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Eget bilag i avisen!
Fokus er på vinterhytter i vårt
hyttebilag.
midten

««Flukt» solgt til 56 land
Lørenskogingen Roar Uthaugs nye film
«Flukt» har hittil blitt solgt til 56 land.
– Kjempemoro, sier Uthaug.
Side 28

ELDRE LÅNER STADIG MER:

Bensin på moten
igjen på Romerike
Nybilkjøperne i Norge velger
i stadig større grad bensinmotor når de skal kjøpe ny
bil. Vi har sett nærmere på
tallene hittil i 2012, og ser
at trenden skinner gjennom
også på Romerike.
Side 4
Tema: heLSe Og miLJø

DET GODE LIV MED
MER GJELD
− Jeg skjønner veldig godt at
flere låner opp boligen sin for å
leve det gode liv, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.
Side 6-7

Kaffen er
friskmeldt
Kaffens rykte har forbedret seg markant de siste
årene. Nå mener folk flest
at den er bra for helsen.
Side 22
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– Altaelva, her kommer jeg!
Roar Martinsen fra Skjetten gikk helt til
topps i årets Drømmelotto-konkurranse.
Neste sommer går turen til Altaelva.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Min første reaksjon var kjempeglede, jeg klarte det! Altaelva,
her kommer jeg, sier en entusiastisk Roar Martinsen til Romeriksposten.
Nylig ble det klart at den
ivrige hobbyfiskeren fra Skjetten hadde fått flest stemmer i
Drømmelotto-konkurransen
til Norsk Tipping. Martinsen
var en av ti kandidater som ble
plukket ut til å fortelle om sin
største drøm, og publikum har
i flere uker kunnet stemme på
sin favoritt.
Hans store drøm er å få fiske
i Altaelva.

Ansvarlig avfallshåndtering for klima,
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi,
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100
returpunkter for glass- og metallemballasje.

Offensiv
– En tur til Altaelva ville vært
en drøm å få oppleve. Med mulighet for å få laks, og kanskje
en storlaks! Altaelva er dronningen av Norges og kanskje
verdens lakseelver. Men jeg har
aldri fått sjansen til å fiske der,
fortalte Roar til Romeriksposten tidligere i høst.
Roar har vært svært offensiv
i markedsføringen av seg selv.
Han har kontaktet flere aviser
for å få omtale og laget en egen
Facebook-side som etter hvert
fikk over 200 «likes».
– At jeg fikk så mange stemmer tror jeg faktisk er et resul- Vant drømmetur : – Dette blir noe å se frem til, sier Roar
tat av markedsføring av meg Martinsen som neste år kan dra på fisketur til Altaelva. Målet er å fange
selv og min drøm. Jeg har info en storlaks. (Foto: Privat)
fra enkelte som har stemt, som
sier at hele familier på opptil 7
personer har stemt på meg, for- avsluttet, blir det imidlertid in- blir noe å se frem til, sier Roar
Martinsen som har hatt fiske
gen tur før neste år.
teller han.
– Turen blir ikke før til neste som hobby siden han var liten
Neste sommer
sommer. Fiskesesongen i Alta- gutt.
Ettersom årets fiskesesong er elva er fra juni til august. Det

Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:
Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering
Åpningstider Skedsmo (Bøler):
Man, ons og fre kl 7-15
Tirs, tors kl 7-19
Lør kl 9-15

Romerike Avfallsforedling IKS
Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset
07623 - www.roaf.no
firmapost@roaf.no

Thailandsk meny
Mandag - torsdag
fredag - lørdag
Søndag

14 - 22
14 - 23
14 - 22

(noe kinesisk)

Hovedretter fra kr 135 - kr 219
Alle rettigheter

Lunch til 16.30

Take away

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

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

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som distribueres til alle husstander i Skedsmo og Lørenskog hver uke med
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Pårørendeskole
i Lørenskog
Lørenskog Demensforening arrangerer
kurs for pårørende
i høst.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

BENSIN-TREND :

(Illustrasjonsfoto)

I august i fjor var bensinandelen på nye biler i Norge på rundt 25 prosent. I august i år var den steget til 40 prosent.

Økt kunnsk ap : Det er
økt kunnskap og teknologisk
utvikling som styrer folks valg i
forhold til drivstoff-type, sier Rolf
Hagman i TØI. (Pressefoto)

Bensin på moten
igjen på Romerike
Nybilkjøperne i Norge
velger i stadig større
grad bensinmotor når
de skal kjøpe ny bil.
Vi har sett nærmere
på tallene hittil i 2012,
og ser at trenden
skinner gjennom
også på Romerike.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Inntil 31. august i år var det
1.560 fra Skedsmo som hadde
kjøpt helt ny bil. Det viktige
spørsmålet omkring valg av
drivstofftype har de senere år
hatt en solid slagside til fordel
for dieselbiler.
Endringer
Hittil i år har drøye 30 prosent av nybilene registrert i

Skedsmo blitt levert med bensinmotor, viser tall fra Opplysningskontoret for Veitrafikken. Det vil si 473 av de 1.560
nye bilene. Tilsvarende var det
358 bensinbiler av totalt 1.418
nykjøpte biler i fjor på denne
tiden. Det betyr en bensinandel på 25 prosent den gang. Så
det er ingen tvil om at folk fra
Skedsmo også bidrar til det store bildet – som forteller om en
klar endring i markedet.
Mer bensin i
Lørenskog
I Lørenskog kommune har det
blitt handlet inn 673 biler i løpet av inneværende år. Av disse
var det 225 som ble drevet av
bensin, noe som her utgjør
33,4 prosent. En titt på fjorårets resultat viser at det også her
har blitt mer pop med bensin
det siste året, da det var 25 prosent i fjor.
I Ullensaker var det 747
helt nye biler inntil 31. august i år. Her ble bare 26 prosent levert med bensinmotor,

noe som er opp 1,5 prosentpoeng fra året før.
Klar økning på
landsbasis
En skal selvsagt være varsomme med prosentregning
ved små tallverdier. Men om
en ser hele landet under ett,
så er det ingen som helst tvil.
Andelen bensin blant nybilkjøpene frem til og med august i
2011 var på drøye 25 prosent.
Nå ett år senere har andelen
steget til over 32 prosent. Det
er en massiv økning med tanke
på at andelen diesel har vært
stabilt høy i mange år.
Styrket siste måned
Tendensen har også forsterket
seg de senere månedene. Vi ser
at andelen bensin blant nye
biler i Norge er oppe i hele 40
prosent om vi bare tar ut tall
fra august måned i år. I august
i fjor var andelen 25 prosent. I
markedet blir økningen beskrevet som kraftig.
Brutt ned til kommunenivå

Drivstofftyper

Antall nye biler, og andelen levert med bensin som drivstoff, jan-aug. 2012. Utvikling fra samme periode i fjor. (Kilde: OFV)

totalt

Totalt

Andel
ANDEL
bensin (%)
(%)
BENSIN

UT VIKLING
Utvikling
bensin (%)
(%)
BENSIN

673

33,4

8,3

1.560

30,3

5,1

747

26,0

1,4

akershus

13.520

31,4

7,3

Norge

93.065

30,6

6,6

2008
Lørenskog
SKedsmo
Ullensaker

er det selvsagt små verdier for
august måned. I Skedsmo kommune ble det handlet inn 232
biler i august i år, og 93 av disse
kom på gaten ved hjelp av bensindrift. Det er 40 prosent, og
forsterker bildet.
Tendensen fortsetter
Folk fra Lørenskog har kjøpt 83
biler i august i år, og 29 av disse
ble levert med bensin. Det utgjør 35 prosent her. Til slutt ser
vi at 92 nye biler har funnet
veien til Ullensaker i august,
som betyr 36 prosent av alle de
nye bilene.
− Øk t kunnsk ap
Den ferske statistikken viser
altså en klar tendens til at flere
velger bensin fremfor diesel
når de skal gjøre seg opp en
mening om hvilket drivstoff de
skal ha på sin nye bil.
– Dette har selvsagt sammenheng med økt kunnskap om
helseskadelige utslipp fra både
bensin- og dieselmotorer, sier
Rolf Hagman, som er forsker
ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
En ny rapport fra TØI forteller at en ny dieselbil med partikkelfilter slipper ut inntil 70
prosent mer NO2 (nitrogendioksid) enn en bensinbil.
Utvikling
Det har ikke gått mange år siden myndighetene gikk langt i
å anbefale diesel fremfor bensin.
Nå har tonen fått en annen lyd,
men Hagman presiserer at Staten først og fremst skal fremme
biler med minst mulig utslipp.

– Staten skal være teknologisk nøytrale. Endringer i
holdningene de senere årene
skyldes rett og slett økt kunnskap og teknisk utvikling. Det
fremkommer i nye studier at
dieselbiler har mer skadelige
gasser enn man har vært klar
over. Samtidig har bensinbilene hatt en teknisk utvikling
som gjør de mer effektive mot
utslipp. Dette fører til holdningsendringer, understreker
Hagman.
– Men når det gjelder utslipp
av CO2, så kommer bensinbilene til kort. Men her ser vi jo
en tendens til at interessen for
hybridbiler øker, legger han til.
– Tror du det er Statens signaler vi nå ser resultatene av?
– Ja, det har nok stor betydning.
El-bil-salget
Biler med hybrid motor er i
denne tabellen registrert som
bensinmotor. Men hvorfor
ikke droppe spørsmålet om
diesel eller bensin – og heller ta skrittet fullt ut og kjøpe
det mest miljøvennlige av dem
alle? Nemlig en el-bil. Over
hele landet er det kjøpt 2.400
el-biler i de åtte første månedene av 2012. Dette er mer enn
en dobling fra samme periode
året før.
I Skedsmo er det handlet
inn 37 elektriske biler hittil i år,
mens det var 15 på samme tid i
fjor. I Lørenskog er det 22 som
har kjøpt el-bil i år, mot 18 på
samme tid i 2011. I Ullensaker
ble det kun kjøpt to slike biler,
mot én året før.

Kurstilbudet er ment for personer som har et familiemedlem
med demenssykdom. Gjennom forelesninger av fagpersoner samt plenums- og gruppesamtaler skal deltagerne få
kunnskap om sykdommen og
treffe andre i samme situasjon.
– Vi har hittil fått 10 påmeldinger, vi har et tak på ca 30
personer, forteller styremedlem i demensforeningen, Helge
Farsund. Kurset holdes på følgende datoer i høst: 10. oktober, 14. november og 5. desember. På nyåret vil datoene
være 30. januar, 13. februar
og 6. mars. Det hele skal
foregå i Storstua i Lørenskog
sykehjem.

