig å kjøre.

Bård Vegar
Holm (28),
Ytre Enebakk
– BMW M5. En skikkelig guttebil, og helt overlegent fin.

FLAtt og UPAsseNDe: Med halv batterikapasitet som utgangspunkt
blir det fort problemer når kulda også krever sin andel. (Foto: Colourbox)

nusgradene kommer, sier kundemottaker på Snap Drive på
Hvam, Steinar Hansen.
Hansen forteller at det er
mulig å skifte bilbatteriene
selv, litt avhengig av bilen du
kjører. Her er det viktig å lese
instruksjonsboka nøye.
billig garanTi
Et annet alternativ kan være
å lade bilen hver natt med et
elektronisk batteri. For en ikkekyndig bilperson er det lurt å
forhøre seg om lader, da dette
kan være komplisert.
– Dersom du ikke har garasje eller motorvarmer kan dette
være et billig alternativ, dersom
du tror batteriet ditt kan være
slitent, sier Hansen.
Det er også klare fordeler
ved å investere i en motorvarmer, dersom man har mulighet
og tilgang til 220 watt.
– Det er komfortabelt, og
kan på sikt være økonomisk.

En iskald motor bruker mer
drivstoff fram til den er kjørbar, opplyser Valentin.
iKKe For SenT Å SJeKKe
bilen
Det kan uansett være lurt å få
service på bilen før vinter- og
påskeferie. Dette er tips nummer én ifølge bilekspertene,
som kan forebygge de fleste
kulderelaterte uhell.
– Det er typisk at bilen vanligvis står i en garasje. Så bærer
det ut til hytta for en ukes tid,
og den blir stående i kulda. Det
er kjedelig å ikke få start, hvis
du er ute helt alene, sier Valentin.
Andre tips de kommer
med, er å sørge for at bensinog dieselﬁ lteret er skiftet når
det skal, og at du ikke har nesten tom tank når det er såpass
kaldt. Da unngår du kondens
i drivstofftanken, som kan
fryse.

Thao
Vu (53),
Lørenskog
– For meg er det det samme, så
lenge jeg kommer meg fram.
Men drømmebilen er BMW.

Ola-Kåre
Årvignes (64),
Rælingen
– Hvis jeg vinner i Vikinglotto,
måtte det blitt en Cadillac. Eller
en svær, fin amerikaner, som
Dodge.

Synøve
Årrestad (64),
Lillestrøm
– Nissan Qashqai er veldig ålreit.
Jeg har leid den et par ganger, og
den er det enkelt for min 1,90
m høye far og komme seg inn
og ut av.

Randi
Eng (67),
Rælingen

Alle bilmerker og alle forsikringsselskaper

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm
postmaster@altibiloppretting.no

– En Audi A4 kabriolet. Man
er vel aldri for gammel til å
drømme?

