är
Succén
tillbaka!

3. årgang – Nr. 39 – 12. desember 2012

Finns i må

härliga fär
HÖSTJACKA
299,95 SEK

är
Succén
tillbaka!

CARDIGAN
299:-

HÖSTJA
299,95

Finns i många
härliga färger.

CARDIGAN
T-SHIRT
299:129:T-SHIRT
129:-

SVENSKT
LAMMKÖTT
SVENSKT

Till

Juletallerken kun 179,-

kål
fåri

59,90
59,90

LAMMKÖTT

kål
fåri
Till t

rke
Super Ma

SEK

PR. KG

SEK

PR. KG

ket

Super Mar

Ledig plass på julebord, ring for å bestille

HHöösstteenndsser
trtreennder

ALLA
PIKÉER FRÅN

ALLA
LACOSTE
PIKÉER FRÅN
LACOSTE

-30%
-30%

ÖPPET
A
ÖPPET
ALLA DA
MÅN–FRE:
• LÖR:
10–19VARJE
• ÖPPET
VARJE SÖNDAG:
FÖR AVVIKANDE
ÖPPETTIDER:WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.
WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING. SE SE
MÅN–FRE: 10–20
• LÖR:10–20
10–19
• ÖPPET
SÖNDAG:
10–19 10–19
• FÖR• AVVIKANDE
ÖPPETTIDER:

Mån-Fre:
(innan
10-19
Öppetvarje
varje söndag
Mån-Fre:
10-2110-21
(innan
jul).jul).
Lör:Lör:
10-19
Öppet
söndag10-19
10-19
Mat:
Alla
dagar
9-21.
Systembolaget:
Mån-Fre:
10-20
Lör:
9-15
Mat: Alla dagar 9-21. Systembolaget: Mån-Fre: 10-20 Lör: 9-15

Samtliga
erbjudanden
gäller
26/9-5/10,
med reservation
för slutsålda
Samtliga erbjudanden
gäller
26/9-5/10,
med
reservation
för slutsålda
varor. varor.

Søker vintersyklister
Skedsmo kommune er på jakt
etter personer som vil teste
sykkelforholdene vinterstid i
Lillestrøm og omegn.
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Side 4

Super Market
MÅ N– FR E: 10 –2 0 • LÖ R:
Samtliga erbjudanden gäller
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Planlegg juleshoppingen
Du gjør lurt i å sette opp et budsjett for årets julehandel.
– Det er en god forsikring mot
økonomisk blåmandag i januar,
sier forbrukerøkonom Magne
Gundersen.

Side 8

Samtliga erbjudanden gälle

Innbyggerne i Lørenskog havnet i fjor på
18. plass på inntektstoppen blant de 430
kommunene i Norge. Utviklingen det siste
året har vært forholdsvis god, spesielt
blant mennene.
Side 6-7
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LSK-damene
lærte selvforsvar
Fotballdamene i
LSK ﬁkk opplæring
i selvforsvar hos
Strømmen Tong IL
Taekwondo senter.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Onsdag forrige uke var hele damelaget i LSK Fotball invitert til

Strømmen Tong IL TaeKwon-Do
senter for å lære seg selvforsvar.
LSK-mestrene fikk kyndig
opplæring av hovedinstruktør
og grunnlegger av senteret,
Master Nadeem A-Malik, og
hans instruktører.
A-Malik er en svært respektert person i taekwondo-miljøet. Mange av lederne for de
andre taekwondo-klubbene på
Romerike har fått opplæring av
han.Fotballdamene viste iver
etter å lære selvforsvar, og ble
etter hvert så flinke at noen av
instruktørene fikk «gjennomgå» av LSK-mestrene.

Togpendlere må
betale for å parkere

Hvis du setter fra
deg bilen ved Jessheim eller Kløfta
stasjon, må du
betale 50 kroner
måneden fra januar.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fra 10. januar må togpendlere
som parkerer bilen ved Jessheim og Kløfta stasjon betale
en avgift på 50 kroner måneden.
Allerede i november ble
betalingsordningen
innført
ved stasjonene på Eidsvoll og
Eidsvoll Verk. Ordningen fi nnes også allerede på Lørenskog stasjon. Pendlerne fester
en oblat på bilens frontrute,
og sender deretter en sms etter
instruks på oblaten.
Hittil har mange ikke-pendlere brukt parkeringsplassene.

IKKE LENGER GRATIS: Heretter
må pendlere betale for å stå parkert
på togstasjonen. Her fra Jessheim
stasjon. (Foto: Charlotte Sissener)

– Vi får mange henvendelser
fra kundene, særlig i vinterhalvåret, om at det er kaotiske forhold
på parkeringsplassene. Med smsoblaten blir parkeringsplassene
bedre regulert, sier prosjektleder
i Jernbaneverket, Kamal Kamboj,
i en pressemelding.
Parkering i helger og på
kveldstid skal fortsatt være gratis.

Ny utstilling på
Skedsmo bibliotek
Leverer alt av rørleggertjenester
til privat og næring!

Alnabru, Brobekkveien 107, Bryn
Bryn, Tvetenveien 55

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

Månedens kunstner i desember
er Sissel Tjomsland Wellmeier.
Sissel vokste opp i Sunndal på
Nordmøre, og liker å male i
sterke farger.
Mange av hennes malerier viser fargerike kvinner,
og håpet er at de også viser
tankene.
Hun har alltid likt å forme,
skape og male, og har gått et
år på Lærerskolen i forming på
Blaker Skanse.
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Skedsmo kommune
søker vintersyklister
Skedsmo kommune
er på jakt etter personer som vil teste
sykkelforholdene
vinterstid i Lillestrøm og omegn.

Kjendisene står i
kø for å komme til
lokale sentre og
signere bøkene
sine før jul.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

«Syklistenes Landsforening Lillestrøm og omegn» og Skedsmo
kommune er nå i gang med
kampanjen «Vintersyklist søkes».
De er på jakt etter 10 personer
som ønsker å teste sykkelforholdene vinterstid i Lillestrøm.
– Planlagt prosjektperiode
er januar – mars 2013, men
syklister som ønsker å bli med
kan melde seg allerede nå. Vi
ønsker oss personer i alle aldre
og som gjerne er bosatt i forskjellige deler i Skedsmo kommune, skriver SLF Lillestrøm og
omegn i en pressemelding.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

A AMODT OG K JUS
Flere kjøpesentre på Romerike
får også kjente gjester på besøk
i førjulstiden. Jahn Otto Johansen, Aslak Nore og Tom Stalsberg har alle kommet ut med

KALD FORNØYELSE:

Med piggdekk og varme klær er det mulig å bruke sykkelen også vinterstid. (Foto: Knut Opeeide)

av fem syklister som velger å
sette bort sykkelen når vinteren kommer, mens halvparten
fortsetter å sykle i Sverige og
Finland der vinteren er like
kald og snørik, skriver styret

i SLF Lillestrøm og omegn videre i pressemeldingen.
SYKLE TIL JOBB
Deltagerne må bo nærme jobb
eller skole slik at de kan sykle

minst to dager i uken i sesongen fra 2. januar til 20. mars
neste år.
Samtidig skal de føre loggbok og gi jevnlige tilbakemeldinger om hvordan de opplever

sykkelnettet og vedlikeholdet
på veiene.
Interesserte som ønsker å
være med på prosjektet bes om
å sende en mail til lillestrom@
syklistene.no.

Tlf. 944 78 976
redaksjonen@romeriksposten.no

Rimelige biler

AKTUELT

– Det har blitt en tradisjon hos
oss at vi har signeringer til jul. I
år har vi hatt en spennende bokhøst, og dermed er det et knippe
spennende forfattere som kommer til oss, forteller daglig leder
ved ARK Strømmen, Katrine Syvertsen.
Tidligere i desember har
både Snåsamannen og Alex Rosén gjestet bokhandelen, men
kjendisene står i kø. Nærmere
jul kommer Kjetil Rekdal, Knut
Storberget, Jenny Skavlan og
Arne Hjeltnes med sine respektive bøker. - Vi har også hvert
år med noen aktuelle krimforfattere, som i år er Anne B. Ragde, Anne Holt, Unni Lindell og
Jørn Lier Horst, sier Syvertsen.

AKTUELT

MISFORNØYDE
Bakgrunnen for kampanjen er
brukerundersøkelsen «Syklist i
egen by», der mange ga uttrykk
for at de var misfornøyd med
sykkelforholdene i Lillestrøm
om vinteren. Dette til tross for
at byen har blitt kåret til Norges beste sykkelby tre ganger.
- Her har sykkelbyen og kommunen trolig et stort forbedringspotensial. I Norge er det fire

Signerer julen inn

Tips oss

PÅ SIGNERINGSFERD: Krimforfatter Unni Lindell kommer til
Strømmen for å signere sin nyeste bok. (Foto: Jørn Grønlund)

bøker det siste året og gjester
Metro-senteret i Lørenskog for
signering. Til Jessheim Storsenter kommer Toralv Maurstad,

Inger Lise Rypdal, Kjetil André
Aamodt og Lasse Kjus samt de to
lokale forfatterne Johnny Brenna og Sigbjørn Mostue.

08 Mercedes E280 CDi Elegance, st. v, aut, 4 matic
07 Mercedes E280 CDi Avantg. aut, st. v, skinn
07 Mercedes E320 CDi Avantg. 4matic, st. v., aut, skinn
06 Mercedes E280 CDi Avantg. aut. ,104.000 km
05 Mercedes E200 CDi Classic aut.
11 Ford Fiesta 1.4 DTCi, 11.000 km
09 Volvo V50 1.6 d, navi
09 Volvo V50 1.6 d, navi
04 Volvo V70 2.4 bensin, aut., 170 hk
04 Volvo V70 D5, aut., delskinn
04 Volvo V70 D5, skinn
03 Volvo XC70 D5 aut., skinn
02 Volvo V70 2.4 D, skinn
06 Honda Civic 1.8 Sport, aut
06 VW Golf 1.9 TDi Trend, 5 dørs combi
06 Mazda 6 1.8 Exclusive, st. v
04 Opel Vectra 1.8i, st.v
04 Mitsubishi Carisma 1.6 Sport, skinn
06 Ford Focus 1.6 Ghia, st.v
03 Ford Mondeo 2.0 DTCi Trend, st. v
02 Ford Mondeo 1.8 Trend, st.v
01 Ford Mondeo 2.0 Trend, st. v
03 VW Caddy 1.9 SDi vare
02 VW Passat 1.9 TDi aut, st.v
04 Renault Laguna 1.6 st.v
07 Ford Focus 1.6 TDCi 5 dørs combi
00 Peugeot 406 1.8 st. v
01 BMW 520i st. v, aut., skinn
99 BMW 520i aut, skinn
82 Rolls Royce Silver Spirit aut., skinn
75 Mercedes 450 SLC aut., skinn
79 Lincoln Town Car 4 dørs, aut.
79 Lincoln Mark V, aut.

