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ALT KLART
FOR BYFEIRING

Om en drøy uke skal Jessheim
feire bystatusen. Diaz og Sirkus
Eliassen blir to av de musikalske
trekkplastrene. Side 10

LØRENSKOGMARSJEN PÅ
LØRDAG

Kommende lørdag kan
du være med på Lørenskogmarsjen. Alle er
velkomne til å delta.
Side 9

DELTAR I
MILLIONÆRPROGRAM
Daglig leder ved Sundbytunet på Jessheim,
Kjersti Romsaas Sundby, er med i den nye
serien “Den hemmelige millionæren”.
Side 26

JeSSheiM –
hVOR eR DeT?

www.romeriksposten.no

Fordommene og mytene om Jessheim lever
fortsatt i beste velgående. - Vi Menn-piker og
rapperen Diaz er vanlige
assosiasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Nils
Marius Apeland. Side 4
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Stor konkurshyppighet
PÅ Romerike
I løpet av fjoråret var det 47 bedrifter fra Ullensaker som gikk
konkurs. Målt opp mot antall bedrifter totalt, så viser det seg at
konkurshyppigheten er ganske så stor i våre tre største kommuner.

Tekst: Yngve Johnsen

Det er stadig færre bedrifter som
går konkurs i Norge. Tilbake i
2009 var det 5.013 konkurser
her i landet, mens det i fjor var
4.355 bedrifter som la inn årene.
Det er en nedgang på drøye 13
prosent. Nedgangen har fortsatt
i år, med totalt 1.975 konkurser i
første halvår.
Konkurser i Ullensaker
I løpet av fjoråret ble det åpnet
konkurser i 47 bedrifter med
forretningsadresse i Ullensaker
kommune. Om vi sammenligner med 2009, så ser vi at det i
Ullensaker var 40 selskaper som
måtte si takk for seg den gangen.
Så her går man mot strømmen.
Tallene i denne statistikken dreier seg om alle organisasjonsformer.
Stor økning i Lørenskog
I Skedsmo kommune var det 62
bedrifter som gikk konk i fjor,
mens det i 2009 var akkurat like
mange bedrifter som gikk samme veien. Lørenskog har opplevd en stor økning, da det var
bare 20 konkurser i 2009, mot
38 i fjor.
Eksisterende bedrifter
Konkurshyppigheten er svært
ulik fra sted til sted. Det var veldig mange kommuner som ikke
hadde en eneste konkurs i løpet
av fjoråret. Men så er det jo også
veldig mange småkommuner
med få bedrifter. Vi har regnet
oss frem til hvilke steder som har
flest konkurser i forhold til antall
bedrifter som faktisk er registrert
i kommunen. Og da har vi luket
bort alle kommuner med mindre
enn 300 bedrifter. De sist oppda-

terte tallene (1. januar 2012) viser at det i Ullensaker kommune
finnes 2.967 bedrifter med stort
og smått. I Skedsmo er det registrert 4.438 bedrifter, mens Lørenskog har 2.492 foretak.
Oftere konkurser i
Romerike
Vi kan gjennom denne målingen slå fast at frekvensen av konkurser er større i Ullensaker, Lørenskog og Skedsmo enn den er i
resten av landet. I hele Norge var
det i fjor 0,89 konkurser for hver
100. eksisterende bedrift. Tilsvarende for Ullensaker er hele 1,58
per hundre bedrift. I Skedsmo
er hyppigheten hakket mindre
mindre, med 1,40 konkurser for
hvert 100. selskap. Lørenskog
har 1,52 per 100.
Konkurser i Akershus
I Akershus var det 49.167 bedrifter, og det var 518 som gikk
konkurs i fjor. Det betyr 1,05
konkurser per 100 bedrift. Og
det er Ås som kommer best ut
blant kommunene med minst
300 bedrifter. Her var det 1.480
foretak, og bare syv konkurser.
Det er 0,47 per 100. I motsatt
ende av konkurstabellen finner
vi Ullensaker.
Best og verst
Gol hadde 798 bedrifter, og ingen konkurser. Det er således
den kommunen med minst hyppighet i Norge. At det er forskjeller rundt om, er ingen som helst
tvil om. Vi nevner Tynset i Hedmark, som hadde 874 bedrifter
og 24 konkurser. Det er hele 2,75
per 100 bedrift.
Hittil i år
Et søk på de første seks månedene av 2012 viser at antall kon-

Konkurshyppighet
Antall bedrifter per 1. januar 2012, og antall konkurser i 2011.
Konkurser per 100 bedrifter. Kilde: SSB
Ullensaker
Lørenskog
Skedsmo
Akershus
Norge

Bedrifter
2.967
2.492
4.438
49.167
487.138

Konkurser
47
38
62
518
4.353

Hyppighet
1,58
1,52
1,40
1,05
0,89

kurser ser ut til å gå en del ned i
år. Det er nemlig registrert bare
elleve konkurser i Ullensaker første halvår.
I Skedsmo kommune er det 22
bedrifter som har åpnet konkurs
i løpet av de to første kvartalene i 2012, mens det er elleve
fra Lørenskog. Så hyppigheten
på konkurser blir nok betydelig lavere når status skal gjøres
opp neste år.

Disse gikk konkurs i 2011
På grunn av ulike innrapporteringsdatoer kan det være avvik i antall konkurser i Brønnøysundsregisteret og Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er også tilfeller der konkurser blir
trukket tilbake på et senere tidspunkt enn SSB sin offentliggjøring av konkurs-tabellene.
Vi har valgt å ikke publisere enkeltmannsforetak/personlige konkurser.
Skedsmo
A NOVO NORGE AS
ARENA HUDPLEIE OG SPA AS
AROMA CAFE LILLESTRØM AS
AS CHRICOBIL HOLDING
ASKELADDEN BYGG OG SNEKKER AS
BOLIG ENTREPRENØREN AS
BRUERBERG TRANSPORT LTD
CHRICO BILPARTNER AS
CHRICOBIL AS
CLAUDI AS
COMPACTOR AS
DIRECT AS
EURO BIL & MASKIN AS
EUROPEISK DISTRIBUSJONSSERVICE
FREDSTAD TRANSPORT AS
GRAFISK MAILING AS
GRILLEN AS
HOBBYCO AS
HVE BYGG AS
JOHS LUNDE CARGO OSLO AS
JOHS LUNDE ØKONOMIPARTNER OSLO AS
JP HOLDING AS
KEISER AS
KJUS TRANSPORT AS
LEIRSUND TRANSPORT SERVICE AS
LILLESTRØM HELSEKLINIKK AS
LILLESTRØM OPTIKK AS
LOKALBOK GRUPPEN AS
LUNDE JOHS TRANSPORT AS
LØVE EIENDOM AS
MEDIABØRSEN AS
MHG HOLDING AS
MONTEHA AS
NORPORT AS
ONE UNIT AS
PEOPLE AS
PREPPY BUTIKKDRIFT AS
SKYY EVENT AS

TEKNISK RØR ENTREPRENØR AS
THE WATT GROUP AS
TIB AS
TM SENTERET AS
TRAN AS
TRØFFELGRISENE NORDIC AS

Lørenskog
24STORE NO LTD
AIRTECH PRODUCTION LINE INVE
LIMITED
AIRTECH PRODUCTION LINE LIMITED
ALL PINE AS
BLADS KONSULT AS
DEFENCE DESIGN AS
DENTAL PARTNER IMPORT
DRIKKMANN AS
GAMEFLEX LTD
GRØNNE MASKINER AS
JL ENTREPRENØR AS
KRISTIANSEN CONSULTING LIMITED
LEMAC MALEREN LTD
LUTRO BYGG AS
LØRENSKOG KAROSSERI AS
METRO RUSTI AS
MODUM SYSTEM OSLO AS
MOWIT LTD
NORGESTRAPP AS
PARTY CENTER AS
PEDERSEN LIMITED
SIGA IMPORT AS
TRANZIA DRIFT
TRIADEN TRAFIKKSKOLE AS
VALDRES ANLEGGSSERVICE AS
WAHWAH SKIN TRIM STUDIO LØRENSKOG AS

Ullensaker

AKERSHUS INSTALLASJON AS
ALEMI AS
BLG HANDEL AS
BLOMSTERGROSSISTEN AS
CBA DRIFT AS
CBB DRIFT AS
CBE DRIFT AS
CBF DRIFT AS
CBH DRIFT AS
CBK DRIFT AS
CBL DRIFT AS
CBS DRIFT AS
CBØ DRIFT AS
DURB AS
ERICSSON TRANSPORT & LOGISTIKK AS
HAUGSTED AIRCARGO SERVICES NORWAY AS
HEIP HOLDING AS
HERREHUSET AS
HU-NOR IMPORT AS
INNERSVINGEN KLØFTA AS
IVATO INNOVATION LIMITED
JOHDA INVEST AS
JØDAHL ROAR AS
KENNETH MOTORSPORT AS
NORGUARD AS
OBA DRIFT AS
OMSTILLING NO AVD BEMANNING AS
ROMERIKE BOLIGBYGG AS
SB CONSTRUCTION AS
SENTRUM RENHOLD
SPICY VILLAGE INDIAN KITCHEN AS
TELTMESTERN AS
UNIVERSAL - RENHOLD AS
VILLA VALHALL BAR & RESTAURANT AS
WIESEGÅRDEN AS
WORK SOLUTIONS AS
ZECON ENTREPRENØR AS

ABIGALE AS
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Jessheim får denne uken bystatus

Jessheim – hvor er det?
Fordommene og mytene om Jessheim lever
fortsatt i beste velgående. - Vi Menn-piker
og rapperen Diaz er vanlige assosiasjoner,
sier kommunikasjonsrådgiver Nils Marius
Apeland.