Lasse
Straume (22),
Oslo
– Hvis jeg kan velge mellom alle
biler i hele verden? Da sikter jeg
høyt. Bugatti Veyron. Det er
den mest eksklusive bilen som
finnes.
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Tilhengerkalkulatoren
redder deg fra bot
19. januar ble EUs
tredje førerkortdirektiv innført i
norske førerkortforskrifter. Det betyr
blant annet at du
kan dra en litt tyngre henger med
personbilførerkort.
Tekst/foto: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Er du i tvil om hvor tung
bil og henger kan være anbefaler jeg deg til å sjekke Tilhengerkalkulatoren på nettsidene til vegvesen.no, sier
Jan Edvard Isachsen, leder
av førerkortkontoret i Vegdirektoratet.
På
Tilhengerkalkulatoren
skriver du inn registreringsnummeret på bilen og hengeren. Etter et tastetrykk får
du opp svaret om hvor tungt
vogntoget ditt kan være. Isachsen forteller at kalkulatoren
oppdateres etter de nye forskriftene.
ØKer VeK Ten
Med klasse B kan du trekke
tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kilo. Er bilens tillatte totalvekt 3500
kilo, kan vogntogets (bil og
tilhenger) tillatte totalvekt
være inntil 4250 kilo.
Blir klasse BE tatt for første gang etter 19. januar i
år må tilhengerens tillatte
totalvekt ikke overskride
3500 kg. Overskrides denne
vekten, må føreren ha klasse
C1E selv om bilen tilhører
klasse B, opplyser Statens
vegvesen. Har du tatt klasse
BE før 19. januar 2013 slipper du å ta hensyn til tilhengerens tillatte totalvekt. Det
er tilstrekkelig å kontrollere
bilens tekniske begrensninger i form av tillatt hengervekt og tillatt vogntogvekt.
– Poenget er at du kan dra en
tyngre båt eller bil på henger
etter deg, såfremt bil og henger
er godkjent for dette, forklarer
Isachsen.
Normalstraffen for en overlast er bøter fra 5000 kroner.
Ved gjentatte overtredelser
øker boten. Dersom overtredelsene blir mange nok, risikerer
man fengsel.
STor PÅgang
Førerkortkontoret i Vegdirektoratet har hatt en litt
større pågang enn vanlig av
folk som ønsket å ta BE før

de nye vedtektene trådte i
kraft.
– Vi synes det har vært
litt hysteri rundt dette med
å skaffe seg klasse BE før 19.
januar. De fleste har ikke behov for å dra tunge båter eller hestehengere etter bilen,
og vil derfor klare seg fint
med klasse B kode 96, forteller Isachsen.
Også Hønsen trafikkskole
på Skedsmokorset har mottatt ekstra mange henvendelse angående det nye førerkortdirektivet og klasse
BE-lappen.
– Hver gang avisene har
skrevet om innføringen av
EUs tredje førerkortdirektiv
har vi fått opp til 15 telefoner hver dag. Det som har
vært litt misvisende i mediene er at det har blitt sagt at
det blir ekstra teori. Det som
er kravet for BE, etter de nye
reglene, er et tre timers sikkerhetskurs på vei. Dette tilsvarer den gode gamle landeveiskjøringen som vi hadde
tidligere. Nå virker det som
om folk har satt seg inn i de
nye reglene og tar det tre ekstra timene for å få BE. Men
vi har også folk som velger
å ta den nye B 96, forteller
Hege Sandelin hos Hønsen
trafikkskole.
ny KlaSSe b Kode 96
Ved utvidelse fra klasse B til
B kode 96 skal det gjennomføres følgende opplæring:
1. Veiledningstime trinn 2
- 1 undervisningstime (Praktisk kjøring).
2. Veiledningstime trinn 3
- 1 undervisningstime (Praktisk kjøring).
3. Kurs i sikring og merking
av last - 2 undervisningstimer.
4. Sikkerhetskurs på vei - 3
undervisningstimer
(Praktisk kjøring)
nyTT i KlaSSe be
Det vil gjelde de samme
opplæringskravene som i
klasse B kode 96, men det
skal gjennomføres en praktisk førerprøve hos Statens
vegvesen. Sikkerhetskurs på
vei er nytt opplæringskrav
for klasse BE. Kilde: Hønsen
trafikkskole.

HeNgerBe tILHeNgerKALKULAtor : På nettsidene

vegvesen.no ﬁnner du Tilhengerkalkulatoren. Her kan du
sjekke hvor mye tung bil og
henger kan være.

Illustrasjonsfoto
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Flere må ha to biler
Andelen husholdninger med to biler
har gått kraftig opp
i løpet av de senere årene. En fersk
undersøkelse viser
at også familiene på
Romerike har kastet
seg på den travle
«to-biler-bølgen»
som skylder over
landet.