298.000,278.000,319.000,259.000,169.000,129.000,169.000,159.000,139.000,149.000,145.000,131.000,99.000,83.000,119.000,117.000,63.000,39.000,89.000,43.000,53.000,29.000,33.000,63.000,49.000,99.000,25.000,69.000,39.000,149.000,99.000,59.000,45.000,-

Melby Bilsalg

post@melbysal.no - www.melbybilsalg.no
2092 Minnesund v/nedlagte Statoil - Tlf. 63 96 88 70 - Mob. 909 10 025
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Klatrer på inntektst abellen
Innbyggerne i Lørenskog havnet i fjor
på 18. plass på
inntektstoppen blant
de 430 kommunene
i Norge. Utviklingen
det siste året har
vært forholdsvis
god, spesielt blant
mennene.
AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

En fersk oppdatering fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt for
personer over 17 år i Lørenskog
kommune er på 408.400 kroner
for fjoråret. Dette er en god del
mer enn det norske snittet, som
er på 376.300 kroner.
INNTEK T I SKEDSMO
I Skedsmo kommune er gjennomsnittlig bruttoinntekt på
392.200 kroner, viser de siste
SSB-tallene. Det er dermed
over snittet i Norge, det også.
Ullensaker er hakket under,
med sine 386.900 i brutto inntekt.
TIL TOPPS
Bærum og Asker er vanligvis
på toppen av denne listen
år etter år. Denne gangen
har imidlertid lille Kvænangen kommune i Nord-Troms
tatt fullstendig luven fra
«rikmannskommunene» på
Østlandet. I følge lokale medier var det tre personer som
solgte seg ut av en bedrift,
til særdeles god fortjeneste.
De tre hadde over en halv
milliard kroner i netto inntekt i fjor, og med bare drøye
tusen personer over 17 år,
så ble brutto snitt-inntekt i
kommunen på formidable
783.200 kroner.
Det viser i klartekst at gjennomsnittsinntekten ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av
inntektsnivået i en kommune.
Kvænangen gikk fra 333. plass

i 2010 til den suverene førsteplassen i år.

INNTEK T I AKERSHUS
Den beste kommunen i Akershus er Bærum, hvor gjennomsnittlig brutto inntekt er på
508.800 kroner. Svakest ut
kommer Hurdal, hvor snittet er på 321.300 kroner. Aller
beste hopp oppover på tabellen
hadde Aurskog-Høland kommune, som klatret 43 plasser på
landsoversikten.
I hele Akershus er gjennomsnittlig bruttoinntekt på
426.600 kroner, som er opp
4,5 prosent fra året før. Det er
Akershus som topper fylkestabellen i Norge, etterfulgt av
Oslo og Rogaland. Svakest er
Hedmark.

Brutto inntekt
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2011, utvikling fra året før, kilde: SSB

Lørenskog
Skedsmo
Ullensaker
Akershus
Norge

TOTALT/
UTV (%)

MENN /
UTV (%)

KVINNER /
UTV (%)

408400/5,6
392200/4,1
386900/3,1
426600/4,5
376300/4,8

484300/5,4
466300/3,2
458400/1,9
518400/4,0
453300/4,6

332600/5,3
319100/5,3
314800/4,7
336500/5,0
299900/5,0

UTVIKLING SISTE ÅR
I hele Norge har gjennomsnittsinntekt (brutto) økt med 4,8
prosent. Dermed kan vi slå fast
at utviklingen i Lørenskog har
vært en del bedre det siste året,
all den tid utviklingen her viser
en vekst på pene 5,6 prosent.
Tilsvarende finner vi en vekst
på 4,1 prosent blant personer
over 17 år i Skedsmo kommune,
mens Ullensaker har en økning
på kun 3,1 prosent.
BEDRE UTVIKLING BLANT
K VINNER
Kvinnene i Norge har en bedre utvikling det siste året enn
det mennene har hatt. Det
var en økning på fem prosent
blant kvinnene i Norge. Kvinnene fra Lørenskog har hatt
en vekst på 5,3 prosent, så her
bidrar man godt til denne utviklingen.
Kvinnene fra Skedsmo har
hatt en økning på akkurat like
mye, mens Ullensaker-kvinnene har en økning på 4,7 prosent.
De norske mennene hadde
en vekst på 4,6 prosent i fjor,
mens mennene fra Lørenskog
hadde en fremgang på hele 5,4
prosent. I Skedsmo har mennene hatt en inntektsøkning på
3,2 prosent, mens mannfolka
fra Ullensaker kun hadde en
økning på 1,9 prosent.
INNTEK TSTOPPEN
Lørenskog kommune havner
på en fin 18. plass på inn-

tektstoppen for 2011. En titt
på samme tabell fra året før,
viser at Lørenskog har klatret
tre plasser på landsoversikten,
som teller alle de 430 norske
kommunene.
Skedsmo kommune ligger
på 34. plass på inntektstoppen
i Norge, etter å ha falt seks plasser fra året i forveien. Ullensaker er nummer 42, som er ned
ti plasser fra sist.

En gjennomgang av ligningsåret 2011 viser at
gjennomsnittsinntekten i Lørenskog kommune er på 408.400
kroner. Snittet i Norge er på 376.300 kroner. (Illustrasjonsfoto)
ØKT INNTEKT:

Topp 10 Norge 2011
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2011, kilde: SSB
GJ. BRUTTO INNTEKT

Kvænangen, Troms
Bærum, Akershus
Asker, Akershus
Sola, Rogaland
Austevoll, Hordaland
Stavanger, Rogaland
Oppegård, Akershus
Rennesøy, Rogaland
Randaberg, Rogaland
Frogn, Akershus

783200
508800
487500
478800
471500
469100
459300
450300
445900
434700
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Planlegg juleshoppingen
Du gjør lurt i å sette
opp et budsjett for
årets julehandel.
− Det er en god
forsikring mot økonomisk blåmandag
i januar, sier forbrukerøkonom Magne
Gundersen.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Julehøytiden nærmer seg
med stormskritt, og det vil
kjennes på mange lommebøker. En fersk undersøkelse fra
Ipsos MMI viser at hver og
en av oss i gjennomsnitt vil
bruke 11 561 kroner på gaver,
mat, pynt, kalendre og raketter i år. Undersøkelsen viser
også at bare fem prosent setter opp et julebudsjett. To av
fem sier at de som oftest ender opp med å kjøpe dyrere
julegaver enn planlagt. Forbrukerøkonom i Sparebank1,
Magne Gundersen, mener at
mange gjør lurt i å sette opp
budsjett.
GOD FORSIKRING
– Det er enkelt å sette opp, og
en god forsikring mot økonomisk blåmandag i januar. Først
bestemmer du deg for hvor mye
du vil bruke på julefeiringen.
Det går fort en del ekstra til jul
– så gå derfor gjennom økonomien og finn ut hvor mye du
vil – og kan – bruke. Pass på at

KJØPEFEST:

Ifølge en ny undersøkelse vil hver og en av oss i gjennomsnitt bruke 11 561 kroner på årets julehandel. (Foto: Illustrasjonsfoto)

du har penger igjen til regningene som kommer i januar, råder han.
Etter at du har funnet ut
hvor mye du ønsker å bruke
på julehandelen, fordeler du
pengene på ulike poster, som

gaver, mat, aktiviteter, klær,
pynt og andre juleting.
BRUK KORT
Hvis du planlegger hva du skal
kjøpe på forhånd vil det gjøre
handleturen lettere - og kanskje
også rimeligere.
– Skriv handleliste før du går
i butikken eller på kjøpesenteret. Når du planlegger gavekjøpene er sjansen stor for at du
treffer bedre med gavene. Og
med handlelisten for hånden
unngår du dyr impulshandel i
matbutikken, sier forbrukerøkonomen.
Han anbefaler også å bruke
kort fremfor kontanter. Da er
det lettere å se hvor mye du
LAG BUDSJETT: Forbrukerøkonom Magne Gundersen råder folk
bruker.
– Det er lett å følge med i til å sette opp et julebudsjett og passe på at man har penger igjen til
nettbanken på hvor mye du har regningene i januar. (Foto: Pressefoto)
brukt på hver enkelt post i bud– Forsendelsene tar gjerne
sjettet. Du får bedre kontroll handler fra utlandet, så sjekk
og oversikt
på forhånd hva ekstra lang tid i desember, spemed
kort,
som blir den sielt hvis man bestiller fra utsier Gunderendelige prisen, landet.
– Hvis du
sen.
sier Gundersen.
Holder du deg SPRE UTGIFTENE
gjør
unna
SJEKK PÅ
til kjente nettbu- Å starte julehandelen tidlig er
julegavehandelen i tikker og ser etter uansett lurt, i alle fall hvis du
FORHÅND
Mange satser
god tid, unngår du kortselskapenes vil slippe unødig julestress de
på netthanmerker for sikker siste dagene.
stress og slipper
– Hvis du gjør unna juledel, noe som
betaling er du på
gavehandelen
i god tid, unnkan være biltrygg
grunn.
dyre panikkjøp
ligere, men
– Da handler går du stress og slipper dyre
også her er
du trygt, sam- panikkjøp. Sprer man gaveMagne Gundersen tidig som du kjøpene gjennom høsten og
det fallgruforbrukerøkonom har angrefrist, hele året, sprer man også utver.
i Sparebank1 sier forbrukerø- giftene over flere måneder,
– Moms,
toll og ekkonomen, som slik at du får både bedre tid
spedisjonsgebyr kommer ofte minner om at man bør gjøre og bedre råd i desember, sier
Magne Gundersen.
i tillegg til frakt når du nett- unna netthandelen i god tid.