Styremedlem i Lørenskog Demensforening :

Helge Farsund. (Foto: Privat)

En av foredragsholderne
som kommer er professor i alderspsykiatri, Knut Engedal.
Engedal har gitt ut flere læ-

rebøker om demens og er en
ofte benyttet foredragsholder
om emnet.

FÅ OPPTIIL
I STØTTE
Fra enova

TIPS OSS!
Tlf. 944 78 976
redaksjonen@romeriksposten.no

10.000,-

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

Komplett luft/vann
anlegg for under

100.000,inkl. standard montering!

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

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring!

63 90 10 10 | Sagvegen 2, 2150 Årnes
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Kraftig økning av eldre med gjeld
bRUKER MER PENGER :

Flere pensjonister ønsker å bruke mer
penger på blant annet reiser og hobbyer. (Illustrasjonsfoto)

– Man må bare passe på å
kunne betjente renteutgiftene, understreker hun.
Forsk jeller
Det er forskjell på byfolk og
bygdefolk. Og det er store geografiske ulikheter på utviklingen de siste fem årene. Hvaler
kommune i Østfold kan skilte
med en økning på utrolige 101
prosent i løpet av denne relativt korte perioden.
I Akershus ser vi at Enebakk kommune har hatt
størst vekst i antall personer
over 62 år med gjeld. Her
økte antallet med 83,5 prosent i den aktuelle femårsperioden. I hele Akershus er det
54,575 personer over 62 år
som har gjeld, og dette er en
økning på drøye 47 prosent.

Bare i løpet av fem
år har antall eldre
over 62 med gjeld
steget med utrolige
60 prosent i Ullensaker kommune.
– Jeg skjønner veldig
godt at flere låner
opp boligen sin for
å leve det gode liv,
sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det er ikke noe særlig tvil om
tendensen, akkurat. Etter hvert
som årene går vil de eldste, og
mest «gammeldagse» innen
sparing og gjeld, gå bort. Opp
i pensjonistrekkene rykker da
en generasjon med bedre helse,
mer aktivitet og betydelig større boligformue. Og klart mer
gjeld.
Eldre med gjeld i
Ullensaker
Mens det «i gamle dager» var
vanlig å betale ned på bolig og
etterlate seg mest mulig arv, så

er dagens ”godt voksne” mer
opptatt av å leve livet. Og de
fleste synes egentlig at det bare
skulle mangle.
I følge Statistisk sentralbyrå var det 2.519 personer
over 62 år i Ullensaker kommune som hadde gjeld i 2010.
Dette er så mange som 943
flere enn bare fem år tidligere. Det gir en solid vekst på
nesten 60 prosent.
− Bruker mer penger
– Dagens pensjonister er definitivt ikke som generasjonen før.
De har gått fra å spinke og spare til å bli en kjøpesterk gruppe
med store krav og forventnin-

ger til alderdommen. De bruker
mer penger, tar opp mer gjeld
og tar gjerne med seg arven i
graven, forteller forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Hun er tilknyttet DNB Bank, men er vel
mest kjent for sine opptredener
som økonomisk rådgiver i TV3programmet «Luksusfellen».
Eldre-gjeld i Skedsmo
Også i Skedsmo kommune er
det ingen som helst tvil om at
tendensen er klar. I 2010 var
det 5.223 personer over 62 år
herfra som hadde gjeld. Dette
er 1.733 flere enn i 2005, noe
som i Skedsmo betyr en økning
på nesten femti prosent.

I Lørenskog er det 3.401
personer over 62 år med
gjeld. Dette er 1.091 flere
enn i 2005, noe som her gir
en vekst på 47 prosent.
− Forstår dem godt
– Til tross for at gjelden vår
har økt, så må vi ikke glemme at også boligformuen
har økt. Samlet sett har husholdningene en vesentlig
større formue enn gjeld. Som
pensjonist går inntekten betraktelig ned. Og når mange
sitter på en boligformue, så
skjønner jeg godt at flere låner opp boligen sin for å leve
det gode liv, sier Sandmæl.

Vil reise som pensjonister
En undersøkelse
viser at nordmenn
vil bruke mer tid på
reiser når tiden er
moden for pensjonisttilværelse. Mer
tid til familien og
hobbyer er også
viktig.
Tekst: Yngve Johnsen
y-johnse@online.no

Hele førti prosent av de spurte sier at de kan tenke seg å
reise mer når de blir pensjonister. Videre er det 25 prosent som sier at det skal bli

mer tid på familien når pensjonistalderen nåes.
− Lag et budsjett
Undersøkelsen er gjennomført
av Norsk Respons for DNB. Det
er en landsomfattende undersøkelse med 759 intervjuer av
privatpersoner i alderen 18 til
60 år.
– Kun en av tre sparer til egen
pensjon, og uten egen sparing
vil du sitte igjen med pensjonen du får fra folketrygden og
tjenestepensjon gjennom jobb.
Det kan derfor være lurt å sette
opp et pensjonistbudsjett for å
se om de nye utgiftene du kommer til å få som pensjonist harmonerer med din nye inntekt,
poengterer forbrukerøkonom
Silje Sandmæl.
Hobbyer og hytteturer
– Hvis ikke må du spare. Jo

tidligere du starter, jo mindre
trenger du å sette av fast i måneden og jo mer risiko kan du
tillate deg, legger hun til.
I undersøkelsen fremkommer det at 19 prosent, nesten
hver femte av de som ble spurt,
kunne tenke seg å bruke ekstra
tid på hobbyer. Seks prosent vil
bruke mer tid på hytten.
– Strekker ikke pensjonen fra
Folketrygden og arbeidsgiver
til, og du heller ikke har oppsparte midler å tære av, er tømming av boligformuen et godt
alternativ for å gjøre det en har
lyst til, oppfordrer Sandmæl.
Livserfaring
– Du er ikke redd for at dagens
pensjonister skal gå i luksusfellen?
– Jeg tenker at som pensjonist har du livserfaring i bagasjen, som passer på at du ikke

lever over evne. Men, det som
er viktig å tenke på, er at vi lever mye lenger enn før, altså
må pengene kunne strekke
over flere år. Det er heller ikke

gitt at boligprisene vil fortsette
å stige inn i evigheten. Så ikke
belån huset med mer enn at du
kan tåle en renteoppgang og et
boligprisfall, råder Sandmæl.

Arven med i graven
– Dagens pensjonister bruker
mer penger, tar opp mer gjeld og
tar gjerne med seg arven i graven.
I følge en tidligere undersøkelse
sier godt over halvparten at de
ikke er enige i at man bør etterstrebe å etterlate så mye arv som
mulig til sine livsarvinger. Majoriteten av de eldre foretrekker å
leve livet her og nå. Arv er ikke
prioritert, konkluderer Sandmæl.
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Personer over 62 år med gjeld
2010, -utvikling siden 2005 (Kilde SSB)

2011
Antall

Endring
(kr)
utvikling

Utvikling (%)
%

lørenskog

3.401

1.091

47,2

skedsmo

5.223

1.733

49,7

Ullensaker

2.519

943

59,8

54.575

17.485

47,1

466.564

136.622

41,4

akershus
norge
Opp over førti prosent
I hele Norge sett under ett,
så har antall personer over
62 år med gjeld økt med 41
prosent i den femårsperioden vi snakker om her. Så
veksten har vært en god del
større her lokalt i våre tre
kommuner.
FLERE ELDRE MED GJELD :

Dagens pensjonister er ikke som
forrige generasjons pensjonister, sier forbrukerøkonom Silje
Sandmæl hos DNB Bank – mest
kjent som en av programlederne i
TV3-serien «Luksusfellen».
(Pressefoto)
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Ullensaker

Mener Høyre tar fra de
fattige og gir til Lørenskog
− Det alternative
budsjettforslaget til
Høyre avslører at de
vil ta skatteinntekter
fra fattige kommuner og blant annet
gi over tolv millioner
kroner ekstra til
Lørenskog kommune,
sier Anette Trettebergstuen i Ap. Høyre
kaller utspillet for
vulgært og desperat.
Tekst: Yngve Johnsen
post@avisdrift.no

Det var Høyres stortingsgruppe
som tidligere i høst ba Kommunal- og regionaldepartementet
(KRD) om å regne på tallene for
sitt eget alternative statsbudsjett.
Resultatet i forbindelse med fordelingen av skatteinntektene har
fått Arbeiderpartiet til å reagere.

Fly parkert på Gardermoen. Beskyttelsestrekk over motorene. Mannn i uniform under. Fotografert i 1942. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Lørenskog

11

− Tar fra de faTTige
– Høyres alternative statsbudsjett avslører en omvendt Robin
Hood-politikk. De vil ta penger fra fattige kommuner og gi
dem til rike kommuner. Dette er
altfor dårlig fordelingspolitikk,
fastslår Anette Slettebergstuen
(Ap).
SpeSifikke TaLL
KRD kunne fremlegge en full-

stendig oversikt over samtlige
kommuner i Norge, med økonomisk differanse fra dagens
modell. Departementet anfører
at det er en rekke forbehold som
spiller inn, men la likevel konkrete summer for hver av de 429
norske kommunene på bordet.
For Lørenskog sin del kommer det frem at kommunen anslagsvis vil tjene stort på Høyres
fordeling. Det er regnet ut et
anslag på tolv millioner kroner
i pluss. Og Ullensaker vil med
denne modellen få 6,4 millioner
kroner mer. De er blant få kommuner med pluss i margen.
− de rike bLir rikere
– Nesten nitti prosent av norske
kommuner ville tapt på Høyres
fordeling av skatteinntektene,
understreker
Trettebergstuen.
Hun påpeker at det er skatterike
kommuner som Asker og Bærum som ville tjent mest på ordningen, mens det går hardest
utover allerede hardt prøvede
kommuner.
– De rike får mer, og de fattige får mindre. Slik blir det om
Høyre får regjere, sier hun.
I Skedsmo kommune er det
regnet ut en differanse på anslagsvis 3,1 millioner kroner
mindre.
− går uT Over veLferden
– Når ni av ti kommuner får lavere inntektsnivå, så vil dette
selvsagt gå ut over velferdstilbud i disse kommunene. Blant
annet når det gjelder barnehagetilbud, skoletilbud og bygging
av sykehjemsplasser, poengterer
Trettebergstuen.

diSSe vinner Og
Taper meST
Tallene fra KRD viser at Oslo ville fått 1,2 milliarder kroner mer
i skatteinntekter om Høyres
budsjett hadde blitt gjennomført. Bærum følger på ”andreplass” med 246 millioner kroner
mer å rutte med.
Fredrikstad blir hardest rammet i Norge, med en differanse
på 56 millioner kroner i minus.
I Akershus ser vi at Eidsvoll
kommune må ta til takke med
nær 19 millioner kroner i minus.
Det er største differanse i fylket
med røde tall. Om anslagene
hadde slått til.
− vuLgÆrT Og urikTig
Og det er ikke alle som er enige i
akkurat det. Trond Helleland er
stortingsrepresentant for Høyre
og medlem i Kommunal- og
forvaltningskomiteen. Han er
på grensen til rystet over Trettebergstuens utspill.
– Denne type vulgære og desperate angrep bør Arbeiderpartiet og Trettebergstuen holde
seg for god til. Regjeringen sier
selv at dette er tall man ikke kan
regne ut og bruke. Og de tar en
rekke forbehold før de har laget
et anslag, sier han.
− deTTe er TriST
– Anslaget er basert på Ap sin
egen tolkning av Høyres politikk, og det sier seg selv at det da
ikke blir etterrettelig, slår Helleland fast.
– Det er trist at Arbeiderpartiet
blåser i advarslene fra departementet, og likevel forsøker å spille politisk mynt på dem, legger han til.