I bakevja
Kommunikasjonsrådgiver og
lektor ved Markedshøyskolen
i Oslo, Nils Marius Apeland, er
enig med Mostue i det.
-Jeg har ikke sett noen tall på
dette, men vil anta at de færreste i Oslo har vært på Jessheim.
De vet at det ligger i nærheten
av Gardermoen, men Jessheim
kommer i bakevja sammenlignet med Lillestrøm som er kjent
for et fotballag og en togstasjon, og Nannestad som jeg tror
mange forbinder med natur og
Bjørn Dæhlie, sier Apeland.
Han tror det kommer opp
mange ulike bilder i hodene til
Oslo-folk når man nevner Jessheim.
- Alt fra Vi Menn-piker med
bleket hår, fuktige kvelder i militæret, rapperen Diaz og et sted
på vei til Hamar tror jeg er vanlige assosiasjoner, sier Apeland.
Bystatus ikke vik tig
Den store viraken rundt det at
Jessheim nå blir by er ikke så interessant for folk flest, tror han.
- Bystatusen er nok viktigere
for folk og politikere på Jessheim enn det er for andre. Ingen vil besøke en by bare fordi
det er en by.
Apeland bor selv i Bærum og
drar paralleller til Sandvika.
- Sandvika, som er min nærmeste by, blir ikke mer attraktiv av at den ble en by. Men
den blir mer attraktiv av at de
har laget en ny brygge langs
elven, at det har kommet noen
nye spisesteder og at det er antikkmarked der i helgene, oppsummerer han.
Må ha opplevelser
For å bygge omdømmet mener
Apeland at man må lage noe
som appellerer til mange - noe
som gjør at folk velger Jessheim
fremfor andre steder.
- Aller helst bør det skapes
noe som folk vil reise dit for.

Jessheim får denne uken bystatus.

1. Har du vært på Jessheim?
2. Hva forbinder du med stedet?
3. Kunne du tenke deg å bo på Jessheim?

Jan Ole Laache (47)
Oslo

1. - Ja, var der senest i sommer. Da var

jeg blant annet innom kjøpesenteret.
Da jeg var liten besøkte jeg mormor og
morfar på Nannestad. Vi tok oss ofte
en tur til Jessheim.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tanya Hansen og blonde forsidepiker i Vi Menn. Rapperen
Diaz. Et lyskryss og en rånegate. Snakker man med Oslo-folk
er det gjerne de assosiasjonene
som kommer først opp. Men har
de noen gang vært på Jessheim?
Forfatter og Jessheim-beboer
Sigbjørn Mostue tror ikke det.
- Mitt inntrykk er at folk i
Oslo synes Jessheim ligger fryktelig langt unna, og at de knapt
har vært innom her. Det siste
gjelder i enda større grad folk
i resten av landet, med mindre
de avtjente verneplikten i nærheten og festet på “Kjeller`n” i
den forbindelse, sier han.

Folk om Jessheim

2. - Jeg forbinder vel stedet mest med
nærhet til militærleiren og flyplassen.
3. - Ja, jeg synes Jessheim er et fint
sted. Der kan du oppleve både by, bygd
og land.

Line Greiner (30)
Frogner i Sørum

1. - Jeg har vært på shoppingtur i Jessheim, og én gang med mannen min til
fysioterapeut der.

2. - Forbinder vel stedet mest med
shopping

Vennlig og tiltalende :

Sigbjørn Mostue fra Kløfta, nå
bosatt på Jessheim, synes
Jessheim er et vennlig, trivelig og
tiltalende sted. (Foto: Privat)

3. - Nei, ikke nå. Jeg trives egentlig
veldig godt på Frogner.

Margit Greiner (54)

Om det er et badeland eller en
bilbane skal jeg ikke si, men
det må handle om opplevelser.
Se på Dyreparken i Kristiansand og hva den har betydd for
turismen der. Det er også i stor
grad fysiske forbedringer som
har gjort at Drammen, som var
et hull i E18, nå er en by med
godt omdømme, høy befolkningsvekst og økende boligpriser, illustrerer han.
Han mener nærheten til hovedstaden er et fortrinn som
kommunen bør bruke.
- Den nære beliggenheten
til Oslo bør absolutt være noe
man kan utnytte. Jessheim
kan jo bli en attraktiv forstad
til Oslo om 10 eller 20 år, med
den farten Oslo vokser i nå,
mener Apeland.
Trives i kommunen
nalt handelssenter tyder også
Rådmann i Ullensaker kom- på at dette gjelder ut over kommune, Arne Bruknapp, fortel- munegrensen, sier Bruknapp.
ler at Jessheims omdømme alDa hovedflyplassen på Gardri direkte har blitt målt. Men dermoen åpnet i 1998, bodde
undersøkelser viser at folk tri- 18 000 mennesker i Ullensaker.
ves i kommunen.
I 2012 passerte innbyggertallet
- Ullensaker har kommet bra 31 044 mennesker. Kommuut når vi har gjennomført så- nen regner med at Ullensaker
kalte innbyggerundersøkelser. kan ha nærmere 50 000 innPå spørsmål om innbyggernes byggere i 2030.
tilfredshet med kommunesenter og kultur- og servicetilbud Hardt arbeid
gir ullsokningene en klar høy- - Omdømmearbeid er et langsikere score enn landsgjennom- tig, hardt og målrettet arbeid.
snittet, forteller han.
Det tar tid å endre oppfatninMe n i ngsmå l i ngsf i r maet gen av en by, sier informasjonsSentio spurte i sommer inn- sjef i Drammen kommune, Dag
byggerne i flere større kommu- Knutsen-Øy.
ner om: “Hvor fornøyd totalt
Før var Drammen en by som
sett er du med din kommune ble vitset med og utskjelt som
som en plass å bo og leve i?”
en stygg og forurenset flaske- Ullensaker toppet denne hals langs E18. Ordtaket “En
resultatlisten foran Asker og dram i timen er bedre enn en
Bodø. Så selv om vi ikke har time i Drammen” ble hyppig
målt Jessheims omdømme di- brukt. Det var før kommunen
rekte, er det grunn til å tro at satte i gang sitt omdømmeprodette er godt. Den suksessen sjekt i 2005.
Jessheim har hatt som regio- Målsettingen vår var økt

Frogner i Sørum

1.

- Jeg har vært på Jessheim mange
ganger.

2. - Jeg forbinder kanskje stedet mest
med ungdomstiden. Hadde noen venner og kjente som var fra Jessheim.
3. - Ja, jeg kunne nok ha bodd der.
Kanskje det blir en gang i fremtiden.

Inger Hanne Sandnes (55)
Kløfta

1. - Ja, jeg bor like i nærheten så det
har blitt noen turer dit.

befolkningsvekst, økt bolig- og
næringsetablering og forbedring av byens omdømme, forteller Knutsen-Øy.
Det ble foretatt en analyse
der man kom frem til at det
var vanskelig å selge byen til
nye innbyggere og næringsliv. I en spørreundersøkelse der
600 personer i alderen 25-45 år
ble spurt om sin oppfatning av
Drammen, svarte 66 prosent at
de ikke kunne tenke seg å bo der.
Elvebyen Drammen
Derfor ble det tatt grep. Begrepet “Elvebyen Drammen” ble
lansert. Det ble satt i gang et
spleiselag der kommune og næringsliv sammen bidro finansielt. Man forskjønnet byen,
renset elva, bygde nytt og la til
rette for nyetableringer.
Nå opplever Drammen økt
tilflytting og interesse for nyetableringer. Men kanskje viktigst: drammenserne er stolte
av byen sin.
- Inntrykket av Drammen

har blitt tydelig bedre de siste
årene, og drammenserne trives
stadig bedre i egen by. Markedsføringskampanjene har også gitt
enormt med redaksjonelle oppslag i rikspressen. Drammen har
blitt en snakkis, sier Knutsen-Øy.
Usedvanlig vennlig
Sigbjørn Mostue mener Jessheim har mye å by på – elementer vi kan bruke når vi skal
markedsføre stedet.
- Sørfra er vi innfallsporten
til skog, bygd og land – nordfra
porten til det sentrale Østland
med hovedstaden som neste
stoppested. Selve kommunen
er jo også Norges innfallsport
og førsteinntrykk for millioner
av reisende. Klarer vi å reflektere alt dette, kombinert med
et inntrykk av at Jessheim er et
usedvanlig vennlig, trivelig og
tiltalende sted som tar vare på
både innbyggere og reisende,
natur og kultur, har vi et omdømme i alle fall jeg ville ha
trivdes med, sier han.

Jessheims omdømme har aldri blitt målt, men undersøkelser viser at folk trives i kommunen. Ullsokningene gir en klart høyere score enn landsgjennomsnittet på trivsel. (Foto: Charlotte Sissener)
Trives på Jessheim :

2. - Først og fremst forbinder jeg Jessheim med stedet som er nærmeste
nabo til hovedflyplassen og Gardermoen.
3. Nei. Jeg jobber på Strømmen og
ønsker ikke lengre vei til jobben. En
annen ting er at det er mye dårligere
med togavganger fra Jessheim enn det
er fra Kløfta.

Frank Utsigt (55)
Strømmen

1.

- Har vært der flere ganger på handletur.

2.

- Forbinder stedet med Ull/Kisa.
Sist vi spilte mot dem ble det uavgjort.
Jeg holder selvsagt med Strømmen.