”
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Hjelper til med en god jul
Frelsesarmeen får
inn mange sekker
med julepakker i
desember.
AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensenroy@avisdrift.no

Disse gavene gir oss større mulighet til å hjelpe folk som sliter
i julen, sier korpsleder og major
Marit Skartveit i Lillestrøm.
I tillegg til at private, banehager og næringslivsbedrifter
gir gaver har Frelsesarmeen
også 150 julegryter i aksjon i
desember. Pengene fra julegryten blir brukt gjennom hele
året til forskjellige tiltak armeen gjennomfører. Totalt ble det
samlet inn 26.166.777 kroner i
2011. Dette var rekord for sjette
år på rad.
MANGE VIL HJELPE
De flest er flinke til å støtte oppom Frelsesarmeen med å gi fra
seg nye eller pent brukte ting.
Men for å sikre at de ikke mottar
noe som er slitt og dårlig, blir alt
som leveres inn sjekket. Epland
plukker fram ei velbrukt, slitt og
gammel barnebok fra søppelkurven.
– Denne kunne vi aldri ha
levert fra oss. Tenk for en skuffelse det hadde vært for den
ungen som hadde fått noe slikt
i julegave, sier Epland.
– Det er viktig for oss at barn
som er dårlig stilt ikke skal
komme tilbake til skolen i januar og fortelle at de har fått

noe brukt i julegave, forteller
major Skartveit.
Av og til dukker det opp
folk på døra til Frelsesarmeen
med helt nye ting som de nylig
har vært å handlet i butikken.
Dette letter arbeidet Epland og
Skartveit som dermed slipper
å granske hver enkelte pakke.
De fleste pakkene fra giverne er
ofte merket med hvilken alder
og kjønn tingen bak julepapiret passer for. En god del av det
Frelsesarmeen får inn av brukt
tøy og brukte ting blir levert videre til Fretex etter at armeen
har tatt det de trenger.
TRÅR TIL MED JULEMAT
To ganger i måneden gjennom
hele året deler menigheten i Lillestrøm ut rundt 40 poser med
matvarer. I fjor delte menigheten ut rundt 80 matposer i jula.
Epland og Skartveit er glade for
at Frelsesarmeen har fått i stand
en matavtale med en rekke KIWI-butikker rundt i landet.
– Det er fryktelig mye mat
som kastes. Derfor er det kjempefint at vi har en matavtale
med KIWI. To ganger i uken er
vi innom butikken og henter
mat som nærmer seg utløpsdato, men som er like god, sier
Skartveit.
– Jeg har et inntrykk av at
tallet på de som får julehjelp er
i ferd med å gå oppover. På de
vanlige, månedlige matutdelingene våre har vi også merket
en liten økning i høst. Jeg har
fått en del telefoner, og jeg har
en mistanke om at det kan bli
flere i år enn i fjor som ber om
støtte i jula, forteller Epland.
- Det er over 100.000 barn i
Norge som lever under fattigdomsgrensa. Jeg tror at noen

FÅR INN GAVER: - Disse sekkene fikk vi fra en barnehage i vårt nærområde, forteller diakon Beth
Epland og major Marit Skartveit.

av disse kanskje har oppdaget
at Frelsesarmeen har et slikt tilbud, sier major Skartveit.
De som får hjelp tilhører

mange forskjellige grupper i
samfunnet. Her finner du blant
annet barnefamilier, rusavhengige og ensomme eldre som

sliter økonomisk. Menigheten
poengterer at hvert bidrag som
kommer inn gjør at noen får
det bedre.
STOR PÅGANG AV
FAMILIER
– Folk er veldig flinke til å støtte
oppom julegryta. Når vi får inn
penger står vi mye friere til å
bruke disse til forskjellige tiltak.
Pengene vi får inn i desember
skal vare hele året. Disse pengene brukes blant annet til å
hjelpe familier økonomisk og
til å gi ungene en ferie på Frelsesarmeens familieleir, forklarer
Epland.
– Hvem får julehjelp?
– Det er forskjellige folk. Vi
har noen familier som Beth tar
med i butikken for å kjøpe klær
og julegaver. Særlig der det er
barn prøver vi å hjelpe til med
slike ting. I desember har vi
større pågang av familier enn
ellers i året, sier Epland.
Hun tror forventingene til
julen er blitt mye høyere og at
familiene føler et større press.
Alle snakker om hvor store ting
du skal få.
– Hvem ber om hjelp?
– Det er en god blanding av
nordmenn og folk med ikkevestlige bakgrunn som får julehjelp, sier Epland.
– Er det noen som har utnyttet
Frelsesarmeens julehjelp?
– Det tror jeg ikke. Vi gir ikke
ut penger annet enn når Beth er
med og handler inn ting. Da har
vi også mer kontroll med hvem
som mottar hjelpen, sier major
Skartveit.
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Mye trafikk-krim i Ullensaker
Politiet har i gjennomsnitt anmeldt 858
trafikanter årlig etter
trafikk-kriminalitet i
Ullensaker kommune.
I forhold til innbyggertallet er det svært
mye trafikkpolitiet
må hanskes med her.

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Når vi snakker om trafikkbøller, ja så mener vi skikkelige
bøller. Og da er alle som for
eksempel har kjørt litt for fort,
har glemt å feste seg eller har
snakket i mobiltelefon utelatt.
De aller fleste brudd på veitrafikkloven blir nemlig ordnet

med forenklet forelegg, og disse massene er ikke med i denne
statistikken.

FARLIGE TRAFIK ANTER
For her snakker vi om farlige
trafikanter som kjører i fylla,
som skader andre ved ulovlig
kjøring, som kjører uten førerkort eller som kjører så fort at
lappen ryker til.
Det var i 2010 og 2011 gjennomsnittlig 858 tilfeller av slik
trafikk-kriminalitet per år i Ullensaker. I forhold til innbyggertallet i Ullensaker, så er dette
antallet ganske høyt. I Skedsmo
kommune var det et årlig snitt
på 681 tilfeller av trafikk-krim,
mens Lørenskog har 243.
Årsaken til at SSB opererer
med toårig gjennomsnitt som
grunnlag, er at konkrete årlige
tall mange steder kan gi store
og tilfeldige variasjoner.

Trafikkbøller på Romerike
Årlige anmeldte brudd på trafikkloven, gjennomsnitt 2010 og 2011, kilde: SSB
ÅRLIG
GJENNOMSNITT

Ullensaker
Skedsmo
Lørenskog
Norge

858
681
243
59.351

PR. TUSEN
INNBYGGER

28,5
14,0
7,3
12,1

TRAFIKK-KRIM: Trafikk-kriminalitet er alle tilfellene hvor brudd på veitrafikkloven ikke kan gjøres opp
ved hjelp av forenklet forelegg. (Illustrasjonsfoto)

TOLV PER TUSEN
I hele Norge var det drøye
59.000 årlige anmeldelser for
hver tusen innbygger. Det betyr at vi opererer med 12,1 per
tusen innbygger i Norge som
«normalen», og kommunene
rundt om må nødvendigvis bli
målt etter dette. I Ullensaker
kommune er andelen på hele
28,5 anmeldelser per tusen
innbygger. Skedsmo har 14 anmeldelser per tusen innbygger,
mens Lørenskog kun har 7,3.
Om lag 90 prosent av alle
brudd på veitrafikkloven blir
opp og avgjort på stedet ved
hjelp av forenklet forelegg. De
øvrige sakene, som vi skriver
om her, gir enten bot eller dom.

- Et ukjent antall lovbrudd
blir aldri registrert. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at
kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende, påpeker
byrået.
– Statistikken omfatter bare
den registrerte kriminaliteten,
de lovbrudd politiet oppdager
eller får kjennskap til. Politiets
ressurser og prioriteringer og
folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning
for hvilke handlinger som blir
en del av kriminalstatistikken,
minner SSB om.

MØRKETALL I TRAFIKKEN
I SSBs artikkel knyttet til temaet gjør byrået det klart at det er
store mørketall ute og «kjører».

SVAKHETER
Statistikken vil i de fleste kommuner fortelle noe om hvor
stor andel trafikkbøller som

DETTE FÅR DU I BOT

(Eksempler, satser 2012)

Kjøring på rødt lys
For kort avstand til bilen foran
Kjøring med bil i kollektivfelt
Mot skiltet ”Innkjøring forbudt”
Kjøre over heltrukken gul linje
Ulovlig forbikjøring
Ikke overholdt vikeplikt
Flere passasjerer enn tillatt
Ikke bruke blinklys

5.200
5.200
4.200
4.200
3.200
5.200
5.200
2.000
2.000

Fartsbøter:

60-sone eller lavere
0-5 km/t
6-10 km/t
11-15 km/t
16-20 km/t
21-25 km/t

600
1.600
2.900
4.200
6.500

70-sonere eller høyere
0-5 km/t
6-10 km/t
11-15 km/t
16-20 km/t
21-25 km/t
26-30 km/t
31-35 km/t
36-40

600
1.600
2.600
3.600
4.900
6.500
7.800
9.000

finnes i kommunen, all den tid
de som bor her tross alt dominerer trafikkbildet. Men det er
også to andre faktorer som kan
skille ut enkelte kommuner.
De kommunene som har mye
gjennomgangstrafikk kan havne høyt oppe på listen, og momenter som Gardermoen vil
selvsagt spille inn for Ullensaker-tallene. Og grisgrendte
kommuner med lite politikontroller vil ofte havne i bunnen.
På sett og vis kan statistikken
i mange tilfeller også brukes
som indikator på hvor mye ressurser politiet legger ned i kommunene.
ULLENSAKER RANGERT
Et eksempel på det første er
Lærdal kommune i Sogn og
Fjordane, som topper tabellen
med hele 121 lovbrudd per tusen innbygger. I denne kommunen finner vi verdens lengste veitunnel (nesten 25 km),
hvor mye av trafikken mellom
Oslo og Bergen går. Her er det

fem fotobokser, og altfor ofte
blir fartsmonstre tatt her.
Hvis vi sier at Lærdal er Norges versting nummer én, så
finner vi Ullensaker oppe på
25. plass på denne verstinglisten over 405 kommuner med
minst fem anmeldelser årlig.
Skedsmo er da på 118. plass,
mens Lørenskog først er å finne
på 308. plass.
VERSTING I AKERSHUS
Det er 25 kommuner som har
fire eller færre anmeldelser i
gjennomsnitt. Disse kommunene er ikke med i tabellene,
og da blir det vanskelig å kåre
de «snilleste kommunene.
Men verstingene kan vi kåre.
Lærdal er nevnt, og her i Akershus er det Rælingen kommune
som blir klassens store bølle,
med 747 årlige anmeldelser i
snitt, som er 46,9 per tusen innbygger. Deretter følger Eidsvoll
med 37,5 per tusen og Frogn
med 34,5 anmeldelser for hver
tusen beboer.
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Råner fra seg på lu kket bane
Hvis du synes rånerne kanskje har blitt
litt mer lovlydige i
trafikken kan det
skyldes at ungdommene raser fra seg
på banen til Gardermoen Raceway.