ØK T TeMPo
Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF), sier
til Romeriksposten at en del
av økningen kan forklares med
den generelle befolkningsøkningen. antall husholdninger i
Norge har tross alt gått opp med
tolv prosent de siste ti årene.
– Ellers er nok de viktigste årsakene knyttet til at vi
har blitt mer velstående, sier
hun.
– Det har også vært endringer i samfunnet som påvirker
reiseaktiviteten. For eksempel
er behovet for å følge, bringe og
hente barn økt. Vi lever travlere
liv, og flere familier er helt avhengige av to biler for å få hverdagen til å gå opp, understreker
hun.
lange aVSTander
Romeriksposten har fått utarbeidet en landsoversikt som
viser hvilke kommuner som

Hver tiende nordmann under 35 år
innrømmer å ha
sjekket Facebook
eller andre sosiale
medier mens de
kjørte bil.

For hele befolkningen ligger
gjennomsnittet på fem prosent. De aller fleste sier at den
sosialtastingen har skjedd flere
ganger og trolig kommer til å
skje igjen, viser undersøkelsen
YouGov har gjort for If Skadeforsikring.
– Det snakkes mye om at folk
blir hektet på sosiale medier,
men at dette nå har gått så
langt at tusenvis av nordmenn
bruker sosiale medier mens de
kjører, er galskap, sier assisterende
informasjonsdirektør
Emma Elisabeth Vennesland i
If Skadeforsikring.
I løpet av den tiden du har
øynene festet på telefonen har
bilen flyttet seg langt.
– Når du kjører i 80 km/t,
beveger bilen seg 22 meter
på bare ett eneste sekund. De
fleste har blikket på telefonen
lenger hvis de leser eller skri-

Det har vært en særdeles stor
økning i husholdninger som
disponerer to biler den senere
tid. Dette fremkommer etter
at Statistisk sentralbyrå i desember kunne inkludere «bilstatistik» i den store folke- og
boligtellingen. Det samme ble
også gjort ved forrige oppsummering i 2001. Og tallene forteller at vi kan konkludere med
en økning på hele 35 prosent i
Norge.
UTViKlingen i
UllenSaKer
Statistikken viser at det har
vært en enda større økning i
Ullensaker. For ti år siden var
det 3.037 husholdninger i Ullensaker som hadde to biler
registrert blant familiemedlemmene. Ti år senere hadde dette
økt til 4.668 husstander, noe
som gir en økning på nesten 54
prosent.
I Lørenskog kommune er
det nå 4.205 husstander som
disponerer to biler. For ti år
siden var antallet 3.423 i Lørenskog. Det betyr en vekst
på nær 23 prosent her. Tilsvarende for Skedsmo er en
økning på nesten 38 prosent,
etter at antallet steg fra 4.392
til 6.052.

Sjekker Facebook bak rattet
Tekst: Kjell M. Kaasa

Tekst: yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

to BILer:

På Romerike er det stadig ﬂere husstander som disponerer to biler noe som også er trenden i resten av Norge. (Illustrasjonsfoto)

To biler
Husholdninger med to biler. 2011, sammenlignet med 2001. Kilde: SSB

Ullensaker
lørenskog
Skedsmo
akershus
norge

anTall

UTViKling (%)

andel
hUSSTander(%)

4.668
4.205
6.052
77.879
634.943

53,7
22,8
37,8
32,4
35,0

35,0
29,0
27,0
33,0
28,5

har størst andel husholdninger
med to biler. Dette er gjort ved
å måle tallet etter hvor mange
husstander det er i kommunen.
Og med dette som utgangspunkt kan vi kåre Siljan kommune i Telemark for Norges
største «To-biler-kommuner».
Her er så mye som 49 prosent
av husstandene i besittelse av
to biler.
UllenSaKer rangerT
På oversikten, som teller alle de
430 kommunene, er Ullensaker
den 240. største «tobiler-kommune» i Norge. Her er det nemlig 35 prosent av husstandene
som har to biler.
Storbyene trekker snittet
godt ned i Norge. I Oslo kommune er det bare elleve prosent
av husholdningene som har to
biler. Det er således hele 370
kommuner som har høyere
andel enn det norske snittet på
drøye 28 prosent, blant annet
Ullensaker.
I Lørenskog er det 29 prosent
av husholdningene som har to
biler. Dette gir Lørenskog en
347. plass på tabellen. Enda
lenger ned, på 373. plass, kom-