3. - Tja, jeg kunne god ha bodd der.
Jeg synes Jessheim er en koselig plass
og tror det er fint å bo der.
I bakevja: Kommunikasjonsrådgiver Nils Marius Apeland fra Bærum mener Jessheim kommer i skyggen av andre steder, som f.eks Lillestrøm. (Foto: Eivind Røhne)
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Jessheim får denne uken bystatus

Veien fra bygd til by

Ønsker lykke til
med bystatus
Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap)
i Skedsmo kommune ønsker Jessheim velkommen
som by.

god liv i byen. Et mangfold
av foretninger, arbeidsplasser, skoler, kulturliv, grønne
lunger, fellesskapsområder er
viktige ting for at byen skal
blomstre.
- Det aller viktigste er at
byen skal være for alle. Den
skal
være
inkluderende,
mangfoldig og tilrettelagt
for alle aldersgrupper. Det er
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
også viktig å få til en bevisst
roy@avisdrift.no
vilje til hvordan byen skal ut- At Lillestrøm ble by har vært vikles. Det kan være krevenveldig positivt for Skedsmos de, blant annet dette med å
del. Jeg ønsker Ullensaker og etablere næring i byen.
Jessheim lykke til, og håper
- Blir det kamp om å være
de vil få den samme utvik- «byen på Romerike»?
lingen, sier Flæten.
- Nei, vi skal stå sammen
Ordføreren forteller at det på Romerike. Disse grepene
er viktig å tenke på hvilke er viktige for alle kommufunksjoner som skal til for nene i denne regionen, sier
at folk skal trives og leve et ordføreren i Skedsmo.
Kommunikasjonsrådgiver Stig Ervland ved Skedsmo kommune.

Fra neste uke er ikke Lillestrøm lenger Romerikes eneste by.
Da får også Jessheim bystatus.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Et vedtak om å bli by er et
sterkt signal til hvor man er
på vei, og et viktig signal til
de man trenger å ha med seg
for å skape en by, sier kommunikasjonsrådgiver Stig Ervland ved Skedsmo kommune.
Ervland har bodd i Lillestrøm fra før tettstedet tok til
seg bystatusen. Han har der-

for opplevd hvordan stedet
har vokst etter at det kommunale vedaket.
VOKSTE MED
BYSTATUSEN
Skedsmo kommune vedtok
bystatus for Lillestrøm i 1997.
Men allerede på 30- tallet var
kommunens ledelse fast bestemt på at tettstedet skulle
bli by. Lillestrøm var allerede
da et regionalt samlingssted.

I 1970-årene hadde tettstedet
tapt noe av posisjonen den
hadde tidligere.
- Etter at stedet ble by har
Lillestrøm fått tilbake posisjonen som et regionalt samlingssted. Vi har fått sentrale
institusjoner som blant annet
kultursenter, høyskole, kino
og varemesse, og det gjennomføres en rekke arrangementer her gjennom hele året.
Vi har også fått på plass et bra

veinett og har et bra kollektiv- føle at de bodde i en by. Man
tilbud med buss og tog.
blir ikke en by ved å vedta det,
Ervland forteller at da det er noe man er når innbygSkedsmo kommune hadde gerne og tilreisende opplever
vedtatt at Lillestrøm skulle at det er en by, forklarer komvære by opplevde verken i munikasjonsrådgiveren.
innbyggerne eller de besøkte
at de var i en by fordi Lille- SÅ PÅ ANDRE BYER
strøm ikke hadde alle insti- - Tips til romerikes nyeste by?
tusjonene og kulturtilbudene
- Hvis man skal få en god
og aktiviteten man vanligvis byutvikling må man lære av
forbinder med en by
andre. Lillestrøm og Skedsmo
- Men det skjedde en positiv kommune har sett til andre
endring gjennom mange po- byer i hele verden. Vi har vært
litiske vedtak som hadde med med i et nettverk hvor vi læutviklingen av stedet. Rundt rer om hva som skal til for å
2005 tror jeg folk begynte å skape en levende by. Kruttet

er alt oppfunnet, så det går an
å lære av andre.
Ervland mener at størrelsen på Jessheim sentrum
trolig kommer til å bli den
største utfordringen med å
oppleve stedet som by, men at
Jessheim i dag har mye av de
tilbudene folk forbinder med
en by.
- Det var knapt arrangementer i Lillestrøm før vi fikk byfesten. Etter byfesten har det
dukket opp en rekke arrangementer her gjennom hele året.
Det skjer ting på lørdager med
blant annet utekonserter. Det

har vært en utrolig utvikling.
- Hva har bystatusen betydd?
- Jeg opplever at folk omtaler Lillestrøm på en helt annen måte enn tidligere. Da
er det kanskje ikke så rart at
denne byen har blitt en av
Norges mest populære steder
å slå seg ned i for unge i etableringsfasen. Vi ser en ny
trend. Tidligere flyttet man
etter arbeidsplassene, nå flytter man dit man vil bo og
finner seg en arbeidsplass der,
forteller kommunikasjonsrådgiveren.

7
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Lørenskogmarsjen på lørdag

Ut på tur – aldri sur

Kommende lørdag
kan du være med
på Lørenskogmarsjen. Alle er velkomne til å delta.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Lørdag 15. september arrangeres Lørenskogmarsjen for 23.
gang. Starten går fra skihytta i
Hovelsrudveien kl. 13.00.
Mia Jacobsen i Lørenskog
skiklubb, som arrangerer turmarsjen, forteller at alle kan
delta. Løypealternativene er på
mellom 5 og 12 km og er både
barnevennlig og tilrettelagt for
rullestoler.
Mange kan ikke eller vil ikke
henge seg på den nye joggebølgen, men Lørenskogmarsjen
er veldig inkluderende. Her er
alle aldre, fasonger og fysiske
utrustninger velkomne. Ikke er
det noe motepress heller. Grilldress, anorakk eller olabukse
er helt ok. Men det er lurt å ha
gode sko, nyoverhalt rullestol
eller lettrillet barnevogn, sier
Jacobsen.

Tradisjonsrik marsj :

Trofaste deltagere
Mia Jacobsen forteller at
mange deltar år etter år.

I år arrangeres Lørenskogmarsjen for 23. gang. (Foto: Norges Turmarsjforbund)

Deltagerantallet pleier å
være fra 70 deltagere og
oppover, men oppmøtet

er veldig væravhengig.
Det er ikke forhåndspåmelding, man melder

seg på samme dag.
Dette er en tradisjonsrik marsj med tro-

faste deltagere. Men vi
håper jo på nye ansikter
også! sier Mia Jacobsen.
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Alt klart for byfeiring
Om en drøy uke skal
Jessheim feire bystatusen. Diaz og Sirkus eliassen blir to av de musikalske trekkplastrene.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Bodøværingene i bandet Sirkus Eliassen mellomlander på Jessheim under byfesten. (Foto: Pressefoto)
på snarvisiTT:

Jessheim er blitt by og dette skal

feires med brask og bram i Jessheim sentrum lørdag 22. og søndag 23. september.
Det blir flagging i gatene,
korpsmusikk, bondens marked
på torget, underholdning på
rådhusplassen og kunstutstilling med Egil Nyhus. Det blir
byjazzkveld på Herredshuset,
familieshow og et spektakulært
fyrverkeri. I tillegg kommer Jessheims store sønn, Diaz, Stina
Stenerud med band, Sirkus Eliassen og Anita Skorgan.
mange bidrar
Vi er veldig fornøyd med programmet. Det er blitt til i et
godt samarbeid mellom mange
aktører: Ullensaker kommune,
lag og foreninger, lokale utøvere
og kunstnere, kirken, næringslivet på Jessheim, brannvesenet,
lensmannen og mange flere.
Programmet skal først og fremst
vise hva Jessheim har å by på,
forteller kultursjef Marit Lødemel.
meLLomLanding
Rådhusplassen vil være naturlig
midtpunkt for mange av aktivitetene.
Hele plassen tas i bruk, det
sperres for trafikk og parkering
og to scener rigges med catwalk
på lørdagen. På søndagen fylles
plassen med idrettsaktiviteter.
På grunn av nærheten til Gardermoen har vi greid å hente
inn Cirkus KhaOom der akro-

bYsTreker : Egil Nyhus fra
Jessheim stiller ut sine avistegninger. Utstillingen foregår i
Galleri Jessheim. (Foto: Privat)

bater flys inn fra hele Europa til
rådhusplassen. Og Sirkus Eliassen fra Bodø mellomlander på
Jessheim innimellom oppdrag i
andre byer, forteller Lødemel.
får bYvin
Jessheim får også sin egen byvin og bybayer, i tillegg til en
bysang, bydikt eller byrap. I løpet av helgen får publikum mulighet til å bli med på vandring i
byens eldre bebyggelse.
- Både den historiske Jessheimbyen og dagens og fremtidens Jessheim presenteres. Det
er viktig for alle å kjenne til noe
av historien samtidig som vi tar
inn over oss at vi er i gang med
en rivende utvikling og urbanisering av byen, sier Lødemel.
Hun minner om at det vil bli
trangt i sentrum, og at besøkende derfor bør parkere på noen av
parkeringsplassene utenfor bykjernen denne helgen.

markerer seg : F.v. Kjersti Bogstad, Alice Bjørtomt, Nora Bakke og Monica Haslie er noen av
jentene som gjør det bra på fotballbanen for tiden. Her etter 10-0-seieren over Gjelleråsen/Nittedal. (Foto:
Borgen IL)

BORGeN BiTeR
FRA SeG

etter LSK Kvinner er
nå bittelille Borgen
iL den beste damefotballklubben på
Romerike.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

blues Til bYen : Fetsund-jenta Stina Stenerud tar med seg sitt
bluesband til Jessheim. (Foto: Pressefoto)

Jentene på Borgens A-lag ligger
per i dag på tredjeplass i 3.divisjon og slåss om opprykk med
sterke lag som Lyn 2 og Stabæk
2. Tre av fire kamper som er
spilt etter sommerferien har
alle endt med seier for Kløftaklubben. Trener Christian Hal-

le kan juble over 5-0-seier over
Ås, 2-0 over Skeid og 10-0 over
Gjelleråsen/Nittedal.
- Det viser seg at blandingen
av spillere med erfaring fra 2.
divisjon og jenter som har fått
utvikle seg over tid i klubben er
en god oppskrift for oss. Defensivt har laget sluppet inn bare
7 mål på 12 kamper. Det er
færrest av alle i serien og laget
har nå spilt hele 8 kamper uten
mål mot, sier Halle.
naTUrSTridig
Offensivt har jentene også utviklet seg mye fra de to forrige
sesongene og kan skryte av 51
mål – scoret av 11 forskjellige
spillere.