10/2 Almunecar Spania 29 dg. Kr 20 900,Vår store Spania reise. 7 dg ned og 8 dg hjem Vi besøker
Barcelona (2 netter), Madrid, Paris (3 netter) og bor 15
netter i Almunecar på 4 stjernes hotell. Svømmebasseng
ute og inne SPA avdeling Utflukter til Gibraltar,
Alahambra. Vi har med egen spillemann, Eivind
Furulund som underholder i Spania.

GIR GASS: På Gardermoen Raceway
kan ungdommen rase fra seg på bane.

AKTUELT

15

Organisator Stina Stephens.

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
Foto: Rånermiljøet

– Her får de kjøre under kontrollerte former. Da er det også en
selvfølge at de ikke kjører som
idioter i trafikken i mellomtiden, sier Annelie Vähäsaari hos
Gardermoen Raceway.

13/3 Gydina, Stettin, Schwerin 8 dg kr 8 900,Opplev gammel Hansa historie. 3 flotte byer. 1/2 pensjon
5 lunsjer, lokal guide i Gdansk og Stettin
20/3

HJELPER TIL PÅ BANEN
Rånerorganisator
Stina
Stephens (21) ble kjent med
Paul-Ivar Ottøy som jobber
på Gardermoen Raceway under dragracestevner. Gjennom
ham kom hun i kontakt med
ledelsen av banen og fikk laget
en avtale som gjør at rånerne
får muligheter til å bruke banen når den ikke blir brukt til
andre arrangementer.
– Jeg er igangsetter og organisatoren bak treffene, og har
etter hvert fått hjelp av veldig
mange. De har hjulpet meg og
stiller opp gjennom hele året.
Vi har på en måte blitt et lite

21/3 Påsketur Portoroz 12 dg kr 13 900,Få en forsmak på våren i Portoroz - Rosenes havn. Be
liggende ved Adriaterhavskysten i Slovenia.

3/4

Rundtur i Tsjekkia, Praha 10 dg kr 11 900,Bli med og se mer av Tsjekkia. Vi besøker Marienbad,
Karlovy Vary, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov
Kutna Hora og selvfølgelig en tur innom Praha.

15/4 Blomstringstur til Holland 8 dg kr 12.500
Vi bor i Amsterdam. Opplev Blomstertoget, Keukenhof
Madurodam, Gouda, Sjømannskirken i Rotterdam, båt
Oslo - Kiel t/r

8/5
styre som ordner og fikser slik
at ikke alt faller på meg. Det er
ganske mye arbeid i et slikt arrangement, forklarer Stephens.
Bilungdommene lagde en
avtale som går ut på at de stiller med folk til matservering til

Kjøp og salg
av biler
Romerike Bilsalg AS
Nannestadveien 265
Tlf. 63 99 24 20

, sterk
e
k
il
s
m
o
s
t
t
la
G
som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

Påsketur Normandie og Loire dalen 13 dg kr 16 900,Mange opplevelser. Inbasjonsstrendene, Kloster øya
Mont St. Michel, Teppe i Bayeux, Le Mans, Slottet
Chambord, Katedralene i Amiens og Chartre. Vinsma
king, 12 frokoster, 12 middager, 7 lunsjer

publikum under dragstevnene i
sesongen mot å få låne banen.
Stephens forteller at det har vært
litt ekstra jobbing med å ordne
egne funksjonærer til Gardermoen, men de har så langt gjort
jobben og fått gode tilbakemeldinger fra arrangøren.
BLE MEDLEMMER
Annelie Vähäsaari hos Gardermoen Raceway forteller at de
tok rånerne under sine vinger
for ett og et halvt år siden. Hun
tror at dette kan ha lettet litt på
trykket på gata siden ungdommene nå tester ut bil og kjøre-

ferdigheter på lukket bane.
– Det har nok resultert i at
flere av rånerne har forstått at
det er greit å være litt lovlydige
i trafikken og heller vise seg
fram på en lukket bane under
kontrollerte forhold. Ordføreren i Ullensaker og politiet har
vært på arrangementet. Disse
har gitt tilbakemeldinger på at
dette er et veldig bra tiltak.
Vähäsaari forteller at ungdommene nå har muligheten
til å vise fram bilene sine på en
fin måte, og samtidig få rast fra
seg på banen under kontrollerte
former. Noe som er mye tryggere og smartere.
TESTER FERDIGHETENE
Rånerorganisator
Stina
Stephens opplyser at det under det siste, store treffet ble
registret 352 inne på området.
Ofte kommer det folk fra andre
steder på Østlandet. Det første
treffet ble arrangert 17. september i fjor. Etter dette har bilentusiastene møttes hver andre
måned.
– Før du slippes ut på banen må bilen gjennom en teknisk kontroll. Føreren må også
vise fram gyldig førerkort, sier
Stephens.
– Hva er fordelen av å bruke
en slik bane?
– Det er friheten ved å ha

en plass å møtes. På banen får
vi være i fred. Politiet har flere
ganger vært innom for å se på
forholdene. De har vært fornøyde og reist igjen etter en
kort tid. Politiet slipper å jakte
på rånere på private og offentlige veier. Nå er vi på et lukket
område der alle tiltak er satt
inn, og sikkerheten kommer
først.
Under arrangementene er
det alltid bergingsbiler med
førstehjelp- og slukkerutstyr
tilstede.
FERSK SJÅFØR
Selv om Stina Stephens selv tok
lappen for knapt en måned siden har hun vært interessert i
bil i mange år.
– Vi er nok en egen rase. Vi
bruker flere titallstusen kroner
på anlegg, bensin, dekk og felger i året. Folk flest forstår sikkert ikke hvorfor vi gidder det.
Men det er litt stas også, sier
21-åringen.
I dag kjører hun rundt i en
Opel Corsa. Men drømmebilen
er en amerikaner, en Plymouth
Superbird. Hun forteller at opelen bare er en midlertidig bil
som får henne fra A til B.
– Hvordan er du som sjåfør?
– Jeg vet at jeg er en aggressiv fører som kjefter på folk
som kjører feil og kaster bilen

sin inn foran min. Jeg har ikke
kjørt så mye ennå, men jeg tror
jeg er veldig OK sjåfør, selv om
jeg også kjører litt dust, sier
Stephens.
LÆRER SIKKERHET
– Blir ungdom bedre sjåfører etter en tur på banen?
– Ja, det tror jeg. For det første krever vi at bilen skal være
i ordentlig teknisk stand. Ingen
slipper inn på banen med dårlige dekk, lekkasje eller feil på
lys. De vet bilen må være i god
stand. Det hjelper på trafikksikkerheten også. Banen er både
våt og tørr. Sjåførene lærer derfor å håndtere bilen under ulike
forhold.
Gjennom facebookgruppen
«For oss rånere som ønsker en
plass å dyrke vår motorintresse!» samler Stephens motorinteressert ungdom og informerer
om nye treff. Gruppen har 473
medlemmer.
– Det finnes godt voksne
mannfolk som kjøper en BMW
Concept M5 for at de synes at bilen er kul og går bra. De er på en
måte også litt råner siden det er
så viktig for dem hva slags bil de
kjører, forklarer Stina Stephens.
Selv om bilungdommene
kanskje har roet seg ned i
trafikken får politiet av og til
meldinger om ansamlinger av

ungdommer med biler på offentlige og private parkeringsplasser.
– Meldingene går ut på at det
spilles høy musikk og at det legges igjen søppel der de har møt-

tes. Men vi anser ikke dette som
noe stort problem i Ullensaker,
forteller politiførstebetjent Karin Borgenvik ved Ullensaker
Lensmannskontor.

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

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

Tur til Nordfjordeid. 5 dg kr 5 990,4 netter på Rica Hotel i Nordfjordeid Utflukt til Vest
kapp Selje Klosterruiner, Hotel Union i Øye 4 frokoster,
5 lunsjer og 4 middager

16/5 17 mai feiring i Bergen 5 dg kr 6 990,Buekorps, Torgalmenningen, ny oppusset Fisketorg,
utflukt til Øygarden og Kystmuseet, 1/2 pensjon +
3 lunsjer, 4 netter i Bergen
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Mange drømmer om egen bedrift
Hver fjerde nordmann vil gjerne starte egen virksomhet,
ifølge en ny måling.
Samtidig er antall
faktiske bedriftsetableringer på vei opp.
AKTUELT
Tekst:Ulf-Arvid Mejlænder/
Newswire

I en undersøkelse utført av Sentio Research for Danske Bank,
svarer 26 prosent ja på spørsmålet om de kan tenke seg å
starte egen virksomhet.
Drømmen om å være sin egen
sjef er høyest blant de yngre.
– I gruppen under 40 år er andelen over 40 prosent. Det er et
høyt tall, og et spennende signal
for oss som jobber med å bidra til
virkeliggjøringen av slike ambisjoner, sier Bent R. Eidem, leder for
bedriftsmarked i Danske Bank.
Blant folk som har passert 50
år kan bare 13 prosent tenke seg
å bli gründer. Fra 60 år krymper
andelen til åtte prosent. Ønsket

om å starte egen bedrift er dessuten noe høyere blant menn enn
blant kvinner.
– Det krever pågangsmot og
stor arbeidskapasitet å gå i gang
med en etablering. Det er mye å
sette seg inn i, og mange formaliteter skal være i orden. I samarbeid med If Skadeforsikring og
Danica Pensjon lanserte vi nylig
en nettside som gjør det lett å
skaffe oversikt og komme videre
i prosessen, sier Eidem.