Anette Trettebergstuen i Ap sier at nitti prosent av de norske kommunene vil tape skatteinntekter dersom Høyre
får det som de vil. (Pressefoto)

– feIl fordelIng :

Ok fra deparTemenTeT
Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp) i KRD sier til Romeriksposten at tallene som
Trettebergstuen refererer til ikke
nødvendigvis vil være helt nøyaktige, da det er flere forhold
som spiller inn. Men han sier
også at utspillet fra Trettebergstuen er fullt ut forsvarlig.
– Det vil selvsagt være flere forbehold knyttet opp mot slike anslag, men essensen i utspillet vil
nok medføre riktighet, sier han.
− fOrSvarLig
Sandbakken presiserer at Høyres stortingsgruppe ved tidligere anledninger har stemt mot
forslag som nettopp har hatt til
hensikt å utjevne ulikhetene i
skattefordelingspolitikken.
– Så KRD mener at Skedsmo
kommune vil tape tre millioner kroner i skatteinntekter om

Stortingsrepresentant Trond Helleland mener det er
fullstendig feil å bruke tallene slik
Anette Trettebergstuen (Ap) har
gjort. (Pressefoto)
– urIktIg :

Høyres budsjett hadde blitt realisert? Og Lørenskog og Ullensaker vil tjene på det?
– Ja, med visse forbehold, så
er det forsvarlig å anta dette, sier
han.

Leverer alt av rørleggertjenester
til privat og næring!

Vi har døgnvakt
Tlf 63 81 05 82 • Brogata 10, 2001 Lillestrøm
post@akershusvvs.no
Hammer skole, Hammer søndre og Lørenskog kirke. Fotografert i 1950-1960. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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Strømmen Storsenter på 3. plass

KIRKEGATEN
1909 - 2012
Kirkegaten/Storgaten i 1909. Bruksskolen ble innviet
1875, og ble i 1884 Lillestrømmen middelskole. I bakgrunnen ser du Lillestrøm bedehus. Siden Lillestrøm ikke
hadde en egen kirke ble bedehuset utstyrt med tårn og
kirkeklokker. Denne bygningen fungerte som kirke frem
til den nyoppsatte kirken, litt lengre oppe i Storgaten, sto

Strømmen Storsenter
ble kun slått av to
andre kjøpesentre
i landsomfattende
undersøkelse.

tikker, fordelt på 56 kjøpesentre over hele landet. Strømmen Storsenter og Lillestrøm
Torv var to av stedene som
ble besøkt. Nå har resultatene
kommet, og målingen viser
at Strømmen havner på en
3. plass og Lillestrøm på en 7.
plass.
“Mystery shopperne” besøkte
Tekst: Charlotte Sissener
sentrene i noen få uker, forecharlotte@avisdrift.no
tok 16 testkjøp og gjorde observasjoner. De målte sentrene
ut ifra flere kriterier, deriblant
Våren 2012 besøkte såkalte oversiktlighet,
mottakelse,
“Mystery shoppers” 2680 bu- ventetid, produkt- og fagkunn-

bridgeresultater
senterdIrektør : Per Kristian Trøen i Strømmen Storsenter.
(Foto: Privat)

skap, salgsferdighet og kjennskap til senteret. Strømmen
Storsenter blir i målingen kun
slått av Sortland Storsenter og
Hvaltorvet i Sandefjord.

Våren 2012 besøkte såkalte MysteryLørenskog Bridgeklubb (LBK) har hatt en
tre-kvelds serieturnering
som ble avsluttet 1/10 og
de tre beste parene ble:
Aashamar1. Øyvind
Tom Stenbakk 185,16 p
2. Åge Olsen-Sigurd Frydenlund 177,60 p
3. Erlend Ørvik-Helge
Berg 170,00 p

Ny 3-kvelds turnering (IMPs
across the field) startet 8/10.
LBK spiller hver mandag
1830-2200 I sine spillerlokaler på Løkenåsen skole. Klubben tar gjerne imot nye medlemmer – møt opp hvis du er
interessert. Info om klubben
finner du på : http://www.
bridgekrets.no/Kretser/NBFRomerike/Klubber/Loerenskog-BK

1909

2012

klar til bruk i 1935. Kirkeklokkene fra bedehuskirken ble
flyttet over til den nye kirken. De siste årene er det DNB
Nor og Telenor som har holdt til der bedehuset og bruksskolen stod.
Av: Roy Mortensen
Kilde: Norske aviser fra A til Å
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TIPS OSS!

Tlf. 944 78 976
redaksjonen@romeriksposten.no

Viste stimdans i gågata

Kanskje ble publikum vitne til høstens store
danseevent da barn og ungdommer fra Norsk
Ballettinstitutt inntok Storgata i Lillestrøm
og trommet sammen til felles dans. Dette
var et samarbeid mellom Lillestrøm Torv
og Bylørdag Lillestrøm og ballettinstituttet.
På forhånd hadde arrangøren lagt ut video

av dansen på nettet slik at folk som hadde lyst
til å være med på stimdans kunne få lært seg
dansen. Store og små, jenter og gutter, voksne
og pensjonister ble oppfordret til å bli med.
Det var heller ingen påmelding. Det var bare å
dukke opp og være med.
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NÅ HAR VI BEGYNT MED RUBRIKKANNONSER I AVISEN

Send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»
GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

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

TIL SALGS
To stappfulle poser 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: 984 47 688
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 Brumm, 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 460 kr 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. (Har
bilde) 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 638
75 480 eller 928 41 746
Rosa Diamant jentesykkel med kurv
foran selges kr 300. Passer alder ca
4-6 år. Meget pent brukt. Tlf. 926 14
015.
Mørk blå sovesofa som er lite brukt.Ny
ca kr 5 000. God kvalitet. Selges for
2 000,- Onyx salongbord (farger:hvitt,
beige, brunt, understell i messing).
Selges for 1 000,- Staselig skrivebord
i massiv mørk eik selges for 2 000,Tlf. 915 56 016

Gammelt, håndknyttet, orientalskteppe av afgahn. Mål 2,33 x 2,67.
Selges kr. 1300,- Tara hyttedo med 2
beholdere, t.s Kr: 1000,- Vennligst ta
kontakt på tlf: 679 02 560

ning og oppskrifter, kr. 200,- Gamle,
ameriknske konsertplater som ikke er
spilt på mange år. Blant annet Wagner,
Verdi, schubert. Kr. 10,- per plate Tlf:
638 76 578

Godt påbegynt beachbuggyprojekt
selges kr 25000. Dette er et projekt
som allerede er godkjent av biltilsynet,
og er basert på en 1966 VW 1300
med hel bunnplate (ikke kortet inn).
All rust er sveiset, det er montert nye
bremser ialle hjul, nye støtdempere,
nye parkbremswirer, drivakselmansjetter osv. Det følger med bl.a. nye
bremseslanger og nytt eksosanlegg
komplett. Karosseriet er av glassfi ber
og er gått over og reparert. Er dette av
interesse så kan eier kontaktes på tlf
221 09 940

Head dame sykkel, 7 gir. Candy Classic Line selges. Brukt ca 3 ganger. Tlf.
450 34 355.

Trepersienner fra kirsh i lyst tre, 2 stk
110cm og 1 stk 170cm, samlet kr
300. Hagemøbelgruppe i grønn plast
med puter, stort bord og 6 stoler, fra
Sungarden, meget pent brukt, vært
lagret inne, samlet kr 600. Har også
putekasse, hvis ønskelig. Tlf: 472 35
768
Mørk brun skinnjakke str. 44 (liten)
pluss div. annet pent brukt dametøy i
str. 38-40-42 selges rimelig. Passer
best dame 50, Jessheim Tlf. 639 71
061 el. 452 24 971
Ikea skrivebord, mål 160 x 120, buet,
med løs skuffeseksjon. Gis bort mot
henting. Tlf. 905 90 152.
Krogenes 4-seter sofa “FRON” med
puter i ullstoff, bondeblå. Kr 1500. Peer
Gynt-sofa r 800.Ny lenestol med nakkepute
“Hjellegjerde” lys bøk treverk, ullstoff. God
passform til eldre. Kr 1300 (Ny pris ca
5000.) Tlf 456 65 211.
2 klokkestrenger 86 x 18 cm foret
og påsatt smijernbeslag. Pris kr. 200
pr. stk Monicavev, med bruksansvis-

Flott liten rokokkogruppe med sofa 2
seter, 2 stoler og rundt lite bord. Gammel sofa gruppe fra før krigen,sofa
2 seter og 4 stoler og sofabord, er
nytrukket og helt strøken. Natuzzi
skinnsalong og 2 reclinere i bycast
brun, fra Living, pent brukt. Ta kontakt for info: 472 35 768
Barnevogn Teutonia Mistrall, med
mykbag, handlenett, mygnett, regntrekk og bleieveske. Veldig pent brukt.
Vognen kan enkelt legges sammen, er
lett. Vipp håndtaket for å endre kjøreretning. NOK 1500,- Sprinkelseng
med madrass og 2 dyner. Bunnen
kan reguleres i 2 nivå. Ene siden kan
heves, senkes eller taes vekk. Biler,
Teletubbies og Nysgjerrige Nils sengesett, Bamse kantbeskytter + dynetrekk
og putetrekk kan fåes med. NOK
800,- Reiseseng med tynn madrass
kun brukt 2 ganger. NOK 500,- Acto
Graco bilstol, bakover og forovervendt.
Pent brukt NOK 350,- Tlf: 920 92
349
Technics keyboard til salgs. Jeg selger
et pent brukt Technics KN 1400
keyboard med krakk, stativ og en
behringer forsterker. Kun stuebrukt.
Selges pga plassmangel og innkjøp av
nytt keyboard. Må hentes i Lillestrøm.
Selges for 600,- Tlf. 977 99 428
Beige salong 2 seter + 2 stoler + 2
puffer kr. 4500,- Krognes hjørnesalong til hytte som ny kr. 5000,- Pent
salongbord + hjørneskap kr. 500,- Grå
hjørnesalong som ny + 1 puff kr.