Borgen IL er en liten klubb,
men har over mange år markert seg i damefotball på Romerike.
- Det er kanskje litt naturstridig, men etter LSK Kvinner er
Borgen faktisk den beste dameklubben på Romerike per dato.
Den posisjonen skal vi kjempe
for å beholde – og om det ikke
blir opprykk til 2. divisjon i år
så skal vi i alle fall gjøre alt i vår
makt for å rykke opp neste år,
sier Christian Halle.
J19-laget har også bitt godt
fra seg i fjerdedivisjon og ligger
nå midt på tabellen. De kjemper dermed om posisjoner med
den gode dameklubben Skjetten.
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Har du svaret?

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

Ullensaker

Skedsmo

Lørenskog
SVAR:

ragn-Sells i Solhemsveien 101 på lørenskog.

VINNER:
NiNA BeRGeT
Åråsveien 63
2007 Kjeller

Takk til alle som sendte inn!
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Se hvor enkelt det er å kjøpe sunt.
Matavisen.no gir deg ti smarte handletips.

Ti sunne

handletips
F
MAT

or å ha mat på kjøkkenet
er en handletur i matbutikken uunngåelig. Etter
en lang arbeidsdag kan
det være lite fristende
og bruke tid på å handle.
Det kan lett ende i en
stressende og lite kreativ
handletur, der man gjør dårlige matvalg.
Matavisen.no gir deg ti sunne og
enkle handletips:

1. gJør SUnne og økonomiSke
maTvaLg i reTT maTbUTikk .
Velg ferske og naturlige matvarer.
Disse matvarene koster mer, så du må
vurdere dette ut fra din økonomiske
situasjon. Meny, Centra og Ultra er
eksempler på litt dyrere matbutikker
med stort vareutvalg -også fra ferskvarer. Rema 1000, Rimi og Kiwi har derimot et noe mindre vareutvalg, men til
lavere priser. Hos disse lavpriskjedene
finner du lettere sunne og billige alternativer i butikkhyllene.
Bli kjent med den butikken du liker
best. Er du lommekjent går handleturen raskere.
2. Unngå TidSkLemma .
Velg heller større matinnkjøp færre
dager i uka. Du kan for eksempel gjøre handletur hver torsdag og mandag.
Gjerne på tidspunkt hvor det er lite
kunder i butikken. Før du handler bør
du sjekke varebeholdningen hjemme
og planlegge hva som må kjøpes inn
helt fram til neste handletur. Skriv
ned en handleliste på hva du trenger.
Et tips er å holde seg mest mulig til
varene på handlelista. Det er enklere
hvis du tar handleturen alene. Slik sparer du tid og penger, på lokketilbud og
andre fristelser, for deg og din familie.

Ny SPALTe!
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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.

3. ikke gå i
maTbUTikken på
Tom mage .
Når man er sulten er
det utrolig lett å gjøre
dårlige matvalg.

4. LÆr deg de
SUnne baSiSmaTvarene .
En matbutikk inneholder ofte flere alternativer av en generell matvare. Lær
deg å velge ut de beste og sunneste alternativene til en rimelig pris. Stikkordene
er grove kornprodukter, vegetabilske
oljer,
grønnsaker,
frukt, bønner, linser, nøtter, fisk og
fjærkre.
Når du ser etter
grove kornprodukter inkluderer dette
grovt brød, grove
knekkebrød, fullkor nsbla nd inger,
f u llkor nsw raps,
havregryn, sammalt hvete, sammalt
rugmel, fullkornspasta og naturris.
Vegetabilske oljer er en god kilde
til sunt umettet fett. Dette inkluderer
hovedsakelig myk margarin og oljer
fra oliven, raps, jordnøtt, linfrø, solsikke, mais, soya og sesam.

6. LÆr deg merker for økoLogiSk og SUnn maT.
Flere instanser gjør det i dag lettere for
deg å finne gode eller sunnere alternativer blant matvarene. Dette gjøres
ved å merke produktene.

5. finn SUnnere varianTer
• Ø-merket brukes til å merke økoloav fabrikkerT maT.
giske matvarer. Det mest kjente er
Siden fabrikkert utgjør en stor andel ”Ø-merket” som sikrer den økologiske
av kostholdet vårt, så er det vesentlig kvaliteten på matvarer i Norge. Likeå velge det beste alternativet. Trikset vel finner du også økologiske matvaer å lese etiketten på produktene som rer fra utlandet i flere norske butikker.
ved første øyekast kan virke kvalitets- Økologiske produkter kan derfor også
rike og sunne.
være merket med det svenske merket
”Krav”, det danske merket ”Statskon• Blant ulike juiceprodukter er trollert økologisk”, eller EU-merket
det lett at produsentene for økologisk produksjon. Forskere fra
kan lure deg. Du bør der- Newcastle University har antydet at
for alltid forsikre deg om at økologiske matvarer kan være sunnedet er 100 % juice av riktig re enn vanlig mat, men dette er mye
type frukt, og at den ikke omdiskutert.
er tilsatt sukker. Sunnere
alternativer kan være juice • ”Nøkkelhullet” symboliserer sunsom inneholder en større nere mat. Myndighetene i Norge, Sveandel av frukt eller bær rike rige og Danmark har valgt Nøkkelhulpå antioksidanter.
let som en veileder til matvarer som
bidrar til et sunt og variert kosthold.
• Du bør også velge magre Nøkkelhull-merket settes på matvarer
meieriprodukter uten til- med mindre fett, natrium og sukker,
satt sukker. Dette inklude- og en viss mengde kostfiber, og viser
rer mager kesam istedenfor til sunnere alternativ sammenliknet
rømmevarianter, lette mel- med andre matprodukter av samme
ketyper fremfor helmelk og sjanger.
fløte, og cottage cheese og mager
ost som alternativ til fetere os- • Brødskala›n: Flere brødvarer er i dag
ter. Blant lette yoghurtprodukter også merket med ”brødskala›n” som
er naturell yoghurt, mild og lett angir hvor grovt brødet er. Det foryoghurt, og lettere go›morgen teller hvor stor andel sunn og grovt
noen gode alternativer uten søt- sammalt mel, hele korn og kli et brød
ningsstoffer.
inneholder. Jo grovere brødet er, desto

større er innholdet av sunne komplekse karbohydrater, kostfiber, vitaminer
og mineraler.
7. LÆr å LeSe ingredienSLiSTen og nÆringSdekLaraSJonen.
For deg som ønsker å studere innholdet i matproduktene på egenhånd, kan
det gjøres ved å lese ingredienslisten
og næringsdeklarasjonen. Generelt
bør du velge de sunneste produktene
med mindre mettet fett, salt og sukker,
og et høyere innhold av kostfiber.
8. finn SUnn ferdigmaT
og SUnn koS.
I blant er det greit å spise ferdigmat eller unne seg sunn kos i løpet av uken.
Eksempler er lapskaus, fjordland kokt
laks, supper med lavere saltinnhold,
Mia pizza med fem prosent fett, lettis
og mørk sjokolade med over 70% kakaobønner.
9. LÆr deg hva Som
er SUnn drikke .
Kjøp heller vann på flaske, istedenfor
brus og saftholdige drikker. Blir dette
kjedelig kan du putte agurk eller sitron i vannet. Andre sunnere varianter er urte- og fruktte, ekstra lettmelk,
og i tilfeller saft og brus med tilsatt
søtningsstoffer.
10. føLg med på SUnn maTgUide
Hver måned tester Matavisen.no sunne matprodukter innenfor bestemte
sjangere.
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TIL SALGS
To stappfulleposer med brukt pikeklær i str. 110 og 116 til kun kr 50
per pose. Posene innholder: Kjoler,
Skjørt, shortser, gensere, bukser,
turnsko, kåpe. ( alt er flekkfritt og
uten hull) Tlf/sms: 98447688
Rød Romerikesbunadjakke og skjorte
begge str. 38 + Den lille Slottskniven. Enten samlet eller hver for seg.
Alt selges for ca. 1/2 pris. Mob.
95961560
mahognyfargede tre-persienner til
salgs. Har 8 stk 100cm bredde og 2
stk 80cm bredde. De koster ca 399
nye, selger de for 50 kr stk. 40 kr
stk om du tar alle samlet. Ring tlf.
98034897
Rosa Diamant jentesykkel med kurv
foran selges kr 300. Passer alder
ca 4-6 år. Meget pent brukt. Tlf.
92614015. MINI TWIST STEPPER
, ACTILA, Modell 5086160, ROHS,
til salgs for kr.300,oo. Som ny. TLF.
41469496.
KNITTRENDE SPRAKENDE VED.
Mye ved selges rimelig. 3,5 store
bjørker og en mindre furu. Alt ferdig
oppdelt i hånterbar størelse. Stammene er delt i ca 30-40cm, og
kraftige å mindre tykke greiner er
delt i ca 2m lengder. Ligger lett til for
opplasting. Modumv i lier, ca 45min
fra Oslo. Tlf 95 90 77 58.
Selger ca 60 flotte, tjekkiske
krystallglass . De tåler ikke oppvaskmaskin. Pris 1300,- Nypris ca
6000,- Slagbenk og rundt bord, fra
ca år 1900,i bjørk selges for 2000,Tlf. 90083830
Fryser. 1 m bred og 85 cm høy. Kjøleskap. 60 cm bred, 175 cm høy. Tlf:
63 87 79 08 Mob: 48 13 75 06
Gammelt nattbord fra ca 1940
selges kr 400 Blå CD hylle fra IKEA
selges kr 200. Hjørnebord i bøk
70x70 selges kr 200. Gulvteppe
i 100% ull 135x190 grønt med
mønster selges kr 350. Hundeseng
70x60 selges kr 250. Basshøytaler
selges kr! 300. Dobbelt lampett i
messing selges kr 200. 2 stk sorte
ungdomsstoler selges pr stk kr 250.
Oljemaleri med vestlandsnatur selges
kr 500. Hvitmalt bokhylle i heltre selges kr 250. Telefon: 95960071
KIA Clarus st.vogn 99. EU godkjent
nov. 11, ca 172 km, selges rimelig.
48042624