Århundrets beste
priser på konkurranseski!
Zenith er en racingski for den kresne løperen. En
populær modell blant løpere som går typiske
langløp; Birken, Vasaloppet, Marcialonga og
ACADIA SKATE
Engadin skimarathon.
Lett turennski med PRG 3000 graphite såle. Fra 181 - 209 cm.
Stivhet for løpere helt opp til 120 kg.
Før 2.990,-

690

før 2.490

ACADIA CLASSIC

Mange drømmer om å starte for seg selv, ifølge en
ny undersøkelse. (Foto: Colourbox)

VIL BLI GRÜNDERE:

GODE PRISER PÅ VARMEPUMPER

MITSUBISHI FH 35
ny modell 6.6 kw
MITSUBISHI FH 25
ny modell 6.3 kw

kr. 22000.-

TOSHIBA RAS 25
6.5 kw

kr. 18000.-

kr. 21000.-

PANASONIC HE 9
6.5 kw

kr. 18000.-

LG PRESTIGE
6.6 kw

kr. 18000.-

FUJITSU EXTREME
7.0 kw

kr. 21000.-

MITSUBISHI FD 25 6.3 kw
så langt lageret rekker

kr 18000.-

MITSUBISHI FD 35 6.6 kw
så langt lageret rekker

kr. 19000.-

TOSHIBA RAS 35
7.7 kw

kr. 19000.-

Vi ha
rm
ditt o ontører i
mråd
e

Priser inkl. mva og montering

Finansiering gjennom Ressursbank. Meldem av Norsk Varmepumpeforening.

BEKKEVANG SERVICE AS
Ring tlf. 920 42 725 for flere gode tilbud
www.nordic-fire.net

før 2.990

ZENITH CLASSIC

FLERE ETABLERINGER
På Enkeloppstart.no kan gründere i ulike bransjer danne seg et
bilde av hva som må være på

VARMEPUMPER

790

plass når det gjelder bank, forsikring og pensjon. Nettsiden viser
også vei til rådgivere innen de
ulike områdene.
– Gode råd i starten kan øke
sjansen for at bedriften overlever
de vanskelige oppstartårene. Da
behøves en klar forretningside,
en grundig plan for salg og markedsføring, substans i form av
tidlige inntekter og årvåkenhet
på kostnadssiden.
Til tross for mange usikkerhetsfaktorer er det stadig flere
som kaster seg ut i det, viser ferske
tall fra Brønnøysundregistrene.
Antall nyregistrerte virksomheter har økt de siste årene. Ifjor
ble det etablert 28 070 nye foretak. I år blir det betydelig flere.
Allerede ved utgangen av oktober var det registrert 31 137 nye
virksomheter.
SIN EGEN SJEF
– Drømmen om å starte egen

bedrift henger ofte sammen
med ønsket om å være sin egen
sjef og bestemme over egen
arbeidsdag, sier Ole I. Iversen,
førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og partner i organisasjons- og lederutviklingsfirmaet Assessit AS.
Han mener gründerne kjennetegnes av at de er ambisiøse og
målrettet, og villige til å ta den
risikoen som hører med. Legningen for administrasjon og
struktur kan derimot være mer
varierende.
– Man kan ikke lukke øyene for at fakturering, regnskap, rapportering, skatt og
moms også er en del av hverdagen. Målrettet salgsarbeid
er dessuten viktig. Da skal
man helst være litt utadvendt
og god til å kommunisere. Det
er mye som må være på plass
for at en god idé også skal bli
lønnsom.

Best pris på dekk
4 stk. Nokian Hakka R
Vinterdekk - piggfritt
175/65x14................3.190,185/65x15................3.690,195/65x15................3.890,215/65x16................5.190,205/60x16................5.190,235/60x18................8.190,205/55x16................4.790,215/55x16................5.490,235/55x17................7.190,205/50x17................6.290,215/50x17................6.690,225/50x17................6.390,225/45x17................6.790,225/40x18................7.990,245/40x18................8.790,-

4 stk. Michelin X-Ice X12
Vinterdekk - piggfritt
195/65x15................3.190,205/55x16................4.190,Vi har Norges beste pris og største
lager av Continental vinterdekk.
Husk Conti PIGG- eneste dekket
m/limte pigger.

Lett turennski med PRG 3000 graphite såle.
Stivhet for løpere helt opp til 120 kg.
Profil: Soft, medium og hard.
Fra 181 cm til 207 cm lengde.
Før 2.490,-

Profil: Soft, medium og hard.
Fra 167 cm til 195 cm lengde.
Før 2.490,-

MADSHUS NANO CLC 11/12

Nano CLC skisko med meget god ventilasjon
og vanntetthet. Superlett klassisk racingstøvel
med myk forfot og fantastisk komfort!
Veil. pris 2.699,-

Nå 1.299

Marka Skihanske

-50%

Den perfekte hansken for trim- og turgåere. Gir god varme og godt grep.
Størrelse: XS - XXL. Farge: Sort
Før 199,-

49

før 199

249

SKIJAKKE BARN

Allround oppvarmings- og treningsjakke
XC 2-lags softshell i front. Tynn fleece
på innsiden. Pustende bakside.
før 999
Strl.: 130 -160 cm. Farge: Blå
Før 999,-

SKIBUKSE BARN

Allround oppvarmings- og treningsbukse. XC 3-lags
softshell i front, pustende bakside.UNISEX modell.
Størrelse: 130 -160 cm. Farge: Sort
Før 999,-

199
før 999

DEVOLD BARN

-50% Nå 124,-

4 stk Continental Viking Contact 5
195/65x15................3.890,205/55x16................4.890,225/55x16................5.790,215/65x16................4.990,225/45x17................6.890,225/50x17................7.090,235/65x17................8.190,-

Vi selger ut restlageret av
fjorårets modeller for barn
Før 249,-

Vi har kjøpt rest-lageret fra Elbe på ski
og utstyr fra blant annet Peltonen, One
Way, Rex og Red Creek. Derfor byr vi på
Ekstreme priser! Ski, bekledning, sko,
utstyr, staver, smørning. Stikk innom,
og gjør et julekupp!

Montering kommer i tillegg. Felger må bestilles. 1 dags levering

Åpningstider i desember:

Vi har ikke timebestilling, men kjører drop-in på 4 bukker.
Møt opp senest 20 min. før stengetid.
Continental - Michelin - Nokian - Dekkhotell

Johs. Bjerke Rekvisita AS
www.johsbjerke.no
Østensjoveien 42, 0667 Oslo. Tlf. 24 05 89 90
E-mail: salg@johsbjerke.no

O2 Sport AS, Slettavegen 1 2050 Jessheim

Man-fre: 10:00 - 18:00
Lørdag: 10:00 - 18:00
Søndag: 12:00 -18:00

www.o2sport.as

Hvor er dette

bildet tatt?
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Har du svaret?

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

SVAR:
Solheimsveien 101, Lørenskog

VINNER:
NINA BERGET
Åråsveien 63
2007 Kjeller

Takk til alle som sendte inn!
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

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

TIL SALGS
Flyttesalg Skedsmokorset: Vi
flytter til høsten og har begynt
opprydningen: Bord med plass
til 3 vinflasker, stor skrivepult,
5 blå kasser i tre selges høystbydende eller gis bort. Div cder
selges/gis bort. Selskapskjoler
str 36-42 selges eller byttes
mot selskapskjoler str 40. Div
barnetøy selges. Nesten ny sovesofa selges høystbydende over
1000 kr. Bokhyller og glasskap
i furu selges høystbydende over
500 pr skap/hyller. Div gardiner
og duker gis bort. Bunad fra
Romsdalen vurderes solgt. Div
ullgensere/jakker til voksen selges billig. Ta kontakt med Stine
Elise på tlf 958 76 921.
3 seter, 2 seter, stol , salongbord
og hjørnebord til salgs p.g.a. flytting. Trehvit Trøndergruppe, pent
brukt. Passer til hytte eller kjellerstue. Henv. tlf. 414 69 496

Diverse møbler og annet til salg.
Veldig stilig rosa, plastikk-lenestol.
Stuebord, hvitt, kvadratisk, med
hylle under, god størrelse, lite
brukt. 100,- stk. Har også et lite
lyserosa stuebord, til salgs. Ubrukt
Scrabble-spill, 100,- 2 stk Marilyn
Monroe bilder, ala Andy Warhol et
stort rosa og et lite blått. Lillestrøm! Tlf. 951 86 029.

bil? Jeg har store hjul til den
kommende bilen. 1 damesykkel, 1 trimsykkel , noen møbler
+ bøker og bilder selges rimelig.
Tlf. 63 87 74 12/936 18 202.
Nissan X-Trail 2,2 2003 Mod
Km 221200 Selges Kr 80000,+ mreg. Ta kontakt for mer info.
Tlf. 92 88 39 37

Selger masse fint interiør,stort
sett fra butikken Kremmerhuset.
selger også ubrukte produkter fra
Tupperware billig. sjekk Finn.no
kode:38238022 for å se bilder.
Kristin 41423515
Keyboard Roland E-28 med stativ
kjøpt 1997 (nesten ikke brukt) Ny
pris kr. 5425,- selges for kr. 1500,-.
Lærebøker og en god del noter følger
med. Tlf. 67 90 45 77
Kommoder: En høy og en
lav selges rimelig . Gammel
Motorla mobil selges. Lage Ola-

4 Sommerhjul, 185/60 14 22H
til Golf, lite kjørt, selges. Har
også 4 ubrukte 13 toms sommerhjul til Golf II. Tlf. 934 33 232
1 Lilje, stor spisegaffel kr.700,(kr. 1321,-) (Ny) 1 Lilje stor