8000,- (Pris ny 17 245,-) Sittegruppe
i manilla kr. 1500,- Tlf. 63 81 66 75
eller mob. 482 97 724.
5 stk hvite dørblad 204x82.5 1 stk
hvite dørblad 204x72,5. Alle dører
leveres m/dørkasse Selges rimelig.
Tlf. 959 61 560
Køleskap selges. 60 cm bred, 175
cm høy tlf. 63 87 79 08 Mob. 481
37 506
Pen stavkinne, smørkinne sign. med
tall bokstav og merke, Kr. 1350,-. 6 stk.
Tyske Øl liters krus med forskj. logoer.
Til samlere: 505 forskj. miniatyr flasker
med innhold, forseglet ikke vært åpnet.
Kr. 10,- til 20,- pr.stk. Kan deles opp.
2 Nye Dale of Norway strikkegensere
marineblå bunn med mønster i offwhite
og litt farger i kragen og skulder, Str.
XL og XXL Kr.800.- pr.stk. (Nypris
ca.Kr.1800,-) 6 Kongle konjakkglass
fra Magnor, sign. og ubrukt kr.150,- pr.
stk. 6 Skipsglass fra Holmegård, ubrukt
kr. 150,- pr.stk. Friitala herrefrakk
beige str.52 slank. Passer bryst 104,
liv 92, hofter 110. Høyde 176-184.
Frakken er som ny, og prisen er kr.
800,-. (Røverkjøp). Ta kontakt hvis noe
er av interesse!(Jessheim). Mob. 918
63 832
Kortreist ved - fra Fjellhamar, Nedre
Grønlivei 14. 60 l sekker til kr. 50 pr.
stk. Jeg kan bringe i nærmiljøet. Mob.
995 17 229.
Meget sjelden 5-armet messing taklampe med svakt fargede glasskupler
selges til halv pris. Kobbersett - brett
+ mugger og kjele. Motorola mobil,
bærbar m/veske - samleobjekt? En del
bøker, blader, 78 plater m.m selges
billig. Skrivemaskin fra 50-tallet
selges. Furu sengebrisk selges billig
eventuelt gis bort. Tlf. 63 87 74 12
mob. 936 18 202

TRYGGHET
TRIVSEL TILLIT
Gardermovegen 160
2032 Maura
Tlf. 63999830
www.ghkas.no

Trygghet
Trivsel
Tillit

Gardermovegen 160
2032 Maura
Tlf. 63999830
www.ghkas.no
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Hvor er dette

bildet tatt?

20

Har du svaret?

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

Ullensaker

SVAR:

Vesong ungdomskole
på Kløfta

VINNER:
NINA BERGET
Åråsveien 63
2007 Kjeller

Skedsmo

bildet tatt?

Forkjølelsestid
Kaffe - sunt eller usunt

Holder formen med slag og spark

Starter dagen på treningssenteret
SVAR:

Hvor er dette

HELSE &
MILJØ

Nordnes mek verk,
Leirsund

VINNER:
KARI SAND

Sandmovn.11
2020 Skedsmokorset

Lørenskog
SVAR:

Helikopter basen
for A-hus.

VINNER:
CHRISTINA BØLUM
Vallerudkollen 11
1476 Rasta

Takk til alle som sendte inn!
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Kaffen er friskmeldt

Kaffens rykte har
forbedret seg markant de siste årene.
Nå mener folk flest
at den er bra for
helsen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

De siste årene har det blitt forsket mye på sammenhengen
mellom kaffe og god helse.
Med jevne mellomrom kommer det saker om at kaffe er bra
for oss. «Kaffe forlenger livet»,
«Kaffe gjør deg mindre stresset»
og «Kaffe er bra for hjertet» er
noen av titlene som har dukket
opp.
Ny forskning
Oppslagene gjør at folk flest nå
mener at den sorte drikken er
sunn.
– Det er kommet mye ny forskning de siste årene som bidrar
til at de aller fleste nordmenn
enten mener at kaffe er bra for
helsa eller at den ikke har noen
helsemessig påvirkning, sier
informasjonssjef i Norsk Kaffeinformasjon, Marit Lynes.
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI tidligere
i år, mener 43 prosent at kaffe

Høstforkjølelsen er her

virker positivt på kroppen. 7
prosent mener at den har negativ effekt. De som er positive
sier at den er oppkvikkende og
at de får en økt følelse av velvære. 1 av 14 sier imidlertid at de
får vondt i magen eller blir mer
stresset hvis de drikker for mye.

Lokale apotek merker økt salg av forkjølelsesprodukter.

Bedre ryk te
– Kaffens rykte har forbedret
seg markant bare siden i fjor.
Da var det 34 prosent som
mente at kaffen er positiv for
helsa, mens 11 prosent mente
den virker negativt, sier Lynes.
Undersøkelsen viser også at
én av fem nordmenn drikker
mer kaffe i dag enn for tre år
siden. Hver og en av oss heller nedpå nesten 1200 kopper
i året, noe som plasserer oss i
verdenstoppen i kaffedrikking.

Like sikkert som at høstkulden
setter inn, kommer den slitsomme høstforkjølelsen.

Besk yttende effek t
– Tidligere trodde man nærmest at noe som så mange liker
– og til og med er avhengige av
– umulig kunne være bra. Men
så enkelt er det ikke, sier professor i medisin ved Universitetet
i Oslo, Dag Thelle. Mange tror
at kaffe kan være kreftfremkallende, men ifølge professoren
finnes det ikke dokumentasjon
for dette.
– De siste årene har vi sett en
rekke studier som viser at det
ikke kan påvises noen sammenheng mellom kaffedrikking og

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Vi merker alltid økt pågang
på denne tiden av året, både i
forhold til medisinsalg og kunder som bemerker det i kassen,
forteller apoteker Veronica
BjørnådalJohansen ved Boots
apotek i Strømmen Storsenter.
Kjersti Lunde ved Boots apotek
i Lillestrøm sier det samme.
– Det er som vanlig mange
som er forkjølet om høsten, sier
hun.

Kaffedrikker: Informasjonssjef i Norsk Kaffeinformasjon,
Marit Lynes. (Foto: Pressefoto)

kreft, og at kaffe snarere kan ha
en beskyttende effekt mot visse
sykdommer, sier professoren.
Antioksidantkilde
Tidligere har forskning vist
at det er mer antioksidanter i
kaffe enn i grønn te. Ettersom
nordmenn drikker så mye kaffe, blir den vår største antioksidantkilde. Thelle vil imidlertid
ikke anbefale å drikke mer av
den grunn.
– Da vil jeg heller råde folk til
å spise mer frukt og grønt. Det
er også vanskelig å gi noe generelt råd om hvor mye kaffe det
er bra å drikke, fordi måten vi
tar opp og omsetter koffein på
er så individuell, sier han.
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Drikker mer: En av fem nordmenn drikker mer kaffe i dag enn for
tre år siden. Økningen kan skyldes mange positive medieoppslag de
siste årene. (Foto: Colourbox)

Mange går rundt og snufser og hoster om dagen. Like
sikkert som at høstkulden setter inn, kommer høstforkjølelsen. (Foto:
Colourbox)
Atsjoo :

– Hva går det mest av? dommer, diabetes eller
– Vi selger mye nesespray, halspas- kronisk nyresvikt er
tiller, hostesaft og febernedset- blant gruppene som
tende/smertestillende, sier Lunde. anbefales vaksine.
– I Norge er dette
Vanlig infeksjon
tallet
ganske
lavt,
Kategorisjef Erik Strandli ved rundt 50 prosent tar
Apotek1 i Lørenskog forteller vaksinen, sier Siri Heogså at de selger mer forkjølelses- lene Hauge.
produkter akkurat nå.
– Vi ser en klar økning, men
det er per dags dato ingenting
som tilsier at vi har større etterspørsel enn normalt. Det
vi selger mest av er nesespray
og
slimløsende
produkter,
samt saltvannsprodukter, sier
SVÆRT VANLIG :
Strandli.
Lege ved Nasjonalt
– Forkjølelse er en svært vanFolkehelseinstitutt, Siri
lig infeksjon å få nå på høsten,
Helene Hauge, sier at
forteller lege Siri Helene Hauge
forkjølelse
er en svært
ved Nasjonalt Folkehelseinstivanlig infeksjon om
tutt. En vanlig forkjølelse har
høsten (Pressefoto)
som oftest et mildt forløp, og
går fort over. Influensa gir sterkere symptomer med muskelverk og hodepine. Hauge forteller at det foreløpig er registrert
få tilfeller av sesonginfluensa.
Få tar vaksine
– Vi har et overvåkingssystem
for influensa. Dette starter
hvert år i uke 40. I tillegg mottar vi prøver hele året for å teste
for influensavirus. Foreløpig er
det bare få, sporadiske tilfeller
av dette. Influensaen dukker
vanligvis opp senere på året, i
desember, januar og februar,
sier Hauge.
Den årlige influensavaksinen har imidlertid kommet og
den kan man ta hos sin fastlege.
Verdens
Helseorganisasjon
(WHO) anbefaler at minst 75
prosent av alle som tilhører
risikogruppene tar vaksinen.
Eldre mennesker og personer
med alvorlige luftveissykdommer, kroniske hjerte/karsyk-
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Holder formen med slag og spark
Medlemmer i Lørenskog Karateklubb
møtes flere ganger
i uken for å trene
Kyokushinkai karate,
verdens hardeste
karategren.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