Nike fotballsko som nye Totalninety
str 42, passer str 39/40 selges kr
250 ny pris kr 1100. Adidas fotballsko mundial team str 42, passer
39/40 selges kr 250 ny pris kr 1150.
Heelys rullesko Blå str 39 som nye kr
120. Hadeland 1984 serie 6 coctail
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm) og
8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr stk.
Star Wars drakt med maske str 152
kr 125 Barnebøker bla Mikke mus,
Disney, Ole Brum , aktivitetsbøker
,Naturbøker m.m.., selges.fra kr 20
pr stk. eller mange til samlepris.
Overføre VHS filmer til DVD kr 100
pr time, min kr 300. Hadeland
oljelamper. Tangen kr 200, Spiral kr
150 Furu kr 150, Byggmester Bob
sengesett str 140*200 + Håndkle kr
130 (Har bilde) Nypris 460kr Finn
( Hadeland) vase 22 cm kr 400,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. Helt ny Skogstad foret
fleesejakke (brun) str 12 år (med
prislapp kr 499) selges kr 175. Helt
ny Puma Soft shell jakke (grå) str 12
år ( med prislapp kr 449 selges kr
150. Svart Cord Dressjakke 12 år ,
kjempestiling ! selges kr 100,- Svart
Dressbukse og jakke Van Heusen str
12-14 år kr 450, (kan få med hvit
skjorte) Telefon 63 875480 eller
928 41746
BabyBjørn bæresele selges for kr.
300. Pent brukt av 2 barn. Ca. 5
år gammel. Lilla, lave Converse-sko
i str. 5 1/2 (amr.str.) selges for kl.
400. Tilsvarer en str. mellom 38 og
39. Andre damesko i str. 38 selges
billig. Godt brukt sprinkelseng
(brukt av 3 barn) gis bort (uten
madrass). Må monteres. Tlf.: 411
708 58
Seksjon, overskap med 2 dører i
glass og hyller på begge sider, og
3 skuffer på hver side. Underskap
med 3 skuffer i midten og skap med
dører på hver side. Pris: 2000,Tlf: 63810502
Badstueovn Tv kr. 200,- Panelovn
kr. 50,- Bæremeis kr 700,Tlf: 47851108
Kompakt, kraftig furubord på 1,60
meter pluss 2 ekstra forlengelsesplater på 35 cm pr. stk. 4 furustoler
og 1 slagbenk på 1,80 m i furu.
Selges komplett for kr. 300 eller
separat: Bord og stoler kr. 1500,og slagbenk 1500,- Gardiner og
stolputer kan også kjøpes for
kr. 500,- Mob: 90845551

MATERIELLFRIST: tOrSdaG Kl 17.00

Gratis for privatpersoner. 490+mva per annonse for bedrifter.

Send epost til: BaZar@aViSdriFt.nO eller send til: aViSdriFt rOMeriKe,
dePOtGata 20, 2000 lilleStrØM «MERK KONVOLUTTEN BAZAR»
annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om de er solgt eller om de skal forlenges!

vinrød receliner m.bord og oppbevaringrom ny iokt 2011 pris da 10800
kr selges kr 4000 R0bic elipsemaskin ny pris 4400 selges kr 1500 ,
selges da vi har flyttet til leilihet sted
lørenskog tlf 48118120 nb kan om
ønskes bringes i akershus
kombi kjøleskap elektrolux med
bateria safe system selgest for 3000
kr,nypris 7000 ca 6 år gammelt,elto
tørketrommel liten 500,siemens
vaskemaskin 6 kg kapasitet ca 7
år gammel kr 1500,knapt brukt,
liten mikrobøgeovn ny 300,støvsuger liten 300 kr selger alt samlet
for 5000 v rask avgjørelse pga jeg
er på flyttefot snart. send mail til
arhaug76@hotmail.com
Kuriosa taklampe farge bronsepatierad-beige (til og henge i hvindu)
6 stk selges for kr 50,-. Pr stk.
Flytevest Helly Hansen orange
20-30 kg selges kr 50,-. Flytevest
Helly Hansen blå 20-30 kg kr 50,-.
Pikesykkel merke Merida cheetah
str 20 tomme selges for kr 400,-.
Sparkesykkel Pink scooter 3 hjul
rose, selges for kr 50,-. Kontakt tlf
93 00 23 41 Sted Skedsmokorset
Stor radio fra 1940-tallet selges.
Samleobjekt. 2500Kr. Gammel
Tandberg radio. Samleobjekt. 1500
Kr. Stor metallboks. Antikk. 500
Kr. Gammel skrivemaskin. Samleobjekt. Gi bud. Tlf: 926 16 520
etter kl 18.00

Takstige til salgs Stålstige 5 m.,
med bue. 31 cm. bred. Kroner
200,- ved henting på Kurland (Lørenskog). Tlf: 67 90 35 31 (Leif)
Technics CD-Stereoanleg SCCHG404. 4 enheter av bredde 25
cm og høyde 10 cm pris kr 700,-.
Tlf 41454144
Veggur størrelse 55 x 25 cm
Kr 700,-. Tlf 41454144
Ford Granada deler fra en 1976 mod
2.3l jubileiums mod selges samlet
kr 2500,- Tlf 63803440 ekl 1800
2 stk vekstlamper - pen blå farge kr
500,-. Tlf 41454144
BELYSNING, HØVIK LYS, patinert
messing, Type Tradisjon selges: - Artikkelnr. 8212-6, 6-armet
lysekrone, 6x40W, 1 stk. - Artikkelnr.
8211-5, 5-armet lysekrone, 5x40 W,
1 stk. - Artikkelnr. 7117-2, 2-armet
lampett, 2x40 W, 2 stk. 10 stk
lampeskjermer følger med. Pris totalt
kr 7.000,00 Telefon 67909471,
Fjellhamar

ØNSKES KJØPT
Brevkortalbum og gamle norske
postkort kjøpes av samler til god
pris. Tlf: 930 40 550

Ønsker en dbs kombi eller dbs
klassisk damesykkel tlf. 450 30
998
Alt fra hødnebø i flammebjerk
ønskes kjøpt tlf. 450 30 998
1 stk. Høiklampett, enkel med
6-kantet glass i messingfarge. Tlf:
97597446
Brukt kano-henger ønskes kjøpt.
Tlf. 926 16 520
Ford Scorpio ønskes kjøpt helst
stasjonsvogn men alt av interesse
Tlf 63803440 ekl 1800
Ønsker å kjøpe emaljekjele og
stålkjele, størrelse 5-10 liter. Tlf
928 97 668
Tofløyet garasjeporter 2 stk ønskes
kjøpt Tlf 63803440 ekl 1800

VASKEHJELP ØNSKES!
Ønsker vaskehjelp til 4-roms
leilighet på 80 kvm. På Skedsmokorset. Send mail med tilbud til:
kristineholst.j@gmail.com
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STORGATA
1917 - 2012
hus nummer to til venstre i krysset Storgata/Torvgata tilhører
Akershusposten. Avisen ble etablert i 1902 av boktrykker Martin
ingebregtsen. Fram til 1920 kom avisen ut i Lillestrøm, og fra 1920
ble den redigert fra og utgitt i Kristiania. Avisen kom ut to ganger
i uka. Den hadde sjelden mer enn fire sider, og hadde i underkant
av tusen abonnenter. i 1943 ble avisen nedlagt. i 2012 utgaven av
gaten finner vi restauranten Fratelli der avisen holdt til. i 2008 09 ble denne gatestubben gjort om til gågate med offisiell åpning

høsten 2009. under gaten ligger vann- og avløpskabler, tele- og
strømkabler, data- og tvkabler, fjernvarme og kjøling. Det renner
cirka 35.000 liter vann i rør under gaten som skal sørge for at
snøen smelter. Gaten er dekket med 20.000 granittfeller. herligheten kostet i overkant av 50 millioner kroner.