Alle bilmerker og alle forsikringsselskaper

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

spisekniv kr. 600,- (kr. 1004,-)
(Ny) 1 Odel paispade kr. 650,(kr 1063,-) (Ny) 1 Odel potet/
salatskje kr. 1200,- (kr. 2190)
(Ny) (Jessheim). Mobil 918 63
832
4 gode piggdekk 175x13 på felger
til Golf, 4hull, kr. 800,-. Varehenger med lemmer, kr. 1800,-. Havkajakk med div. utstyr kr. 6000,-.
Tlf 909 56 561
Sigrid Undsets samlede (ulest) i
20 bind. kr 500,- eller gi bud. Tlf
45022415.
2 Kniver i Drage m/kort skaft Kr.
500,- pr. stk. ( kr. 870,-) (Nytt)5
5
Skjeer i Drage ca. 18 cm Kr. 600,pr.stk. (kr. 999,-) (Nytt) 3 Gaffler i
Drage ca. 18 cm. Kr. 600,- pr. stk.
(kr. 999,-) (Nytt) Rådhus m/vifte
anretningsgaffel/skje Kr. 1800,(nypris kr. 4362,-) 6 Kaffeskjeer i
Rådhus m/vifte Kr. 500,- .(nypris
kr. 347,- pr. stk.) 3 Kniver i Flat
Rose (langt skaft) Kr 500,- pr.stk.
( (Nytt) (kr. 886,- pr. stk.) 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. 800,- 6
Holmegård, ubrukt
Skipsglass fra Holmegård
kr. 800,- 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) Jessheim. Tlf.
918 63 832

kr 250,- pr. stk. Judo tøy: 1 jakke
og 2 bukser str. 190 kr. 200.
Porsgrund minnetallerkner fra
72-73-76-77-81-82-83-84-8587 selges for kr. 100,- pr. stk. Div.
kopper og glass selges rimelig.
Tlf. 90144169
Hjemmestrikkede votter og sokker
i 100% ull til salgs. 200 kr per
par, men avslag ved kjøp av flere
par. F.eks. ved kjøp av 4 par, få 5.
par gratis. Jeg har flere farger og
farge-kombinasjoner enn på bildet.
Kontakt Jorunn på 92 88 26 11

Selger ca 60 flotte, tjekkiske
krystallglass . Pris 1300,- Nypris ca 6000,- Kontakt Mette på
90083830
Sykkelrulle selges p.g.a. flytting.
Nypris: 2.700,-. Brukt kun èn
gang. Selges kr. 1.500,-. Mob.
90 99 01 80
Lammeskinnskåpe (grå) str. 44.
Finsk kvalitet, selges kr. 1.200,Tlf. 47851108

Meget pent brukt grå sofa i
dansk design (nyrensket) selges:
Selger: Hockeyskøyter Reebok
3000,- Ikeas docksta spise3K str. 41. Brukt 1 gang. Kr
bord: 350,- 2 svarte lenestoler
400. Slalomstøvler Head str
i tre: 300,- Kontakt: Emma, tel
36. Kr 100 Snowboardstøvler
40647456
Head Zora str. 39,5. Kr 250.
Boblejakke Antartic gutt rød
Te-service til 7 personer m/tem/gåsedun. Str L. Pen, som
kanne og sukkerskål. Helt feilfritt
ny, lite brukt. Kr 400. Vinterjakke Vila jente str. XS sort m/
keramikk-servise ( Bie). Kr. 1.500.
fuskepelskant på hetta, kr 200.
Tlf. 95792301
Jenteklær str 12-13 år/XS, brukt,
div. kr 100/pose. Høst/vår jakke, Gammel dørblad med motiv
på den ene siden. Over 100 år
New Look, mørkeblå, str 12 år,
gammel. Kr: 1500,- Tak, kopperlite brukt. Kr 200. Trenchcoat
Zara, beige, str XS, Brukt 1
lampe med 4 originale glasskupZara
pler. Kr: 1500,- 2 gamle trelamgang, kr 300. Langrennsstøvler
petter. Kr: 800,- Telyshjul fra
Madshus Nano JR R, herre,
Tilbords med 12 telysholdere. Helt
str 42. Mørk dress, gutt ca
ny (nypris kr 2000) Kr: 1200,- 2
konfirmasjonsalder, brukt 1-2
krystall-lampetter i bronze. Flere
ggr, kr 400. Herresko, pensko,
ting til salgs. Kontakt Inger på tlf:
sort skinn str 42, lite brukt. Kr
63973548
100/par. Innendørssko/hallsko
Adidas jente, str 37,5. Pent
TJENESTER
brukt. Rød/gul. Kr 50. Gitar for
barn, Morgan, pen, lite brukt, 5
barn
Lydteknisk kyndig person søkes
år gammel. Kr 750. Juleplatter
til oppsett og innstilling av Bose
Porsgrund 1968-1992 (minus
kinoanlegg i stue/leilighet. Ønsker
1975), kr 100/stk. Gulvteppe
anbud på rengjøring av liten,
«persisk» mørk rødt m/mønster
str 292x194 cm, brukt. Kr 400. lettstelt leilighet i Lillestrøm hver
14. dag. Mobil: 90 99 01 80
Kjøkkenbord Fusion Ikea m/4
stoler, brukt, mørkbrun. Kr 300.
Pelsjakke, str 38-40, mørk, fra
Pelsjakke
ØNSKES KJØPT
buntmaker HL Bruun &Co, Oslo.
Kr 400. Hamsterbur, enkel type, Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av samler til
kr 100. Henv. H-ode@getmail.
god pris. Tlf. 930 40 550
no eller tlf 91353511 e. 18.
Selger Danmarks historie i 14
grønne skinnbind. Kr. 900,- Carl
Grimsbergs menneskenes liv og
historie i 25 skinnbind. Kr. 1000,Tlf. 924 49 226
Selger: Krogenæs, Fron hengeskap lutet, h79x b 100(115)
x d18(25) kr. 2.500,- Maxfit
trimsykkel kr. 750,- Salongbord
grovt 135x75 kr. 500,- Tlf. 95 76
01 85 kl. 19-20.
Yamaha orgel kr. 750, 1 golv
rulle kr. 500,- 2 Store fuglebur

Vindu 100x100 fast eller til å åpne
ønskes kjøpt. Tlf 974 06 616

GIS BORT
Bordtennisbord gis bort ved henting. Fjellhamar. Tlf. 67 90 73 47
Hellstrøm piano gis bort ved henting. Tlf. 950 32526
Budo treningsdress, str 160, gis
bort. Komfyr Elektra, m/varmluft,
fra 1990, hvit. Henv. H-ode@getmail.no eller tlf 91353511 e. 18.
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10 tips for effektiv julerengjøring
Storrengjøring av
huset er kanskje
ikke den festligste
delen av juleforberedelsene, men det
må likevel gjøres
før julen ringes inn
og slekt og venner
strømmer inn døren.
Her er tipsene som
gjør rengjøringen
enklere for deg!
AKTUELT
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no

HER ER TIPS FOR
JULERENGJØRINGEN :
1. RYDD!
Det går mye raskere å vaske et
ryddig hus, så du har mye igjen
for å ta en ordentlig ryddesjau
før du drar frem vaskebøtten.
2. LUFT DET SOM KAN
LUFTES
Ta med puter, pledd, tepper og
gardiner ut for risting og lufting.
Litt frisk luft gjør underverker og
tekstilene blir så mye mer freshe!

3. FJERN STØVET
Opptil 90 prosent av smuss i
et hjem er tørt – og det fjernes
best tørt. Gå grundig til verks og
støvsug alle kriker og kroker på
møblene. Interiøret kan støvtørkes med en tørr mikrofiberklut.
Den er statisk og fungerer nærmest som en støvmagnet, i motsetning til en våt fille som bare
drar støvet rundt. Husk å tørke
støv på badet og kjøkkenet også.

Storrengjøring av huset er en del av
juleforberedelsene. Vi gir deg
tipsene som gjør det enkelere for deg.
TID FOR Å VASKE HUS:

4. SKUFFER OG SKAP FØRST
Skal du vaske inni skuffer og
skap – gjør det før du tar resten
av rommet! Slik unngår du å dra
med deg gammelt støv og smuler på et nyvasket gulv.
5. HUSK Å RENGJØRE PEISEN
Det ser så mye hyggeligere ut når
peisen er ren og fin. Fjern asken
og bruk spesialmidler beregnet
for rengjøring av ovn og peis –
det er mer effektivt på fastbrent
sot enn gamle kjerringråd.
6. VASK GLASS OG SPEIL
MED RENT VANN
Såpe kan gi skjolder, så det beste
er faktisk bare å bruke rent vann.
Mest effektive måte å rengjøre
glass og speil på er ved først å
vaske med en fuktig glassklut,
for deretter å tørke med en tørr
mikrofiberklut.
7. GÅ OVER TAK OG VEGGER
Sannsynligvis holder det å tør-

rmoppe taket for å få vekk støv.
Om taket er ordentlig skittent,
anbefaler Jordans rengjøringseksperter at man sprayer på lunkent vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler, på et område på
2-3 kvm. Skrubb lett frem og tilbake med en godt fuktet mopp.
Fjern til slutt alle såperester ved å

spraye på rent vann, og deretter
tørke av med en ren mopp eller
klut.
8. GULVET MÅ TAS I TO
OMGANGER
Gulvet bør tas i to omganger:
først tørrmopping for å fjerne
støv, og deretter fuktig klut som
tar skitten. Til storrengjøringen er det fornuftig å bruke litt
rengjøringsmiddel. Pass på at
du bruker en type beregnet for
gulvet ditt. Ved å bruke et gulvrengjøringsmiddel tilpasset ditt
gulv, bevarer du det pent lengre
og vil forlenge vedlikeholdsintervallene.