Det er mange som trenger en slik
trening. Vi har også en del barn
som har mye energi i seg. Her
lærer ungene disiplin og å konsentrere seg, sier klubbleder Lars
Høgquist.
STarTeT i 1976
For 36 år siden starte Høgquist
karateklubben. Han har 6. dan
i Kyokushinkai. I tillegg har han
tillitsverv innen karate både i
Norge og utlandet. Etter starten
i 1976 har klubben trent i gymsalene på forskjellige skoler i Lørenskog. Nå holder klubben til
på Benterud skole ved Triaden.
Her trener medlemmer fra 5 til
65 år fire ganger i uken i skolens
gymsal. Lørenskog Karateklubb
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er en av Norges eldste karateklubber. I år nærmer klubben seg 190
medlemmer.
– Vi har en fin blanding av
ungdommer, voksne og barn.
Også foreldre til noen av barna
trener her. Dette er en idrett
som passer for alle, forteller
Lars Høgquist, som med sine
65 år er klubbens eldste.
Selv om Kyokushinkai er betegnet som den hardeste stilarten innen karate kan du legge
opp til ditt eget løp, forteller
Høgquist.
– Tar du 5 armhevinger og
naboen tar 50, så er det helt i
orden. Om ett år kan det være
at du tar 30. Du blir i bedre
form etter hvert, lover hovedtreneren.
fighT Og k aTa
Stilarten har meget stor respekt
på verdensbasis for sin oppbygging på teknisk trening og selve
kampformen. Høgquist mener
bestemt at karate kan passe for
alle ettersom klubben justerer
treningen inn etter hvilket behov folk har.
– Vi har de som ønsker å gå til
topps i Norge, og fighte full kontakt. For disse har vi eget fightparti. Vi har også trening for
de som ikke vil gå kamper. Tre-

spennende og lÆrerIkt:

spennende og lærerik sport.

aktIV k arateInstruktør :

ningen fungerer for alle, men vi
er litt forsiktig med barn. Men
mange av ungene synes det er
kjempegøy å gå på fighting. Den
minste er ei jente på 8 år. Hun
er kjempeflink. Hovedmotivet
med treningen er å ha det gøy,
forteller Høgquist.
Geir Rune Tøge er en av
klubbens medlemmer som sikter mot toppen av pallen i Kata.
Han legger mye av innsatsen
inn i teknisk karatetrening.
Tøge begynte å trene karate i
1988 i Ålborg karateklubb ved
Stavanger da han var 11 år. I
1997 tok han svart belte. For 5
år siden begynte han å trene
hos Lørenskog karateklubb.

Lars Høgquist introduserte verdens hardeste karatestilart i Norge. Fremdeles er 65-åringen en aktiv og engasjert karateinstruktør.
– Til nå har jeg to 3. plasser
i kata fra EM, og har oppnådd
gode resultater i Norges cup og
NM. Før konkurranser trener jeg
fire til fem ganger i uken, da med
fokus på teknikk. Det er dette
som gir best resultater, sier Tøge.
Kyokushinkai
har
til
sammen 35 kataer (mønster).
I konkurranser er det ofte 7 av
disse som går igjen. Dette er de
mest tekniske krevende mønstrene der du kan få opp til 10
poeng av de fem dommerne.
– Du må finne en kata som
passer for deg. Hvis du foreksempel er stiv i beina bør du
ikke velge en kata med mange
høye spark. I EM er det veldig

lite som kan skille mellom 1.
plass og en 5. plass. Det kan
være en feil stilling eller en feil
teknisk detalj et sted ute i kataen som skiller deg fra en pallplass, forteller Tøge.
varierT Trening
– Jeg liker denne sporten for at
den er så variert. Du må dessuten
vise på graderinger at du har lært
noe nytt for å få en ny beltegrad,
forteller 13-åringen Magnus Nesvang.
Nesvang har trent karate i ett og
et halvt år. Han røper at det egentlig var faren som dro nesten hele
familien med på denne treningen
siden faren kjenner hovedtreneren.

– Hele familien hadde lyst
til å begynne med karate. Dermed startet faren min, broren
min, søstera mi og jeg, sier
13-åringen.
16-årige Teresa Nguyen har
trent i fire år. De siste årene har
hun møtt opp på trening tre ganger i uken. Hun synes det morsomste med karate er fighting og kata.
– I fighting kombinerer vi ulike
teknikker. Du må være konsentrert og fokusert. I tillegg er det
fint å få slått og sparket litt fra seg.
Å trene karate hjelper deg mye i
hverdagen. Du blir tryggere, roligere og reagerer raskere. Du når
også lettere de målene du har satt
deg, forteller Nguyen.

tsukI no k ata : Katamester Geir
Rune Tøge viser hvordan man kan gå
Tsuki No Kata.

Vi feirer 1 år i nye lokaler med 30% RABATT på:
– Tannbleking
– Første undersøkelse med 2 rtg
og tannsteinfjerning

GRATIS sandblåsing/air flow ved begge tilbud.
Tilbudet gjelder i september og oktober.
Ring oss på 67 90 17 90 eller 97 50 17 90.
Skårersletta 18 (3.etg), 1473 Lørenskog
lorenskogtannklinikk@hotmail.com
Besøk oss på www.lorenskogtannklinikk.no

Teresa Nguyen og Magnus Nesvang synes karate er en
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Starter
dagen på
treningssenteret
Øystein Brokke synes det er greit å ta en
økt på treningssenteret før han drar på
jobben som vekter.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

I januar skal jeg i militæret. Det
kan derfor være en stor fordel
å være i best mulig form når
jeg melder meg til tjeneste, sier
Brokke.
TRENING FØR JOBBEN
Flere velger å starte dagen med
litt svetting i en treningssal før
de går videre til jobb, skole eller andre gjøremål. Du behøver nødvendigvis heller ikke
oppsøke de store og velutstyrte
treningskjedene for å få et godt
treningstilbud eller finne en
aktivitet som passer deg.
– Dette senteret er lokalt og
nært. Her er en fin, avslappet
stemning, og du kan gjøre som
du vil, forteller Brokke, som er

innom Kjeller Treningssenter
fire ganger i uken.
Klokken 06.30 er de første
mosjonistene i gang med virtuell sykkeltime, som er et av
senterets mange gruppetilbud.
Fra treningssenteret åpnet dørene for tre år siden har det
ikke manglet påinteresse fra
folk som vil stramme seg litt
opp, bygge muskler og forbedre kondisen, selv om senteret bare ligger en kort joggetur
unna Norges to ledende treningskjeder.
– Vi ser at det kommer fler
og fler som ikke har vært på
et treningssenter tidligere, og
som nå ønsker å begynne hos
oss. Vi tror dette er fordi vi har
en lav terskel og et hyggelig og
inkluderende miljø, forklarer
daglig leder ved Kjeller Tre-

Skedsmo F ysik alske Institutt: I treningsrommet til Skedsmokorset Fysikalske Institutt finner mosjonistene det de trenger for å holde
formen eller bygge litt muskler.

Tidlig trening : Øystein Brokke synes det er grei å bruke litt tid på trening før han skal på jobben. Daglig
leder ved Kjeller Treningssenter, Heidi Hammersgård (th) forteller at det er mange starter dagen med en treningsøkt.

ningssenter, Heidi Hammersgård.
Hun mener at ved å jobbe
med de riktige tingene har de
funnet sin plass i treningsjungelen. Hammersgård forteller
at de legger til rette for en positiv opplevelse av trening, og at
de har et ekstra stort fokus på
folk som møter opp for første
gang.
TILPASSER
TRENINGSPROGRAMMET
Hammersgård opplever at folk
blir mer og mer bevisst på eget
ansvar for egen helse, og hun er
kjempeglad for at de kan få lov
til å være en pådriver og bidragsyter til bedre helse og livsstil for
folk. Senterets medarbeidere
har også kompetanse og mulighet til å skreddersy opplegg for

godt trente og idrettsutøvere.
– Den yngste som trener hos
oss er 16 år. Den eldste er 84 år,
og han er en av de som er å se
på senteret hver eneste uke, forteller daglig leder.
Senteret ønsker at medlemmene varierer treningen og
prøver ut de forskjellige aktiviteter som blant annet er apparat- og frivekttrening, zumba,
BootCamp, styrke, catslide, linedance, kampsportinspirerte
fitnesstimer, Yoga og meditasjon.
– Styrketråkk er en av de mest
populære sykkeltimene på senteret. Folk hos oss er flinke til
å variere. Vi er veldig glade for
at de fleste våger å prøve ut litt
av alt, da det er viktig å variere
både for motivasjon og progresjon.

Kjeller Treningssenter har
forskjellige type medlemskap
for studenter, pensjonister og
bedriftsavtaler. En ordinær treningsavtale koster 449 kroner i
måneden.
BEHANDLING OG
TRENING
Skedsmokorset Fysikalske Institutt har lokaler med frivekter,
lufttrykksapparater,
romaskiner og spinningssykler. Apparatene var i utgangspunktet
tenkt som et tilbud for pasienter som for eksempel trengte å
trene opp en vond skulder eller
rygg. Instituttet har med årene
fått større lokaler og treningsapparatene har blitt flere.
– Vi ligger mer på mosjonistnivå. Folk som oppsøker dette
treningstilbudet er gjerne de

Stor fremgang : – Vi trener én gang i uken på treningssenteret og
merker stor fremgang fra vi startet for tre år siden og frem til i dag, sier Ove
og Else Munthe-Kaas.

som ikke synes det er så hyggelig å trene på de større sentrene.
Vi har ikke merket at det har
blitt flere store treningssentre
rundt oss siden disse har en
helt annen type treningskunder hos seg, sier fysioterapeut
Stian Lund.
De siste årene har instituttet opplevd at flere folk kommer kun for å trene. Lund tror
at det er en del som trekkes til
deres treningstilbud fordi dem
kan få veiledning i trimrommet av fysioterapeuter.
– Det er viktig at folk bruker
apparatene på en riktig måte. I
prisen er det derfor inkludert
en time veiledning med fysioterapeut. Vi er også mye inne i
treningssalen sammen med pasienter som får behandling, og

da kan folk kan spørre oss om
det er noe de lurer på, forteller
Lund.
Lund opplyser at deres institutt har færre gruppetimer å
tilby enn det et større treningssenter kan varte opp med. Men
instituttet har allikevel noen
timer med spinninggrupper. I
tillegg kjører en fysioterapeut
timer med en kombinasjon
av spinning og styrketrening
i grupper. Treningssalen til
Skedsmokorset Fysikalske Institutt holder åpent fra 08 til
20 på hverdager og fra 10 til 14
lørdager og søndager. For en tre
måneders treningsavtale må
du ut med 900 kroner. 1600
kroner for et halvt år og 2500
for et helt år.
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Dropout er
premiereklar
I morgen har ungdomsmusikalen
«Dropout» premiere
i Lillestrøm Kultursenter.