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.

Festkledde mennesker samlet på trappa til Losby

Av: Roy Mortensen
Kilde: Norske aviser fra A til Å

Fotografert i 1920 - 1930. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

1917

2012
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Plogstad gård, Ullensaker

Våningshuset og et mindre hus mot gårdsplassen og blomstereng. Fotografert i 1922. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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Kjersti Sundby:

Deltar i millionærprogram

Daglig leder ved Sundbytunet på Jessheim,
Kjersti Romsaas Sundby, er med i den nye
serien “Den hemmelige millionæren”.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Sundby er en av åtte rikinger
som nå skal delta i den nye
serien “Den hemmelige millionæren”. Under skjult identitet
har norske millionærer jobbet
som frivillige i ulike organisasjoner som hjelper narkomane,
prostituerte eller uteliggere.
Etterpå avslører de sin identitet, og overrasker personene
de har møtt med pengegaver.
Programmet hadde premiere
på TVNorge i forrige uke og er
basert på den britiske serien
“Millionær i forkledning” som
tidligere har gått på norsk TV.

og trengende i Sagene bydel.
Dette er ildsjeler som jobber
helt uten budsjett og midler
slik at de er helt avhengig av
hjelp utenfra. Mye av det de
gjør burde løses av myndigheter og samfunn og jeg tror økt
innsyn i dette arbeidet er bra,
sier Sundby som nå setter ting
mer i perspektiv.
En blir ydmyk av å se så
mange skjebner og alle burde
få noen dager som frivillig.
Man setter utrolig pris på små
ting i hverdagen og man blir
flink til å bry seg om og ikke
med, mener hun.

Feel good-program
Sundby, som er daglig leder
ved Sundbytunet på Jessheim,
forteller at hun først ikke var
interessert da hun ble spurt.
Jeg takket først nei da jeg
fikk henvendelsen fordi jeg
normalt ikke liker denne formen for eksponering. Men da
jeg fikk mer info om konseptet
syntes jeg det var en god vinkling, sier hun.
-Dette er jo et “feel-good”
program og det setter søkelys
på deler av samfunnet som folk
ikke kjenner så godt til. Mange
fordommer blir snudd fordi
man får kjennskap til noe man
før visste lite om, legger hun
til.

Oppgir ikke pengesum
Det var ingen som kjente Sundby eller visste hvem hun var av
utseende.
- De hadde ingen mistanke
og det var bare glede da jeg sa
hvem jeg var og hvorfor jeg var
der, forteller hun.
Størrelsen på pengesummen
hun ga kan hun imidlertid
ikke røpe.
- Det er det eneste jeg ikke
kan si før episoden sendes. Jeg
tror uansett ikke at pengene er
det viktigste her, men å anerkjenne og se at andre gjør en
formidabel innsats for samfunnets skyggeside. At de som
gjør denne jobben føler at de
blir sett er viktig. Det er moro
å være med på å sette fokus på
innsatsen deres, sier hun.

Blir ydmyk
I en uke var Sundby på besøk
hos “Sykepleie på hjul”, en
frivillig organisasjon som jobber i det narkomane miljøet i
Oslo. Hun fulgte også med da
“Gatebarnas far” delte ut mat til
fattige i Oslo og “Sagene frivilligsentral” som jobber for eldre

Var seg selv
Programmet er helt uten manus og vinklingen blir som en
dokumentar.
- Jeg var meg selv hele tiden
så det får bli som det blir. Det
var ingenting som var planlagt.
Da blir man spontan og tar
ting på sparket, man er seg selv

Millionær i forkledning : Kjersti Sundby fra Jessheim fikk innsyn i det narkomane miljøet i Oslo
og delte ut mat til fattige under innspillingen av “Den hemmelige millionæren”. (Foto: Privat)

rett og slett. Jeg gleder meg til
å se dette “utenfra”, sier Kjersti
Romsaas Sundby.

De sju andre millionærene
er Einar Øgrey Brandsdal, Per
Rustberggaard, Nils Ole Flad-

hus, Wenche Anker-Rasch, Tord
Ueland Kolstad, Alf Martin Ulven og Cecilie Moe Laeskogen.
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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
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Jakter på nye
danselokaler
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Vi er i kontakt med ﬂere utleiere, men ingenting er avklart ennå, sier klubbleder Pieter Spilling i Lillestrøm
Sportsdansklubb.

-

Lillestrøm Sportsdansklubb ønsker å bevare sitt gode miljø og
trenger derfor nye lokaler.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi har fått mange gode dansere i klubben. Det ville vært
utrolig synd hvis ikke vi får
nye lokaler slik at vi kan fortsette den positive utviklingen.
Å bruke gymsaler der vi må tilpasse oss alle mulige andre treningsformer er ikke ideelt, sier
klubbleder Pieter Spilling.
pUSSeT opp Lok aLene
Sportsdansklubb flyttet inn i
Storgata 6 i Lillestrøm i august
2011. Klubben overtok et rålokale på 450 kvadrat. Etter en iherdig dugnadsinnsats på rundt
600 timer hadde klubben skaffet
seg to dansesaler og et felles pauserom med sittegrupper. Men
innen 1. desember må klubben
ut av disse lokalene da en del av
bygningen skal ombygges til bolig- og forretningsbygg.
- Vi fikk et lite håp om at vi

kunne få være her etter at utbyggingen var over da vi hørte
at kommunen skal lage en kulturgate fra Kirkegata til kultursenteret. Men vi har forstått at
utbyggeren har større interesse
av å ha inn næringsvirksomheter som betaler full pris.
- Har dere fått nytt lokale?
- Vi har vært på visning i to
lokaler i Lillestrøm, og jobber
mot flere utleiere. Det er viktig
for sportsdansklubben å være
sentralt i Lillestrøm med nærhet til tog og buss. Flere av danserne våre kommer fra andre
steder som Bærum og Drammen. Ideelt sett skulle vårt nye
lokale vært i dette området,
forklarer klubblederen.
Trår TiL med nY dUgnad
Selv om det knapt har gått ett
år siden klubbs støttespillere
svingte malerpenselen og hammeren for å få et akseptabelt lo-

Trine Dehli Cleve er en av instruktørene i Lillestrøm Sportsdansklubb.
Her jobbes det med riktig holdning.

kale i Storgata 6, er de villige til
- Det er viktig å ha et godt
å stille på dugnad igjen.
- Det behøver ikke være sosialt miljø. Danserne bruker
næringskvalitet på lokalene. tross alt mye tid på trening.
Strengt tatt trenger vi bare et Elitedanserne våre har fem til
rålokale, helst med oppvar- seks treninger i uken. Poenget
ming, vann og toalett. Som at man trenger et god miljø der
idrettsklubb kan vi selv gjøre de man også kan sitte ned og snakke utenom dansesalen. Det å
nødvendige oppussingene.
Pieter Spilling forteller at komme til tilfeldige gymsaler er
lokalene klubben disponerer i ikke gunstig hvis man skal drive
dag, med sine 440 kvadrat, har med sportsdans, sier Spilling.
Klubben skal ha et møte med
en perfekt størrelse. Et minimum er ett fullt dansegulv på Skedsmo kommune for å se om
minimum 10 x 20 meter og kommunen har noe å by på.
med dagens 11 x 40 meter har
klubben plass til to saler og oppLever danSevekST
oppholdsrom. Han tror det kan - Kommunene bygger fotballby på en utfordring å finne et baner, håndballbaner, basketslikt lokale igjen. Spilling opp- ballhaller, fleridrettsanlegg og
lyser at skolene i området, som svømmehaller, men dans er
har et parkettgulv i sine allrom, det ikke mye rom for. Med reer interessante. Men han frykter krutteringen vi har opplev er
at klubben ikke får det samme det helt klart at dans er på vei
miljøet de har bygd opp hvis de opp igjen. Romerike kan vise til
en historie med gode dansere,
må leie treningstid på skoler.

blant annet med Trine Dehli
Cleve. Lillestrøm er derfor det
perfekte stedet for å bygge opp
dansen igjen, fastslår Spilling.
For to år siden var sportsdansklubbens syv dansere med
i en annen klubb som drev med
hip hop og free style. Så vokste
sportsdansklubben til 30 medlemmer slik at de vokste ut av lokalene til sin samarbeidsklubb.
Det mest fornuftige var at de to
klubbene derfor skilte lag.
- Skal du få fram dansetalenter på et høyt nivå trenger
du muligheten til å trene hver
dag, både med gruppetimer og
egentreninger. Nå er vi rundt
80 dansere og fremstår som
den største sportsdansklubben
i Norge. Sportsligsett fikk vi
også de beste resultatene i NM
i Bergen i juni. Der tok vi hele
fem av ni mulige gullmedaljer,
opplyser klubblederen.

Rekordstor Caravanmesse
Bilens «Black box»
Skal selge luksusbiler på Skjetten
Disse unge sportsdanstalentene trenger nye lokaler i Lillestrøm innen 1. desember.