9. PASS PÅ RYGGEN
Det er ikke nødvendig å ligge
på alle fire for å skrubbe gulvet.
Bruk forlengerskaft, så sparer du
kroppen. Om du mopper rett
foran deg, og beveger beina i stedet for å bøye ryggen er belastningen på ryggen minst.
10. GJØR DET ENKELT FOR
DEG SELV I JULEN
Det er dessverre ikke slik at huset holder seg gullende rent over
lengre tid. Rengjøringsvåtservietter er gull verdt å ha i hus når
man trenger å dra raskt over badet eller kjøkkenet før gjestene
kommer.
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Julestemning i kulturhusene
Publikum strømmer
til juleforestillingene
i lokale kulturhus.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

De fleste har mer enn nok å
gjøre i tiden før jul, med gaveinnkjøp, pynting og andre
forberedelser. Men mange tar
seg også tid til å gå på juleforestillingene som holdes i lokale
kulturhus.
Kathrine Gilbu ved Ullensaker kulturhus tror at folk ønsker å koble av litt i julestria.
– Det virker som folk synes
det er hyggelig å finne på noe
før jul. Det er stort sett fulle
hus på alle konserter og forestillinger hos oss. Kanskje er
det godt med en pustepause fra
handling, bakst og vask, sier
Gilbu.
TRADISJON
I morgen kveld har Ullensaker
kulturskole sin juleavslutning
med dans og underholdning
i kulturhuset på Jessheim. Senere blir det humorshow med
komikerne Gustav Nilsen og

Paul Håvard Østby, konserter
med Oslo Gospel Choir og De
Lillos samt barneforestillingen
«Jul med Gråtass».
– Enkelte arrangementer har
blitt en tradisjon hos oss, som
konserten med Oslo Gospel
Choir og Jul med Gråtass, forteller Gilbu.
MYE UTSOLGT
I Lillestrøm Kultursenter står
det også mye på menyen fremover, både innenfor teater,
stand-up og konserter. Noen av
høydepunktene blir konserten
med Oslo Gospel Choir og Maria Haukaas Mittet samt Ingrid
Bjørnov og hennes nyeste show
«2012 Ouverturen». Lokalt tilsnitt blir det også når Skedsmo
Amatørteater presenterer familieforestillingen «Scrooge – et
juleeventyr» av Charles Dickens.
– Vår erfaring er at førjulstiden er forbundet med tradisjoner – og en viktig tradisjon for
mange er å ta seg tid til gode
fellesopplevelser. Det kan vi se
på besøket. Det er mange firmaer som velger å legge julebordet sitt til oss med show og
middag, så mange forestillinger
er utsolgt. Men hvis man slår
på tråden kan man fortsatt få
billetter til noen av konsertene,
forteller markedskoordinator
Anne Merete Rodem.

www.incita.no

Et annerledes
helseforetak!

TIL JESSHEIM:

De Lillos rocker julen inn. (Foto: Pressefoto)

TORALV TIL LØRENSKOG
Lørenskog Hus gjorde seg ferdig med de fleste juleforestillingene tidligere i desember.
Det gjenstår imidlertid en
konsert med kammerorkesteret Oslo Camerata 15. desember. Sammen med Toralv
Maurstad skal de fremføre
høydepunkter fra det klassiske jule-repertoaret.

Dette blir den siste konserten i Lørenskog i år, før det lades opp til nyttårsforestilling
med den lokale danseklubben
Studio 1 i midten av januar.

TIL LILLESTRØM: Ingrid
Bjørnov og hennes show «2012
Ouverturen». (Foto: Pressefoto)
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Vi gir aldri opp!
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Else ﬁkk ærespris
Else Kåss Furuseth
ble tildelt Wenche
Foss` Ærespris forrige uke.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Forrige torsdag kunne Jessheim-jenta Else Kåss Furuseth
motta Wenche Foss` Ærespris
på Hotel Continental i Oslo.
Furuseth har det siste året gjort
seg bemerket både i TV2-programmet «Torsdag kveld fra Nydalen» og teaterforestillingen
«Kondolerer». Prisen er totalt
på 100 000 kroner, og Furuseth
deler den med foreningen «Vi
som har et barn for lite».
I juryens begrunnelse heter
det at «vinneren av årets ærespris er en artist med stor originalitet, og med en unik kombinasjon av intelligens, mot,
frekkhet, humor og varme. Lekende lett og med en boblende
sjarme og sikker timing, leker
hun med de mest kontroversielle temaer man kan tenke seg,
med alt fra kropp, fedme, kjønn
og seksualitet, til romantikk,
kjærlighet og død.»
STOR ÆRE
– Det er en veldig stor ære, hvis
det er lov å være så uironisk,
sa komikeren etter prisutdelingen. Prisen ble etablert for fire
år siden, og deles ut av bladet
Se og Hør. Hvert år skal den gå
en person, organisasjon eltil «en
ler institusjon som i sterk grad
kan forbindes med Wenches
livsglede, formidlingsevne og
engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.»

PRISVINNER:

Else Kåss Furuseth fra Jessheim. (Foto: Pressefoto)
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER

«BARNDOMMENS HELTER»

12. DESEMBER OG ALLE DAGER
(UNNTATT SØNDAG) KL: 11:00 I
ARTGATE
Utstilling: Barndommens helter
av Ronny Bank! 15. november
braker det løs. Da åpner Artgate
Lillestrøm dørene for en utstilling
av Ronny Bank som har vandret
fra Oslo, skal videre til Nord
Norge og deretter videre gjennom
Europa og ende opp i Milano.

FØRJULSKOS

ONSDAG 12. DESEMBER KL: 18:00
TORSDAG 13. DESEMBER KL: 18:30
I STJERNESALEN
For fjerde året på rad setter Norsk
Ballettinstitutt opp sin elevforestilling «Førjulskos» i Stjernesalen.

Tradisjonen tro avholder Sangkoret Øyeren(SK'Øyeren) sine
julekonserter i Øvre Rælingen
kirke.

JULEKONSERT MED ERIKANDRÉ HVIDSTEN

SØNDAG 16. DESEMBER KL: 18:00 I
STJERNESALEN
På årets julekonsert vil Erik-André
by publikum på de tradisjonelle og
høytidelige julesangene med sin
vakre tenorstemme. Men – årets
konsert vil også ha et innslag av
det humoristiske ved at han bl.a.
vil presentere noen av Dizzie
Tunes humoristiske juleschlagere.
Med andre ord den allsidige artisten vil her blande det høytidelige
med det morsomme – og som
artist og skuespiller mestrer han
dette landskapet utrolig godt.
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Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

velse du sent vil glemme.
Rein Alexander, Christine Guldbrandsen og Mads Belden har
alle gjort seg sterkt bemerket som
soloartister. Tallrike konserter,
plateutgivelser, TV-opptredener
og musikalsuksesser har gitt
Rein,Christine og Mads en solid
musikalsk forankring. Alle tre har
ulike musikalske uttrykk, men de
har èn ting til felles; En sjelden
stemmeprakt av ypperste klasse!!
Slikt blir det musikalsk magi av.
På årets julekonserter vil artistene
by på alt fra fargerike fellesnumre
til vare duetter og imponerende
soloprestasjoner. Fra det nære og
lavmelte til storslåtte musikalske
uttrykk. Med seg har de kapellmester Petter Anthon Næss og
Øystein Trollsås på blåseinstrumenter.

KULTURKAFE- OPERA I
TIDENS JULEKONSERT

TORSDAG 13. DESEMBER KL: 12:00 I
CONNECT
Opera i Tidens tre kvinner
kommer tilbake til Lillstrøm med
et program spekket av vakker
musikk, julestemning, humor og
en smule ﬂørt...

SCROOGE - ET JULEEVENTYR

TORSDAG 13. DESEMBER KL. 18:00
FREDAG 14. DESEMBER KL. 18:00
LØRDAG 15. DESEMBER KL. 13:00
SØNDAG 16. DESEMBER KL. 13:00
I TEATERSALEN
Skedsmo Amatørteater og Lillestrøm Kultursenter presenterer
den klassiske julefortellingen av
Charles Dickens om gjerrigknarken Ebenezer Scrooge som hater
julen og alt julen står for.

TIRSDAG 18. DESEMBER KL: 19:00
I TEATERSALEN
En julekonsert med Cecilia Vennersten og Gaute Ormåsen.
For tredje år på rad skal to av
Nordens mest folkekjære artister
ut på juleturné sammen og i år
besøker de også Lillestrøm Kultursenter. Cecilia Vennersten og
Gaute Ormåsen har opplevd stor
suksess med sine julekonserter
og mottatt strålende tilbakemeldinger både fra presse og
publikum.

LØRENSKOG HUS
MØT ASKELADDEN OG EVENTYRVENNENE HANS!

ONSDAG 12. DESEMBER KL. 18:00,
BIBLIOTEKET
Travle dager før jul, mye å gjøre men hvor har det blitt av juletrefoten? Askeladden leter både ute
og inne men ﬁnner den ikke. Han
trenger hjelp, og det får han, både
av budne og ubudne gjester.
I årets forestilling møter vi bl.a.:
Askeladden, Fjøsnissen, Mikkel
Rev, Bamse Brakar og julenissen.
Det blir forviklinger, sang og
musikk for både store og små.

UTSTILLING: MENS VI
VENTER

JULEBORD MED MORTEN
OG KIM

FREDAG 14. DESEMBER KL: 19:00
LØRDAG 15. DESEMBER KL.19:00
I STJERNESALEN
Våre «lokale helter» Morten og
Kim med gjester inviterer til
julebordshow. Kim Eidhagen og
Morten Bergheim inviterer deg til
årets mest usensurerte julebordshow! Bli med på en herlig
blanding av stand up, musikalske
nummer, dans og galskap som tar
den norske julebordtradisjonen på
alvor. Dette er julebordet du IKKE
vil gå glipp av!

ONSDAG 19. DESEMBER KL: 19:00
I TEATERSALEN
Ingrid Bjørnovs nye show er en
hyllest til livets små og store
prosjekter. De vi friskt går i gang
med, men nødig vil vite at det ikke
blir noe av.

FRISK PUST - KULTURELL
LØRDAGSKAFÉ

«EN JULEKONSERT»

INGRID BJØRNOV - 2012
OUVERTUREN

LILLESTRØM
KIRKE

LØRDAG 15. DESEMBER KL: 14:00 I
RESTAURANTEN
Romerikskoret Frisk Pust, under
ledelse av Morten Remberg, er
tilbake etter store musikalske suksesser på i og utenfor kultursenteret. Vi garanterer for en korkonsert
utenom det vanlige.

SØNDAG 16. DESEMBER
Ole Paus og Lill Lindfors er på
kirketurné med «En Julekonsert».
Ole Paus har også tidligere reist
på juleturné. «Den Store Julefortellingen» – sammen med Anita
Skorgan. For Lill Linford er det
første gang hun synger julesanger
i norske kirker.

SANGKORET ØYERENS JULEKONSERT 2012

ÅRETS JULEKONSERT

SØNDAG 16. DESEMBER KL. 17:00
SØNDAG 16. DESEMBER KL. 20:00
I ØVRE RÆLINGEN KIRKE

SØNDAG 16. DESEMBER KL. 17.00 OG
19.30, SKÅRER KIRKE
Opplev god førjulsstemning
med både ny og tradisjonsrik
julemusikk fra mange land. Gratis
inngang, så vær ute i god tid.