Suksessregissør : Roar Uthaug
fra Lørenskog står bak den nye filmen
«Flukt». (Foto: Privat)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Energiske rytmer, sang, dansenumre, dramatikk og humor er
ingrediensene i ungdomsmusikalen «Dropout» som har premiere i Lillestrøm Kultursenter
i morgen.
Hovedrolleinnehaverne kommer fra Skedsmo eller nærliggende kommuner på Romerike.
Flere av dem har bakgrunn fra
ungdomskoret Skedsmo Voices,
som også bidrar med dansere,
kor og statister på scenen.

Brutal bandeleder :

Ingrid Bolsø Berdal spiller bandelederen
Dagmar. (Foto: Fantefilm Fiksjon AS)

«Flukt» solgt til 56 land
Lørenskogingen
Roar Uthaugs nye
film «Flukt» har hittil
blitt solgt til 56 land.
– Kjempemoro, sier
Uthaug.

«Flukt» hadde Norgespremiere den siste helgen i september. Utlandet har imidlertid
lenge vist interesse for det
norske actioneventyret. Nå
har hele 56 land kjøpt filmen, deriblant viktige filmmarkeder som USA, Canada,
Tyskland, Frankrike, Spania,
Storbritannia, Australia og
New Zealand.
Tekst: Charlotte Sissener
– Jeg tror kombinasjonen
charlotte@avisdrift.no
av storslått norsk natur og en
spennende sjanger er det som
Det er kjempemoro å vite at det vekker interessen der ute. Et
vi har jobbet hardt med blir publikum som liker å bli unsatt pris på ute i verden, sier derholdt, og som liker å bli tatt
regissør Roar Uthaug til Rome- med på en berg-og-dalbanetur
riksposten.
i kinosalen vil sette pris på filLørenskogingens nye film men, sier Uthaug.

Etter svartedauden
set perfekt. Halve befolkningen
Filmen tar utgangspunkt i ti- var borte, gårder lå øde og lovden etter at svartedauden her- løse tilstander hersket, forteller
jet landet. En fattig familie Uthaug, som tidligere har gjort
legger ut på reise for å finne suksess med «Fritt vilt»-filmene.
Ingrid Bolsø Berdal har bæbedre levekår, men på en øde
fjellovergang blir de angrepet rende roller i både «Fritt vilt» og
av en røverbande. Nitten år «Flukt».
– Ingrid er utrolig inspirerengamle Signe tas til fange og
føres til bandeleiren, der hun de å jobbe med. Hun er veldig
fort lærer at hun er tiltenkt en engasjert og gir alt for at filmen
skjebne verre enn døden. Signe skal bli best mulig, kommenteforstår at den eneste løsningen rer Uthaug.
er flukt, men dette blir oppdaget, og banden tar opp jakten Mye norsk film
Flere norske kinofilmer har
på henne.
– Vi hadde ideen til grunn- hatt premiere i høst. I tillegg til
historien først. Da vi så etter storfilmen «Kon-Tiki», har også
en passende setting fant vi ut «Som du ser meg», «90 minutat tiden etter svartedauden pas- ter» med Aksel Hennie og «Tina

& Bettina – The Movie» fått
bred omtale. Regissøren tror
ikke nødvendigvis at de mange
norske filmene vil «slå hverandre i hjel».
– Jeg tror nok det kan være
en viss fare for det blant filmer
som oppleves som litt like. Men
andre filmer tror jeg kanskje
heller får drahjelp av at publikum ser at det lages mye bra
norsk film, sier Roar Uthaug,
som har flere prosjekter på gang
uten at han vil røpe altfor mye
om akkurat det.
– Det er usikkert akkurat hvilket prosjekt som blir det neste,
men at det blir en bred underholdningsfilm er nok ganske
sikkert, sier suksessregissøren.

Ble premierehelgens nest mest sette film i Lørenskog
«Flukt» ble premierehelgens nest
mest sette film i
Lørenskog.

mierehelgen. Ved Lørenskog
Kino ble filmen nest mest
sett av publikum.
– Av totalt 13 titler på programmet, stod «Flukt» for
12 prosent av publikumsbesøket den helgen. Vi er glad
for å ha en regissør som Roar
Tekst: Charlotte Sissener
Uthaug i lokalmiljøet. Han
charlotte@avisdrift.no
har jo allerede gjort seg bemerket som en stødig regisDet gikk bra for «Flukt» i Roar sør, blant annet med «Fritt
Uthaugs hjemkommune i pre- vilt»,
sier
kinokonsulent

ved Lørenskog Kino, Kristin
Godli Johannessen.
«Flukt» slås imidlertid av
storfilmen «Kon-Tiki» som
kan notere seg 28 prosent av
publikumsbesøket.
Roar Uthaug er fornøyd med
tallene.
– Kjempegøy at filmen
også slår an i Lørenskog. Jeg
har selv veldig gode minner
fra Lørenskog Kino, sier han.

Storslått natur: Kinopublikummet i Lørenskog strømmer til kinosalene
for å se Roar Uthaugs nye film. Her en scene fra filmen. (Foto: Fantefilm Fiksjon)

Mange sliter
Musikalen handler om fire
ungdommer som gjør opprør
mot skolen i frustrasjon over
ikke å strekke til. En kveld stormer de skolen, men overraskes
av et jenteband som øver til en
stor internasjonal musikkonkurranse. Det oppstår konfrontasjon mellom de to gruppene,
men også søt musikk.
Målet er å skape debatt rundt
hvilke utfordringer norsk ungdom sliter med, og at mange
velger å slutte på skolen.
– Hver tredje elev i videregående sliter med å fullføre skolegang, noe som koster det nor-

Dropper ikke premieren : Ungdommene i «Dropout Musical» skal spille mange forestillinger fremover. (Foto: Marcel Lelienhof)

ske samfunnet 5-6 milliarder
i året. Vi håper Dropout-musikalen vil bidra til å bevisstgjøre
både ungdom, politikere og
foreldre i enda større grad, uttaler regissør Elin Høyholm.
På k jøpesenterturné
Musikalen er laget i en slik
form at den etter hvert kan settes opp på skoler, i kor og teatergrupper. Det utvikles også
et temaopplegg som skolene
kan benytte seg av i forkant av
forestillingen. Musikalen skal
allerede være aktuell for det

nye valgfaget «Sal og scene» i
ungdomsskolen.
Markedskoordinator
ved
Lillestrøm Kultursenter, Anne
Merete Rodem, forteller at de
satser stort på ungdomsmusikalen i høst.
– Vi setter opp hele seks forestillinger over fire dager i oktober, sier hun.
I høst har Dropout-gjengen
også tatt med seg forestillingen
rundt i ulike kjøpesentre på
Østlandet.

Else besøker Kløfta
Else Kåss Furuseth
kommer til Kløfta
gamle skole for å
snakke om forestillingen «Kondolerer».
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det siste året har komiker Else
Kåss Furuseth gjort suksess
med sin forestilling «Kondolerer». Teaterforestillingen, som
hun har skrevet selv, bygger på
hennes egne opplevelser med
selvmord i nær familie og sitt
forhold til døden. Med dette
som bakgrunnsmateriale klarer imidlertid Jessheim-jenta å
bringe frem latteren til publikum.
I morgen, 11. oktober, kommer hun til Kløfta gamle skole
for å snakke om forarbeidet til
forestillingen. Det er Venneforeningen for Kløfta gamle skole

På hjemlige trakter : Komiker Else Kåss Furuseth tar turen
til Kløfta i morgen. (Foto: Fredrik Gulseth)

som arrangerer møtet, og ifølge sier Løkken, som også kan
fungerende sekretær Harald friste med servering av kaffe og
Løkken har de store forvent- kaker.
ninger.
Arrangementet starter kl.
– Vi håper på stinn brakke, 19.00
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Romerike Storbandfestival:

Vil sette rekord

Hardtslående blues:

Supergitarist Vidar Busk kommer til Romerike Storbandfestival. (Foto: Pressefoto)

Vidar Busk og
Stian Carstensen
kaster glans over
Romerike Storbandfestival i helgen. Festivalsjef
Morten Tørmoen
håper å kunne
knuse tidligere
publikumstall.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I år kan Romerike Storbandfestival skilte med artister som
Stian Carstensen, Vidar Busk,
Miss Fitz med Maiken Krokan
fra Gjerdrum og Ett Fett Storband fra Lillestrøm. Festivalen
får også besøk fra Sverige: saksofonisten Robert Nordmark og
sangerinnen Isabella Lundgren
opptrer sammen med Prime
Time Orchestra fra Sandvika.
I alt vil det stå 11 band fordelt
på tre scener i Lillestrøm Kultursenter denne lørdagen.
Godt fornøyd
– Hvor fornøyd er dere med
årets program, festivalsjef Morten Tørmoen? -Vi er godt fornøyd, spesielt fordi det favner
så bredt og at samtlige av artistene er spydspisser i hver sin
greie. Eksempelvis har vi Stian
Carstensen som mikser folkemusikk og skeive taktarter med
masse sprell og moro. Jentene
i Miss Fitz kunne like gjerne
stått foran “Skal vi danse”storbandet på TV2, istedet for å
stå på vår scene. Og for de som
digger hardtslående blues og
hinsides gitarspill, har vi Vidar
Busk – ingen over, ingen ved siden, sier Tørmoen med et smil.
– I tillegg har vi proffene i
Samlebandet på scenen med
Stian Carstensen og Zappa-