Nr. 26 – 2012

3

Skal selge

LuKSuSBiLeR
PÅ SKJeTTeN

Bilfirmaet Sandven
AS lover kamp om
luksusbilkundene
i Oslo- og romeriksområdet når de
åpner butikken på
Skjetten.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Jeg synes det er veldig spennende med konkurranse. Det
gjør at vi er nødt til å skjerpe
oss, sier daglig leder Frode Aars-

by ved Sandven på Skjetten.

bLe parTner
Trond Sandven er opprinnelig
frisør fra Bergen. Han begynte
med import av biler i 1996.
Sandven har ekspandert i Bergen og selger i dag mange biler
til kunder i Oslo av merker som
blant annet Bentley og Porsche.
Bilfirmaet har derfor vært på utkikk etter en samarbeidspartner
på Østlandet. For fire måneder
siden fikk Frode Aarsby, som da
var daglig leder i Star Autoco,
spørsmål fra bergenseren om
han kunne tenke seg å gå inn
som partner når Sandven skulle
åpne ny butikk i Oslo-området.

- Vi kommer til å selge biler i
alle segment, derav Land Rover,
Bentley, Mercedes, Audi og ellers det som kunden etterspør,
forteller Aarsby, som sammen
med investor Ole Grønvold eier
24.5 prosent hver mens Sandven eier 51 prosent.
Sandven åpner bilbutikken
sin i Toyotas gamle lokaler på
Skjetten 1. oktober. Aarsby
opplyser at de sannsynligvis
vil bli til sammen 16 ansatte,
inkludert 9 på verkstedet.
Ligger SenTraLT
Den nye bilbutikken ligger sentralt plassert ved Norges nest
største trafikkerte vei og får 13

andre bilforhandlere som naboer.
- Det er stor konkurranse,
men jeg tror det er plass til oss
alle. Jeg tror det er viktig å ha
fokus på servicegrad og tilby et
trygt og godt ettermarked, forteller Aarsby.
Sandven solgte i fjor 1500
bilder av hovedsaklig merker
som Land Rover og Bentley.
- Dette kommer av servicegraden hans, og pris. Firmaet
leverer og henter biler. Det å
bli ivaretatt som kunde når du
kjøper bil er viktig. Ingenting
er noe problem. Det er noe av
dette vi skal leve opp til på
Skjetten.

Kjøperne av slike biler er gjerne
børsmeglere og skipsmeglere.
Denne modellen er foreløpige
den eneste i Norge, forteller daglig leder Frode Aarsby. Han sitter
i en Bentley Continetal med V8
motor på 507 HK og egenvekt
på 2454 kilo.

-
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Rekordstor
Caravanmesse

I morgen åpner Caravanmessen i Lillestrøm – for 17. gang.
- Utstillingen er rekordstor, sier daglig leder Konrad Sel.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Denne uken starter den årlige
Caravanmessen i Lillestrøm.
Daglig leder Konrad Sel
kan fortelle at publikum har
mye å glede seg til.
Utstillingen er rekordstor
på over 26.000 kvadratmeter.
Her vil man finne alle bobiler
og campingvogner som kommer for salg i 2013, reklamerer han.

Nærmere 250 teknisk avanserte vogner av kjente
merker som Hobby, Bürstner,
Knaus, Dethleffs og Hymer
skal stå utstilt på et og samme
sted.
På den måten får man mulighet til å sammenligne alle
modellene opp mot hverandre, kommenterer Sel.
For 17. gang
I tillegg til alle nyhetene vil
det bli stilt ut en mengde ut-

TIPS OSS!

styr og tilbehør – også dette
fra kjente leverandører.
I 17 år har messen funnet
sted, og siden 2001 har besøkstallet ligget stabilt mellom 16.000 – 19.000. Opplysningsrådet for veitrafikken
registrerte i fjor 35, 5 prosent
flere bobiler enn til samme
tid året før. Også salget av
campingvogner er økende –
oppgangen er på 3,4 prosent.
Årets messe varer frem til
søndag 16. september.

Tlf. 454 945 58 – redaksjonen@romeriksposten.no

Ferie på hjul : Neste års nyheter innen bobiler
og campingvogner kan bivånes i Lillestrøm kommende
helg. (Foto: Caravanmessen)
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Bilens «Black box»

filmer kjøreturen din
i fremtidens biler kan videokamera i fronten bli en del av tilleggsutstyret på samme måte som ryggekamera og navigasjonssystem er på noen av dagens bilmodeller.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

Av og til dukker det videoklipp
i nettmediene og på youtube
av bilkjøring der noe har gått
galt. Flere av disse opptakene
er gjort med bilkameraer som
fastmontert på frontruten til
bilen. Flertallet av disse videoklippene er filmet i andre land.
I Russland er disse kameraene
blitt svært populære blant en
del bilister som ikke har den
samme tiltroen til myndighetene når skyldspørsmålet etter
et uhell skal avgjøres. Foreløpig
er ikke disse kameraene så utbredt i Norge.
fiLmer aLT
Dagens bilkameraer har muligheter til å filme hele kjøreturen
i full HD. Den lager GPS-koordinater over kjøreruten med
dato, tid, hastighet, og den tar
opp lyd. Hele kjøreruten vises
på et GPS-veikart som blir lagret i kameraet. Parkerer du
bilen går kameraet over i «parking mode» og starter kun opptak når bilen blir rygget på eller noe beveger seg foran bilen.
Blir bilen innblandet i et trafikkuhell finnes beviset på hva
som skjedde på minnebrikken

i kameraet.
- Disse bilkameraene er nok
i en mellomfase. I dag har vi
ryggesensor og teknologi i bilen som følger med på at du
ikke kjører over i andre kjørebane og holder avstand til bilen foran deg. Og da kan det
også bygges inn filmkamera
som kan brukes som en type
dokumentasjon av det som
skjer på kjøreturen, sier informasjonsdirektør i Datatilsynet,
Ove Skåra.
- Må du sette opp et skilt
«Området er tv-overvåket» hvis
du setter bilen fra deg med et
kamera som overvåker et område foran bilen?
- Egentlig må du det. Men
pratisk oppfølging over grenseoppganger blir svært kompliserte siden vi snakker om
privatpersoner og privatbiler.
Hvordan skal man i praksis
kunne reagere hvis noen tilfeldigvis lar bilen ved ei badestrand, badetjern eller andre
offentlige plasser og filmer
folk? Dette vil være ulovlig,
forteller Skåra.
Skåra forklarer at det ikke
er fritt frem å filme selv om
utstyret er plassert i en privat
bil. Men å forby privatpersoner som filmer alt som skjer på

kjøreturen med bilkamera eller smarttelefon i frontruten er
vanskelig da dette utstyret ikke
regnes som fast installasjon.
- Den tradisjonelle tenkingen
om faste installasjoner blir helt
klart utfordret av denne typen
kamerabruk, forteller Skåra.
k an oppkLare
TrafikkSk ade
Et bilkamera kan bidra til å
oppklare rent faktiske forhold
etter et trafikkuhell. Men hvis
du får utstyret fastmontert i
bilen som en funksjonalitet
du nesten ikke kan slå av må
du være forberedt på at forsikringsselskap eller motpart
kan være interessert i dataene
som er ligger lagret i bilens
hardisk. Kommunikasjonssjef
i Storebrand, Kristina Picard,
forteller at foto- og videodokumentasjon vil kunne være en
fordel i skadesaker i forbindelse
med avklaring av skyld.
- Men her kan det komme
andre aspekter inn i bildet,
som for eksempel lovligheten
av å filme på denne måten, påpeker Picard.
Hun opplyser at Storebrand
så langt ikke hatt noen skadesaker hvor dette har vært tema,
og de har heller ingen forme-

Filmen fra kjøreturen blir lageret med lyd, dato, tid, hastighet og GPS-koordinater.

Bilturen blir automatisk plottet inn på et kart fra google
ning om hvor mange deres standard utrustning i biler vil
kunder som benytter slikt ut- vi måtte tilpasse oss utviklinstyr i dag.
gen. Men vi tror det vil går mer
- Storebrand gir blant annet enn «noen år» før det eventurabatt for FG godkjent alarm, elt skjer, sier informasjonssjef
startsperre og GPS-sporer. Kan i Gjensidige Forsikring, Chrisdet være aktuelt med rabatt for tian H. Haraldsen.
biler med bilkamera?
- Dersom kamera blir stan- venTer mer TeknoLogi
dardutstyr i nye biler kan dette i biLene
bli tatt opp til vurdering, sier - Disse bilkameraene er nok i en
Picard.
mellomfase. Vi har i dag ryggeHeller ikke Gjensidige For- sensor og teknologi i bilen som
sikring har opplevd at kunder følger med på at du ikke kjører
har forsøkt å legge frem bevis over i andre kjørebane og holfra slike kameraer.
der avstand til bilen foran deg.
- Vi gir heller ikke rabatt for Da kan det også bygges inn
slike kameraer i dag, og har filmkamera som brukes som
ikke planer om å gjøre det. Vi en type dokumentasjon av det
mener at dagens oppgjørsru- som skjer på kjøreturen, sier intiner fungerer så godt at ge- formasjonsdirektør i Datatilsyvinsten ved slike kameraer alt net, Ove Skåra.
i alt ville være liten, selv om
- Må du sette opp et skilt
man kan tenke seg enkelttil- «Området er tv-overvåket» hvis
feller der de ville være nyttige. du setter bilen fra deg bilen
Hvis slike kameraer skulle bli med et bilkamera og overvåker
et område foran bilen?
- Egentlig gjør du det. Men
pratisk oppfølging over grenseoppganger blir svært kompliserte, for vi snakker om
privatpersoner og privatbiler.
Hvordan skal man i praksis
kunne reagere hvis noen tilfeldigvis lar bilen ved ei badestrand, badetjern eller andre
offentlige plasser og filmer
folk? Dette ville ha vært ulovlig
Skåra forteller at det ikke
er fritt frem å filme selv om
utstyret er plassert i en privat
bil. Men å forby privatpersoner som filmer alt som skjer
på kjøreturen med bilkamera
eller smarttelefon i frontruten
er vanskelig siden det ikke er
snakk om en fast installasjon
- Lar du bilen med kamera
stå fast på en parkeringsplass
gjelder nok bestemmelsene om
kameraovervåking. Den tradisjonelle tenkingen om faste
installasjoner blir helt klart utfordret av denne typen kamerabruk, sier Skåra.
pUbLiSerer oppTak på
neTTeT
- Det er egentlig ikke mulig å
ligge i forkant av en slik utvikling med lovgivning. Hvordan
forbyr du folk å bruke bilkameraer? Vi hadde den samme diskusjonen da vi fikk fotomuligheter på mobiltelefonene. Og
vi har hatt noen tilfeller med