mer Skedsmo med 27 prosent.
andel i aKerShUS
Det er mange «grisgrendte»
strøk på toppen av denne
oversikten. Den kommunen i
Akershus som har størst andel
husholdninger med «dobbelt
opp i garasjen», er Gjerdrum.
Her hadde hele 45 prosent av
husstandene to biler registrert
på adressen. I motsatt ende av
tabellen finner vi Nesodden
kommune, hvor bare 23 prosent av husholdningene har to
biler.
— eneSTe alTernaTiV
Den lille øykommunen Træna
i Nordland kommer sist på
landsoversikten, da det bare er
drøyt åtte prosent av familiene
som har to biler her. Nest sist
er Oslo. De store forskjellene
fra kommune til kommune har
ofte sin årsak i langstrakte kommuner, og mange steder er det
dårlig med kollektiv-transport.
– Bilbruken øker når reisebehovet øker. Dette gjelder særlig
i spredtbygde strøk der bilen i
mange tilfeller er eneste alternativ, poengterer Sagedal.

øKt teMPo: – En del av forklaringen på utviklingen er nok at folk
lever et mer travelt liv enn tidligere. Nå skal barna bringes og hentes
i langt større grad enn før, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF (Pressefoto).
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ver en melding, sier Vennesland.
i UTaK T
Trafikkforsker Dagfinn Moe i
Sintef er likevel ikke overrasket.
– Tidligere undersøkelser
blant denne aldersgruppen viser også at 80 prosent snakker i
telefonen og sender sms mens de
kjører. At ti prosent er på Facebook og bruker sosiale medier, er
en naturlig utvikling, sier Moe.
Faren med slik adferd er at
hjernen mister oversikten over
det området og den situasjonen
du er i, ifølge forskeren.
– En del av synssystemet
vårt gir deg oversikt, en annen del gir deg detaljer. Du må
bruke oppmerksomhet på det
du ser på for å kunne bearbeide
det. I et miljø med mye traﬁkk vil du raskt komme i sterk
utakt med omgivelsene, farten
endres, plasseringen i veibanen
blir unøyaktig og du får ikke
med deg andre traﬁkanters bevegelser, sier Moe.
TaSTeForbUd
Dagens regelverk for mobilbruk
i bil er fra 2000, da det ble det
forbudt for sjåfører å snakke i
mobiltelefon som ikke var fastmontert. Hittil har det faktisk
vært lov å taste på mobilen
mens du kjører så lenge den er
fastmontert.
Nå går det imidlertid mot et
totalt tasteforbud, etter at Veg-

BLIKKet VeKK FrA VeIeN:

(Foto: Colourbox)

Bilen tilbakelegger adskillige meter mens du har blikket et annet sted.

direktoratet 11. desember leverte Samferdselsdepartementet et
forslag til ny lovtekst.
– Forskriften fra 2000 var laget
lenge før smarttelefoner og sosiale
medier ble vanlig. Dagens mobiler brukes til mye mer enn samtaler, og det gjør at vi må endre
forskriften, sier jurist Ylva Christiansen Sundt i Vegdirektoratet.
1300 eller Mer
I fjor ble 20 000 tatt for ulovlig mobilbruk i bil, 55 prosent

flere enn i 2008. Standardboten
er 1300 kroner, men dersom
bruken har skapt en risikosituasjon, kan den bli på både 5000
og 15 000 kroner.
– Utrykningspolitiet støtter
forslaget til lovendring. Det
er noen metodemessige utfordringer ved å håndheve et forbud mot all tasting, men vi har
likevel tro på at en tydeligere
lovgivning vil styre adferden i
en positiv retning, sier UP-sjef
Runar Karlsen.