Flinke jenter: Jentegruppen Miss Fitz med Maiken Krokan fra
Gjerdrum i spissen. (Foto: Pressefoto)

bandet Dead Dino Storage som
rett og slett er hårreisende bra.
Jeg vet det finnes hordevis av
Frank Zappa-fans der ute som
bør kjenne sin besøkelsestid,
legger han til.
Vil knuse rekorden
Tørmoen & co har fått med alle
bandene og artistene de ønsket
å ha med. Det eneste skåret i
gleden er at Det Norske Blåseensemble ikke kunne komme
for å gjøre sin hyllest av Frank
Zappa.
– Dessverre fikk vi ikke datoene til å gå i hop. På vårparten
fikk vi kontrabeskjed, men da
var plakaten allerede fylt opp.
Men i 2013 er det 10 år siden
Zappa døde, så muligens gjør
vi en greie ut av det da, sier
festivalsjefen som tror at gamle
publikumsrekorder kan slås i år.
– Vi har ligget på rundt 250350 besøkende de siste tre

Folkemusikk: Multiinstrumentalisten og eidsvollingen Stian
Carstensen tar med seg sin folkemusikk til helgens festival. (Foto:
Pressefoto)

årene. I år håper vi å knuse
tidligere tall. Det hadde vært
kjempestas med 400 – 500 publikummere, og jeg tror faktisk
det er mulig å havne der også,
sier en optimistisk festivalsjef.
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER

VINTERMYGGEN - QUEENDOM OG ANDREA DAHLE

BANDWAGON

ONSDAG 10. OKTOBER KL: 19:00
I CONNECT
Bandwagon er en låtkonkurranse
for ferske og uetablerte artister og
band i Norge. Den startet lokalt i
mai og ender i en nasjonal finale
3. november

MUSIKALEN «DROP OUT»

TORS. 11. OKTOBER - 14. OKTOBER KL:
19:00 (LØR-SØN OGSÅ KL. 15:00)
I TEATERSALEN
«Dropout» er en ny og fengende
ungdomsmusikal som gjennomsyres av energiske rytmer, sang, rap
og dansenumre. Her er dramatikk
og humor gjennom en spennende
story og et høyst dagsaktuelt
tema, nemlig ungdom som sliter
i hverdagen og særlig med å
fullføre skolegang.

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.
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no
SMAK - SPANSK AFTEN

TORSDAG 11. OKTOBER KL: 19:00
I CONNECT
Queendom har holdt det gående
i hele 12 år før debutalbumet
nå omsider slippes. De fremstår
nå som trio med Asta Busingye
Lydersen, Monica Ifejilika og Hannah Kvam.

FREDAG 12. OKTOBER KL: 20:00 I
RESTAURANTEN
Spania feirer nasjonaldag 12.
oktober. Dette markeres med
Spansk aften i restauranten på
Lillestrøm Kultursenter. Her vil det
bli servert en bugnende buffet av
det beste fra Spania både av mat
og desserter.

MEZZOFORTE

STANDUP

FREDAG 12. OKTOBER KL: 19:30
I STJERNESALEN
Mezzoforte slipper sitt nye album
«Islands» i juni og legger ut på en
omfattende turné. Vi er stolte av
at de nok en gang velger å legge
turen innom oss på Lillestrøm.
Her får du høre låter fra det nye
albumet og du får selvfølgelig
også gruppas tidligere hits!
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FREDAG 12. OKTOBER,
TAPAS TAPAS
Fredag 12. oktober har vi selveste Fredrik Steen på scenen på
Tapas Tapas! Steen er mannen
bak karakteren Hildegunn «Steikje
fine gardine!» Moltubakk! Tapas
Tapas-favoritt Bjørn Wilhelmsen
står for oppvarming av publikum.

ULLENSAKER
KULTURHUS
KNUT REIERSRUD

ONSDAG, 10.OKTOBER, KL. 20:00,
HERREDSHUSET (SAL)
I 30 år har Knut Reiersrud spilt
sine gitarer på utallige scener og
begeistret publikum - bokstavelig
talt - verden rundt. Hans omgang
med strengeinstrumenter - både
musikalsk og visuelt er å betrakte
som en totalopplevelse.en».

LØRENSKOG HUS
ROMERIKSUTSTILLINGEN
2012

29/9-20/10 LØRENSKOG HUS,
KUNSTSALEN
Romeriksutstillingen 2012 er nr.
40 i rekken siden 1973. Siden
2001 har denne utstillingen vært i
samarbeide mellom Lørenskog
kunstforening og Ullensaker
kunstforening.

FRUEN FRA HAVET

TORSDAG 11. OKTOBER, KONG RAKNE
Riksteatret presenterer Fruen fra havet,
et av Henrik Ibsens mest aktuelle dramaer. Om kunsten å ta de rette valgene
og leve det livet man ønsker seg.

ERIK THORSTVEDT

TIRSDAG, 16.OKTOBER, KL. 19:00,
KONG RAKNE
«Kan vi lære noe av menn i korte
bukser?» Erik Thorstvedt er en
av Norges mest etterspurte
foredragsholdere, antagelig fordi
han har klart å kombinere stor
prestasjonsevne i idrett med et
godt hode og en velformulert
evne til å lære bort det han kan.

KVINNENE I RINNANBANDEN

FREDAG 12. OKTOBER KL: 12.00
LØRENSKOG HUS, BIBLIOTEKET
Mytene om Henry Rinnan og
Rinnanbanden er mange. Idar
Lind har fordypet seg i dette stoffet og blant annet skrevet boka
«kvinnene i Rinnanbanden».

DEN STORE ULLDAGEN

SØNDAG 14. OKTOBER KL. 12:00
LØRENSKOG BYGDEMUSEUM, SKÅRER GÅRD
Sauer og ull står på programmet på
Lørenskog
bygdemuseum denne
dagen. Se
sauene blir
klippet og
hvordan ulla
brukes til
å lage
ullgarn og
varme klær.

A DANCE TRIBUTE TO
PING PONG

TORSDAG 11. OKTOBER KL. 19:30,
LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Jo Strømgren kompani presenterer:
bordtennis er ikke bare en
sport. det er en ﬁlosoﬁ. En
asiatisk guru leder sine etterfølgere
gjennom den moderne tilværelsens
minefelt og viser veien til hinsides
lykke. Den åndelige oppskriften
er en blanding av Yin og Yang,
Himmel og Helvete, Liv og Lære,
Stephen Hawking og Uri Geller,
med litt Kahlil Gibran og Bruce Lee
på toppen.

SKEDSMOKORSET
HØSTUTSTILLING PÅ
SKEDSMOKORSET

TORSDAG 12-14. OKTOBER,
SKEDSMO SAMFUNNSHUS
For femte gang arrangerer Lions
Club Nedre Romerike og Lions Club
Skedsmo kunstutstilling. Her legges
det vekt på at det presenteres kunst av
høy kvalitet og i alle prisklasser. Foruten
originalkunst til under tusenlappen
og oppover finnes også en kafé med
mange godsaker hvor kunstinteresserte kan treffes for en hyggelig prat.
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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

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

SOM EN DRONNING
NEDOVER FLODEN
VINNER AV FLAXLODD

EIVIND EIA

Rådhusvegen 17 d
2050 Jessheim

r!
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t
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r
G
SvarSLipp SendeS TiL: romeriksposten, depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LøSning : ................................................................................................................................................................
navn : ........................................................................................................................................................................
adreSSe : ...............................................................................................................................................................
friST fOr innSending : mandag 15. oktober
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Mye skryt til Reidun
Reidun Sæther fra Skedsmokorset høster lovord for sin rolle i den nye musikalen
«Spamalot».
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

For snaue to uker siden var
det premiere på Monty Python-musikalen
«Spamalot»
på Folketeateret i Oslo. Forestillingen har jevnt over fått
gode kritikker, og spesielt
Skedsmo-jenta Reidun Sæther
blir hyllet for sin innsats. Reidun har rollen som «Damen
i sjøen» og spiller mot kjente navn som Atle Antonsen,
Trond Espen Seim og Espen
Beranek Holm.
vinner divaSTaTuS
«Navnet Reidun Sæther kommer du til å få høre igjen. Med
«Spamalot» vinner hun divastatus», skriver Lillian Bikset i
Dagbladet og triller en fem-

mer på terningen. Aftenpostens Mona Levin sparer heller
ikke på godordene.
«Reidun Sæther har alvoret,
formatet, den komiske timingen og en gudegitt stemme. I
lange perioder er det hennes
show, hun er en magnet for
øyet og øret», skriver hun.

hytte
vinter

EK 8ST SID
RA ER
BI S
LA
G

Bilag i Romeriksposten 10.oktober 2012

har haTT TrOen
Skedsmo-jenta er naturlig
nok godt fornøyd med tilbakemeldingene.
– Det er veldig hyggelig når
det man har jobbet for blir
lagt merke til. Vi har alle hatt
troen på denne forestillingen
helt siden prøvestart, og det
er selvfølgelig veldig gøy at
publikum og pressen ser det
samme som vi, sier Reidun til
Romeriksposten.

damen I sJøen : Reidun Sæther gjør suksess på scenen som «Damen i sjøen» i Monty Python-musikalen «Spamalot». (Foto: May B. Langhelle)

Vi har åpnet ny oppretnings- og lakkavdeling.

mer SkrYT
En annen romeriking, Trond
Fausa Aurvåg fra Fetsund, får
også skryt for sin rolle som
Prins Herbert. Mona Levin
fremhever at han har mye av
den samme appellen som Reidun på scenen.
«Trond Fausa Aurvåg har

den samme magnetismen. «Monty Python and the Holy
Han er en forvirringens mes- Grail» som kom ut på 70-tallet
ter, og bare han går over sce- og dreier seg om Kong Arthur
nen, braker latteren. Uansett og Ridderne av Det runde
hvor usannsynlige de mange bord som gir seg ut i verden
rollene hans er, tror vi på for å fi nne Den hellige gral.
dem», skriver hun.
«Spamalot» er basert på
den britiske fi lmklassikeren

Her vil vi ha feriehus
Mange ﬁnner hytta på nett
Viser seg fram på hyttefeltet ved Exporama
Foto: Gunn Oddveig Liahagen
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Her vil vi ha feriehus
Interessen for å leie hytter og feriehus i
Akershus og Østfold øker kraftig.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Vi ser at antall bookinger
til hytter og feriehus i Østfold og Akershus øker kraftig.
Antall bookinger til Østfold
så langt i år har økt med 25
prosent sammenlignet med
samme periode i fjor, mens
bookinger til Akershus er
mer enn fordoblet sammenlignet med fjoråret, forteller
markedskoordinator Kristin
Vidvei Nygaard i feriehusutleieren Novasol.
Tall fra 2010 viser at «Oslofjorden og omegn» er det området som i gjennomsnitt har
flest antall utleide uker hos
Novasol.
– Erfaringsmessig ser vi at
husene i områdene rundt Oslo
har svært godt belegg og at antall utleide uker stadig øker, sier
Nygaard.
Bedre standard
Hun mener det er vanskelig å
peke på en konkret årsak til
økningen, men at det kan ha
flere grunner.
– Boligene i disse områdene har fått bedre standard i
løpet av de siste årene og dette tiltrekker seg flere gjester,
både fra Norge og utlandet.