Et lite kamera festet foran speilet fanger opp det som skjer på kjøreturen.
uvettig bruk og uvettig publisering, men det har stort sett gått
greit, forteller informasjonsdirektøren.
Enkelte syklister fester actionkameraene på hjelmen sin.
Ofte dukker filmsnutter opp på
youtube der syklister har filmet
det som oppleves som uvettig
bilkjøring og parkering på sykkelveiene. Er dette lov?
- Det er ganske vanskelig å

svare på. Ytringsfriheten går
ganske langt i praksis. Men ett
sted går en grense, litt avhengig av hva du publiserer, sier
Skåra.
- Har Datatilsynet reagert
mot slike filmer på youtube?
- Nei, men vi har grepet inn
når butikkeiere har lagt ut filmer av påstått tyveri og slike
ting. Men dette har med lovgivningen med bakgrunn i

faste installasjoner. Der er det
klare bestemmelser i personopplysningsloven.
k ameraovervåking
Hvis opptakene faller inn under kameraovervåking skal
ikke materialet utleveres til andre enn politiet, med mindre
du får samtykke fra de det gjelder, eller at du anonymiserer
personene på filmen for å vise

en situasjon.
- Bestemmelsene kommer
ikke inn når du sykler med
hjelmkamera, og trolig heller ikke når du kjører bil siden
disse ikke er faste installasjoner.
Dette er noe vi i Datatilsynet
må ta stilling til hvis vi får slike
saker på bordet. Men du får et
misbrukspotensialet hvis alle
privatbilister, langtransportsjåfører og drosjer filmer absolutt

alt som skjer hele tiden. Vi får
nok en del utfordringer når det
gjelder slike ting fremover, sier
Skåra.
Når utstyret koster noen
hundre kroner vil flere komme
til å benytte slikt utstyr. Informasjonsdirektøren tror derfor
det er viktig å oppfordre folk til
å bruke sunt vett i forbindelse
med opptak og publisering av
filmopptak.
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heR eR ALLe BiLeNe
en ny oppdatering viser at det nå er
totalt 53.422 personbiler blant befolkningen i våre tre kommuner. her er
oversikten over hvilke bilmerker som
har størst ”fart” i markedet – og hvilke som er i revers.
av Yngve Johnsen

I dag kan Romeriksposten presentere en komplett oversikt
over hvilke bilmerker som finnes registrert i våre tre kommuner. Alle bilene i Skedsmo,
Ullensaker og Lørenskog er i
denne tabellen slått sammen
til én bilpark.. Og da snakker
vi selvsagt samtlige personbiler, ikke bare nybilsalg. Her er
alt fra mormors gamle Fiat, til
onkel Johnnys kule BMW.
anTaLL biLer
Tallene stammer fra Statistisk
sentralbyrå, og oppdateres en
gang i året. Statistikken viser at
det ved inngangen til 2012 var
registrert 53.422 personbiler i
våre kommuner. Dette er 1.228
flere enn ett år tidligere, og dermed en vekst på 2,4 prosent.
Ut fra tabellene kan vi leses
oss frem til hvilke bilmerker
som bokstavelig talt har størst
fart i markedet, og hvilke som
velges bort.
på Topp her Lok aLT
Det er fortsatt ingen tvil om
hvilket bilmerke som er markedsledende i vår andedam.
Det finnes nemlig 7.355 varianter av merket Volkswagen.
På andreplass finner vi Toyota,
med 6.577 eksemplarer, mens
Mercedes tar ”bilbronsen” her
lokalt med 4.585 utgaver.

åreTS Lok aLe vinner
Om en velger bort de minste
bilmerkene, så er det kurant å
kåre en vinner ut fra prosentvis utvikling. Og da må Kia
nevnes spesielt, da koreaneren faktisk har en økning på
nesten 20 prosent her hos oss.
Videre ser vi at Skoda vokser
med nær elleve prosent her lokalt. BMW og Volvo har også
en bra økning. Det er Toyota
som har størst reell vekst, med
250 biler i pluss. Det er opp
fire prosent for japaneren.
minUS
Størst prosentvis tilbakegang
blant de største merkene har
Renault med minus 9,5 prosent, og Mazda med minus
syv prosent. Også Opel går en
del tilbake. Når biler «forsvinner» fra lokalmarkedet, så betyr det at de enten selges ut av
kommunen, eller vrakes.
koreaner og
TSJekker
I Norge er det Kia og Skoda
som har hatt best vekst, begge
med drøye 14 prosent økning
på landsbasis. Her ser vi at
Opel (-3,7%) og Mazda (-4,8%)
taper terreng. Og fortsatt er
det Volkswagen som dominerer i Norge. Nesten 14 prosent
av personbilparken i landet er
en VW. Toyota følger så med
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Merke
Volkswagen
Toyota
Volvo
Ford
Mercedes-Benz
Opel
Audi
Bmw
Peugeot
Nissan
Mitsubishi
Mazda
Honda
Skoda
Suzuki
Hyundai
Subaru
Citroen
Renault
Saab
Chevrolet
Kia
Chrysler
Fiat
Land Rover
Jeep
Seat
Daihatsu
Alfa Romeo
Mini

Antall
329294
294356
179140
164065
153120
141989
140333
112582
101523
83379
80445
64436
57378
56436
49457
47332
46148
45076
42246
39199
16121
15885
12402
10584
8978
7626
7171
5699
5072
5000

Utvikling
13047
9997
10478
3820
1908
-5530
5384
7672
3332
721
3832
-3230
309
7091
2078
2395
1146
1080
-2757
-1094
715
1993
-1299
58
385
171
-683
-480
382
1193

Utvikling (%)
4,1
3,5
6,2
2,4
1,3
-3,7
4,0
7,3
3,4
0,9
5,0
-4,8
0,5
14,4
4,4
5,3
2,5
2,5
-6,1
-2,7
4,6
14,3
-9,5
0,6
4,5
2,3
-8,7
-7,8
8,1
31,3

Merke
Volkswagen
Toyota
Mercedes-Benz
Ford
Volvo
Audi
Opel
Peugeot
Bmw
Nissan
Mitsubishi
Skoda
Mazda
Honda
Hyundai
Renault
Citroen
Kia
Saab
Subaru
Suzuki
Chevrolet
Chrysler
Fiat
Seat
Daihatsu
Porsche
Jeep
Land Rover
Alfa Romeo

TiPS OSS!

Antall
7355
6577
4585
3545
3509
3363
2885
2713
2665
1687
1562
1484
1362
1184
1046
1024
879
864
851
656
652
437
278
225
189
163
150
146
133
126

Utvikling
225
250
31
201
213
172
-203
37
208
5
6
145
-102
10
32
-107
-29
142
7
16
-12
25
-59
-7
-26
-23
14
-3
5
8
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Jaguar : I våre tre Romerike-kommuner er det registrert 72 biler av typen Jaguar. Denne briten er, sammen
med andre luksusbiler, et syn som blir stadig mer vanlig på veiene i Norge. (Illustrasjonsfoto)

en markedsandel på drøye
tolv prosent
porSChe med
kLampen i bånn
Porsche har hatt en solid opptur i Norge det siste året. Over
hele landet finnes det nå 4.742
Porsche, som er en økning på

«I våre tre kommuner er det registrert hele 150 Porscher.
Det er faktisk 14 ﬂere enn for bare ett år siden, en økning
på drøye ti prosent»

hele tolv prosent bare det siste
året. Bilen kommer akkurat
utenfor Topp 30-listen i Norge,
og er således landets 31. vanligste bil.
I våre tre kommuner er det
registrert hele 150 Porscher.
Det er faktisk 14 flere enn for
bare ett år siden, en økning på
drøye ti prosent.
fLere LUkSUSbiLer
Jaguar kommer faktisk på
plassen bak i Norge med 3.661
eksemplarer. Det er en marginal økning fra året før. I vår

bilpark finnes 72 Jaguar-er.
Cadillac er nummer 36 i
Norge med 2.301 varianter.
Det finnes 49 Cadillac i våre
tre kommuner.
roLLS-roYCe
Standsmessige Rolls-Royce er
på 69. plass med 259 utgaver i
Norge. Av dem er det seks som
er plassert hos oss, fire av dem
i Skedsmo.
Det er dessuten syv Ferrari
på våre tun. I hele landet telles det nå 319 eksemplarer av
denne elegante italieneren.

Utvikling (%)
3,2
4,0
0,7
6,0
6,5
5,4
-6,6
1,4
8,5
0,3
0,4
10,8
-7,0
0,9
3,2
-9,5
-3,2
19,7
0,8
2,5
-1,8
6,1
-17,5
-3,0
-12,1
-12,4
10,3
-2,0
3,9
6,8
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