Han kan ikke love flere kontroller spesielt rettet mot ulovlig mobilbruk.
– Vår prioriterte innsatsområder er fart og annen aggressiv
kjøreatferd, rus og bruk av bilbelte. Men kontrollene våre er ofte
såkalte multikontroller, der flere
faktorer kontrolleres i samme
kontroll. Polititjenestemannen
som har ansvaret for laser, observerer også om du kjører uten
bilbelte eller bruker mobiltelefon
i strid med loven, sier han.
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Tror på bilåret 2013
Lokale bilforhandlere
har mye spennende
å se frem til i år.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I fjor ble Toyota kåret til det
største personbilmerket på
Romerike med en vekst på
20 prosent. Daglig leder i Toyota Romerike AS, Geir Guthus, er naturlig nok fornøyd
med det.
– Vi er godt fornøyd med bilsalget i 2012, og når vi ser inn
i 2013 har vi mye spennende å
glede oss til, sier Guthus.
I disse dager lanserer bilfirmaet en helt ny Auris, som til
sommeren også kommer i stasjonsvogn.
– Det er en fantastisk bil.
En helt ny og større Rav –
RAV4 - blir også lansert rundt
påsketider og omtrent samtidig vil vi få Hiace-erstatteren
ProAce. Dette gjør at vi har
god tro på at 2013 også vil bli
et godt Toyota-år på Romerike, sier han.
Velger hybrid
Trenden blant bilkjøperne er
at flere nå velger å kjøpe hy-

brid, noe som kan skyldes at
det i fjor høst ble lansert tre
nye biler av denne typen. I oktober i fjor stod hybridene for
hele 46 prosent av registrerte
personbiler og 47 prosent av
kontraktsinngangen.
– Hybridbilene tar større
og større andel av salget og
mange kunder foretrekker å
kjøpe bensinhybrid. Dieselandelen går ned, sier Guthus.
God start
Hos Møller Bil Romerike har de
satt seg store mål.
– Vi har et mål om å oppnå en markedsandel på 16
prosent for VW Personbil, så
vi har mye å gjøre i året som
kommer, kommenterer markedssjef hos Møller Bil, Trude
Faye Lund.
Hun forteller at det nye året
har hatt en fin inngang.
– Vi har fått en god start på
året. Salget har startet veldig
bra, så det er vi godt fornøyd
med.
Årets vinnere
Lund spår at Golf, Passat og
Tiguan SUV kommer til å
bli noen av årets salgsvinnere. I tillegg nevner hun
et knippe andre modeller de
har tro på.
– Den nye VW UP er en

Nye RAV4
blir lansert rundt påsketider.
(Foto: Pressefoto, Toyota)

Ny og større:

bil som setter en ny standard
i minibilsegmentet med et
sikkerhetsnivå man kun finner i store familiebiler. Polo
er også en sporty småbil med
høy sikkerhet, sier hun.
Av andre modeller tipser
Lund om Touran, som selges som 5-seter, 7-seter og
varebil, Sharan 5-seter og
Touareg, en sportsbil som
kommer opp bakker med en
stigning på 45 grader uten
problemer.

Biltema til Jessheim
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Selskapet har kjøpt Industrivegen 17 C i Jessheim næringspark, og ifølge administrerende
direktør Tommy Fredriksen kan
det nye bygget stå ferdig før jul.
Biltema ville egentlig ha avdelingen i Gardermoen næringspark,

men motstand fra fylkesmannen gjorde at de måtte forflytte
seg til sentrum av Jessheim, til
bilbyen på Øvre Romerike.
Det nye bygget skal etter
planen ligge sentralt i Jessheim
næringspark, rett sør for Monter. Biltema har 52 butikker i
Norge og hadde en omsetning
på 2,5 milliarder kroner i fjor.