Økt interesse : - Stadig
flere vurderer feriehusferie, sier
Kristin Vidvei Nygaard i feriehusutleieren Novasol. (Foto: Privat)

En annen faktor som mest
sannsynlig også spiller inn
er den gode tilgjengeligheten. Mange ønsker å være i
nærheten av byene, og den
stadig forbedrede infrastrukturen gjør at gjester som leier
hus i disse områdene lett kan
komme seg til og fra Oslo,
sier hun.
Per dags dato leier Novasol
ut 65 hus i området «Oslofjorden og omegn». 7 av disse
husene ligger på Romerike,
nærmere bestemt ved Aurskog/Mjermen/Bjørkelangen,
Hurdalsjøen, Morskogen og
Maura. De har imidlertid in-

Populær vinteridyll :

Hytter i Oslofjorden og omegn. (Foto: Novasol)

gen statistikker som sier noe
om overnattingsbelegget på
disse stedene.
Dejlig i Danmark
Når det kommer til utenlandsbookinger viser det seg
at det fortsatt er «dejlig å
være norsk i Danmark».
– Danmark er uten sam-

menligning det mest populære reisemålet. I 2012 var
over halvparten av alle norske bookinger til Danmark,
forklarer Nygaard.
I tillegg er Spania stadig
populært.
– Den høyeste økningen
ser vi i Spania der antall norske bookinger har økt med

over 55 prosent sammenlignet med 2011. Vi opplever en
økt interesse for å leie feriehus og ser også av undersøkelser at stadig flere vurderer
feriehusferie nå, sier Kristin
Vidvei Nygaard.
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Mange finner hytta på nettet

FJELLET FRISTER :

En hytte på fjellet lokker lommeboken frem hos mange.

Det er lagt ut 5011
fritidsboliger til
salgs i Norge på
finn.no. 46 eiendommene disse
befinner seg på
Romerike.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

10 av Romerikes 14 kommuner
er representert med én eller

flere hytter til salg i sin kommune. Aurskog-Høland ligger på «til salgs-toppen» over
steder på Romerike med flest
hytter. Her selges 15 fritidsboliger. I Gjerdrum, Lørenskog,
Sørum og Ullensaker var det
ingen fritidsboliger til salgs.
SKEDSMOHYTTA
Ønsker du å kjøpe fritidsbolig
i Skedsmo kommune må du
kanskje vente lenge mellom
hver gang det dukker opp en.
Et søk på finn.no viser at det
skal selges ei hytte i SolbergVestli. Dette er et området som

i følge vedtak i kommunen er
under omregulering med oppgradering av infrastruktur.
Skedsmo Kommune ønsker å
regulere området til boligformål, noe som kan åpne for å
søke bruksendring for denne
eiendommen.
– Det er ikke hverdagskost
for meg å selge fritidsbolig i
Skedsmo. Eiendommen står
registrert som fritidsbolig.
Men siden området er under
omregulering kan eiendommen kanskje bli enebolig etter
hvert, forteller megler Øyvind
Tønsberg ved EiendomsMegler1.
– Er det andre steder på Romerike dere selger flere hytter?
– Vi selger en del hytter
oppe i Hurdal. Folk som kjøper hytter her kommer stort
sett fra området rundt Oslo.
Da blir veien til hytta ikke så
lang. Sånn sett er Hurdal veldig riktig plassert i forhold til
Oslo, sier Tønsberg.
NESTE STOPP BANKEN
Når hytta er funnet må du kanskje ta turen til banken din for
å be om et lite, eller stort lån.
Bankene opplyser at de
jevnlig får spørsmål om finansiering av fritidsboliger.
– Vårt inntrykk er at fjellhytter i den midterste prisklasse er de mest populære,
det vil si i prisklassen mellom
1.5 til 2.5 millioner kroner.
Vi har noen få henvendelser
vedrørende leiligheter i fjellet,
men interessen for disse synes å være dalende, forklarer
banksjef ved DNB Bank ASA
Lillestrøm, Unni Tollan.
DNB krever i de fleste tilfeller egenkapital på 20 til 25
prosent av kjøpesum, men
vurderer hver henvendelse
individuelt. Tollan opplyser at
de fleste som kjøper hytte, og
som har behov for lånefinansiering, er småbarnsforeldre,
samt voksne, veletablerte som
gjerne har solgt eneboligen og
flyttet i leilighet.

sjelden mulighet: Det er ikke ofte det selges hytter i Skedsmo.
Men et nettsøk viser at en fritidseiendom står til salgs i utkanten av
kommunen. Foto: finn.no.

– En del potensielle kjøpere
ordner seg med finansiering,
men noen sitter også litt «på
gjerdet» og venter på prisnedgang, forteller banksjefen.
Banken får sporadisk henvendelser om fritidsboliger i
Sverige og leiligheter i Syden.
Men for de fleste hyttekjøperne er avstand til hytta viktig der de fleste ønsker hytte
innenfor en kjøretid på 2 til
2.5 timer.
– Vi opplever at det er kjøpers marked, og at de dyreste
hyttene er vanskeligere å selge.
Det tar tid, og selger oppnår
gjerne ikke forventet pris, sier
Tollan.
FINANSIERING
Hytta ligger der i et naturskjønt område. Fuglene kvitrer i trærne og fisken vaker
i vannskorpa. Det kribler i
magen for snart skifter hytta
eier, tenker du. Men hva er det
viktigste du som bankkunde
må tenke på før du oppsøker
banken med ønske om å kjøpe drømmehytta ved bruk av
banklån?
– Det er viktig at kundene

tenker på beliggenhet og
hvordan omsetningen av hytter vært den siste tiden. Det
er også viktig å tenke på kostnaden ved å eie en hytte. Jeg
tenker da på blant annet vedlikehold og offentlige avgifter.
Mange hytter er også sesongbaserte. Hytter på fjellet dekker alle våre fire årstider, mens
hytter ved sjøen dekker kanskje kun sommermånedene.
Hvis bruken av hytta ikke er
stor i forhold det du har av utgifter på den er det også det er
viktig å tenke på utleiemuligheter, oppsummerer leder for
personmarkedet i Lillestrømbanken, Jo Sivert Martinsen.
– Hva krever banken av lånekundene ved slike lån?
– LillestrømBanken vurderer
kundens betjeningsevne, sikkerhet og total gjeldsbyrde i
forhold til inntekt. Det vil si
at vi må innhente selvangivelse, lønnslipp, verdivurdering/
takst av objektet og eventuelt
verdivurdering fra eksisterende
bolig, på samme måte som ved
boligkjøp, opplyser Martinsen.
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Viser seg fram på hyttefeltet
ved Exporama
Hedda Hytter var en
av de fire første hytteleverandørene som
bygde visningshytte
på Hellerudsletta.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– For oss har det vært viktig å
være her og vise hva vi kan tilby. Mange av kjøpsprosessene
starter ofte her på hyttesenteret, sier salgsleder hos Hedda
Hytter, Sten Markussen Krogh.
ALDRI TO LIKE
– Vi tilpasser hytta etter kundens behov og tomtas beskaffenhet slik at vi får ivaretatt

lys, utsikt, vær og vind. Hedda
har et system som gjør at vi aldri har bygd to like hytter på
30 år, sier Krogh.
Salgslederen forteller at det
er positivt for dem å ha tilknytning til et område der det bor
mange potensielle kjøpere. Fordelen ved å vise fram ei utstillinghytte er at kundene kan gå
fra rom til rom å se størrelsen
på rommene.
– Utfordringen er å finne en
størrelse som passer til behovet. Folk flest kjøper ei hytte på
rundt 100 kvadrat med tre soverom. Slike hytter er store nok
til å ta imot barn og barnebarn.
Den er også tilstrekkelig om ekteparet ønsker å være alene på
hytta, forklarer Krogh.
Hyttene er bygget i moduler,
noe som gjør at hyttene er arealeffektiv og fleksible. Leverandøren

tilbyr fra små anneks
på 50 kvadrat til store
hytter på 150 kvadrat.
PRØVEHYTTER
Etter å ha sett utstillinghytten på Hellerudsletta er neste
steg at kundene kan
få tilbud om å oppleve hvordan det er
å bo i ei slik hytte
over et par døgn.
Her får de se hvordan rommene og Arealeffektive : - Disse hyttene er arealeffektive og fleksible, forteller
størrelsen på hytta salgsleder hos Hedda Hytter, Sten Markussen Krogh.
fungerer for familien.
randøren fem hytter til gratis utstillingsvindu for Norges
– Det er veldig mange som prøving. En prøvehytte num- fremste hytteprodusenter.
– Når Exporama arrangerer
prøver hytten, og som ser dette mer seks er under planlegging
som veldig positivt og veldig i Strømstad i Sverige. Disse hyt- Hyttelivsmessa myldrer det
avgjørende i et forvirrende tene inneholder alt du trenger, av folk på vårt område. Hyttemarked.
og er fullt utstyrt med kjøk- senteret har åpent nesten hele
Foreløpig har hytteleve- ken med oppvaskmaskin, TV året på torsdager, fredager og
i stue, dyner og puter på sove- lørdager. Trafikken varierer
rommene. Det eneste som må fra dag til dag og uke til uke,
medbringes er mat, drikke og forteller markedskoordinator
Morten Nordli.
sengetøy.
Nordli opplyser at senteret har
– Veldig mange som prøver
en av våre hytter ender opp besøk av folk fra hele Norge. Her
med en hyttekontrakt, forteller treffer kundene hytteprodusenter som gir hjelp og veiledning.
Krogh.
– Et besøk på senteret er noe
HELÅRSUTSTILLING
helt annet enn bare å bla gjenNorsk Hyttesenter har nå 18 nom en katalog eller snakke
hytteleverandører
represen- med en selger på telefon. Dettert med utstillinghytter. Fra te er det absolutt beste stedet
starten i 1997 har hyttesen- å reise til om man skal bygge
teret vokst gradvis til å bli et seg hytte, forteller Nordli.

Visningshytte : Utstillingshytta har en kjøkkenkrok kombinert
med spisestue og oppholdsrom.