LØRENSKOG
KIRKE

INTIMKONSERT MED THE
REAL CHOIR

SØNDAG 16. DESEMBER
Romerikskoret The Real Choir
holder en intimkonsert med et
repertoar til ettertanke og med
fokus på medmenneskelighet.
Koret ønsker å skape en rolig
konsertopplevelse.

ULLENSAKER
KULTURHUS
DET BETALES

VÅR JUL 2012

MANDAG 17. DESEMBER KL. 18:00
Tre av norges beste stemmer møtes for å skape en unik musikalsk
ramme rundt en konsertopple-
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TORSDAG 13. TIL FREDAG 28. DESEMBER, KUNSTSALEN
«Mens vi venter» er et kunst-, kultur- og integreringsprosjekt som
ender opp i en utstilling i Kunstsalen. Vernissasje 13. desember kl.
14.00. Rasta opplæringssenter,
Flyktningkontoret og Mai-senteret
har vært med i arbeidet for å få til
dette prosjektet. Utstillingen viser
kulturelt mangfold og får frem ressursene som ﬁnnes hos de ulike
brukerne av disse tjenestene.

SVØMMING MED KULTURKAFEEN

TORSDAG 13. DESEMBER KL. 18:30,
KJENN FOLKEBAD

ONSDAG, 12.DESEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE
Det Betales har gjort seg
internasjonalt bemerket for sin
tolkning av The Beatles. Bandet
feirer nå sitt 30 års jubileum og
er snart klare med nye show
Besatt av Beatles. Verdens beste
Beatles tribute band!!Sist august
var bandet invitert til Liverpool i
England for å spille på International Beatlesweek. Det var for 13.
året at bandet deltok på festivalen
i The Beatles sin hjemby. Bandet
har gjort mer enn 50 konserter
på legendariske Cavern Club,
og i 2011 spilte de på den store
utescenen i sentrum av Liverpool
for mer enn 40.000 mennesker.

KULTURSKOLENS JULEAVSLUTNING

TORSDAG, 13.DESEMBER, KL. 18:00,
KONG RAKNE
«Ønskekonserten». Band og
dansegrupper fra Ullensaker
kulturskole inviterer til juleforestilling for store og små. Velkommen
til en hyggelig aften der barn og
ungdom får vise frem sine kreative
talent.

ST. LAURENTIUSKORETS
JULEKONSERTER

OSLO GOSPEL CHOIR -JULEKONSERT MED MARIA HAUKAAS MITTET

TIRSDAG, 18.DESEMBER, KL. 18:00 OG
KL. 20:30 KONG RAKNE
Det er noe eget med jul og Oslo
Gospel Choir. Koret regnes som
et av de beste innen moderne
gospel, også internasjonalt, ikke
minst innen gospelmiljøene i USA.
De har også i år fått med seg
Maria Haukaas Mittet, og sammen
leverer de en nydelig førjulskonsert som setter oss i den rette
julestemningen.

DELILLOS - ROCKER JULEN
INN

ONSDAG, 19.DESEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE
I mange år har deLillos fyllt
Rockefeller før jul. Med nyutgitt
CD i bagen inntar de Ullensaker
kulturhus med samme formål.
Som en av de ﬁre store bandene
i norsk rock leverer deLillos alltid
varene med en miks av gamle og
nye låter.

SKEDSMOKORSET
ATELIER SOLAAS

I SOLBERGVEIEN 205.(MIDT MELLOM
SKEDSMOKORSET OG SLATTUM)
LØRDAG 15. DESEMBER KL. 13-15
SØNDAG 16. DESEMBER KL. 18-20
TIRSDAGER OG TORSDAG FØR
JUL KL. 18-20
Akvareller, akrylmalerier, oljemalerier, litograﬁer og tekstiltrykk.
Kunstnere: Lars Solaas, Kari
solaas og Ingun Solaas Hamnvik.

3 I SOFAEN - MORD PÅ
HERREDSHUSET

LØRDAG, 15.DESEMBER, KL. 18:30
SØNDAG 16. DESEMBER KL. 17:00
TIRSDAG 18. DESEMBER KL. 19:00
ONSDAG 19. DESEMBER KL. 18:30
TORSDAG 20. DESEMBER KL. 18:30
Velkommen til spennende teaterjulebord. Her vises humoristisk
kriminalteater samtidig som det
serveres julebordbuffè. Lørdag
15/12 inviteres det i tillegg til
dans med levende musikk.

JUL MED OSLO CAMERATA
OG TORALV MAURSTAD

LØRDAG 15. DESEMBER KL. 20:00,
STOSTUA
«Jul med Oslo Camerata»
Med Toralv Maurstad, Isa Katharina Gericke og Ludvig Gudim.
Oslo Camerata under ledelse av
Stephan Barratt-Due vil fremføre
høydepunkter fra det klassiske
jule-repertoaret, i selskap med
skuespilleren Toralv Maurstad.

tere disse totningene i Julelatter –
On Tour. Forestillingen ble spilt for
fulle hus på Latter, Aker Brygge
og nå er det altså Jessheims tur til
å komme seg i julestemning.
På Latter solgte forestillingen
ca. 15.000 billetter fordelt på 62
fantastiske forestillinger.

JULELATTER -ON TOUR

LØRDAG, 15.DESEMBER, KL. 19:00 OG
EKSTRAFORESTILLING KL. 21.00
Showet kl 19.00 nærmer seg
utsolgt og det blir derfor en ekstra
forestilling kl 21.00.. Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby har de
siste ti årene vært blant Stand Up
Norges mest benyttede komikere,
og vi er stolte av å kunne presen-

JULELUNCH

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

H

-

Full fransk og italiensk à la carte.

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

GRENSEN 10, 0159 OSLO
www.monalisahuset.no
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X–ORD
Nr. 39 – 2012

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:

BASKETBALLSPILLER

VINNER AV FLAXLODD

EINAR HÅKER
Hilton 41 C
2040 Kløfta
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G
SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 17. desember
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Nytt våpen mot rotter
Nærmere 9000 rotter er i år tatt med
en ny type høyteknologisk rottefelle
som plasseres nede
i kloakken.

vaktposter før de kommer så
langt inn i kloakksystemet at
de dukker opp i hus og bygninger, sier Galby.
VARSLER FANGSTEN
I år har flere borettslag og kommuner tatt i bruk denne måten
å stanse rottene på. Fella heter
WiseTrap og over hundre slike er
nå i sving, ifølge Anticimex, som
begynte å teste dem ut i det små
for et år siden. Til sammen har
stemplene slått ned 8800 ganger
i 2012.
– Fella kommuniserer med
internett, der man kan gå inn
på en nettside og følge med på
antall skudd. En felle utplassert
i Arendal tok nylig 34 rotter på
fire dager, sier teknisk sjef Eilif
Lundberg i Anticimex.
Hver felle har også en GPS
som forteller hvor den er, i tilfellet noe skulle skje med den.
En tilleggsfunksjon, er at
den varsler per sms eller e-post
hvis det skulle bli oversvømmelse i kummen den står montert. For noen kommuner har
dette vist seg å være like verdifullt som rottebekjempelsen.

AKTUELT
Tekst/foto: Kjell M. Kaasa/
Newswire

Fella monteres i kummen. Den
består av en boks med kommunikasjonsutstyr og et rør med
stempel. Stempelet står plassert
i giv akt rett over den viktigste
ferdselsåren til rottene.
– Når en rotte utløser sensorene i fella, slår stempelet med
stor kraft ned på den. Dyret dør
momentant og skylles vekk av
kloakken, sier biolog og skadedyrtekniker Jens Galby i Anticimex.
Sensorene er avanserte nok
til å skille mellom rotter og annet som måtte flyte forbi.
– Rottene lever og trives i
kloakken. Derfor er det hensiktsmessig å lage effektive

GITFTFRITT
Hi-tech-rottefeller er i ferd med
å bli en konkurrent til å legge ut
gift, som kan være en problema-
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APPARAT:

Fella rapporterer hvor mange ganger den løser ut. (Foto: Newswire)

tisk måte å ta rotter og mus på.
– Til nå har det hovedsakelig
blitt benyttet gift for å bekjempe rotter i kloakk. Men med
gift vet man ikke hvor mange
rotter som tas fordi de dør andre steder enn der giften ligger,

de drar bort og gjemmer seg,
sier Lundberg.
I hus er gift mot rotter og
mus særlig uegnet på grunn av
barn og kjæledyr. Giften skal
legges utendørs, i godkjente
åtestasjoner av metall.
I BOKS
Næringsmiddelbedrifter
kan
ikke ha gift liggende tett på
matproduksjonen. Og bedrifter
generelt har ikke tid til å gå over
alle klappfeller hver dag for å se
etter fangst, og så tømme.
Også her har Anticimex innført et høgteknologisk alternativ, WiseBox.
– Når rotter eller mus går
inn i boksen, blir de drept momentant av 6000 watt. Innretningen transporterer så automatisk det døde dyret videre
til en oppbevaringsboks som
sitter inne i fella. Den er da klar
for å ta i mot nye skadedyr, sier
Lundberg.

I BOKS: skadedyrtekniker Jens
Galby i Anticimex konstaterer
fangst i WiseBox-en. Apparatet
sørger selv for at rottene transporteres over i en pose. (Foto:
Newswire)

Boksen gir beskjed per sms
og e-post for hver avlivet gnager. Den kan fange cirka fem
rotter før den må tømmes,
mens mus er det plass til flere
titalls av.

49
Før 399,-

BONNIE
TAKLAMPE
12V halogen
Ø: 45 cm
Krom/krystall

EMIL
SKINNE
Hvit

499
Før 999,-

NAPOLI
SMYKKESKAP MED SPEIL
Inkl. lås med nøkkel
Gulv/vegg

Kun

50

Til gulv
eller vegg

1999
Før 3499,-

SERINE
UPLIGHT
Dobbel dimmer
Børstet stål

ALVA
GULVLAMPE
Sort/hvit

ANN
BORDLAMPE
Offwhite med skjerm

299
Før 799,-

Før 249,-
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999
Før 1999,-

999
Før 1999,-

