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Begynner gravearbeidet i mars
Felleskjøpets nye hovedkontor i
Lillestrøm skal være innﬂyttingsklar høsten 2014. Snart settes
spaden i jorda i Depotgata 22.
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Lokal 18-åring
til alpin-VM
Henrik Kristoffersen (18) fra
Rælingen blir med Aksel Lund
Svindal til alpin-VM i Schladming,
som yngste alpinist noensinne.
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Sosiale medier
er bra for oss
Svein Tore Marthinsen har skrevet
«Sosial kommunikasjon» sammen
med Cecilie Staude. – Nye medier som Facebook og Twitter kan
være bra for oss, mener han.

10 –19 • ÖP PE T VA RJE SÖ

26 /9-5/10, med reservation

Frem mot 2017 skal terminalen ved Oslo
Lufthavn Gardermoen utvides med 117 000
m2. Totalt bygges det ut for 12,5 milliarder
kroner. – For de reisende vil dette bety at
de i 2017 vil kunne reise via en mye bedre
flyplass enn i dag.
Side 14-15

Side 22

Se våre boligannonser side 25-27 + baksiden

ND AG : 10 –19 • FÖ R

för slutsålda varor.
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Lokal 18-åring til alpin-VM
Henrik Kristoffersen
(18) fra Rælingen
blir med Aksel Lund
Svindal til alpin-VM
i Schladming, som
yngste alpinist noensinne.
SPORT
FARGERIKT:

Forberedelsene til fastelavn er i full gang.

Forberedelsene til
fastelavn er i sving
AKTUELT
Tekst og foto: Steinar Bunæs
redaksjonen@avisdrift.no

Det er nå arbeidet med årets
fastelavnsris blir unnagjort.
Bjerkeris i store mengder ble
hentet i skogen allerede i desember, og nå er innearbeidet påbegynt.
I disse dager er 15-20 damer
fra Strømmen og Skjetten Sanitetsforening i daglig aktivitet for
å bli ferdige til høytiden.
Innen
fastelavnssøndagen
10. februar regner de med å ha
nærmere 1000 bunter
klare for salg, forteller lede-

HENTET INN:

Bjerkeris i store mengder er blitt hentet inn.

ren Aud Wethal Pettersen.
– Det aller meste av risene
blir solgt, og i tillegg gir vi fastelavnsris til kirkene, til sykehjem

og til andre institusjoner. Dette
gir oss noen titusener i nettoinntekt, noe som kommer godt
med til vårt humanitære arbeid.
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Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619
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Denne uken startet alpin-VM i
Schladming. Aksel Lund Svindal fra Kjeller er selvskreven i
den norske troppen, men også
18 år gamle Henrik Kristoffersen
fra Rælingen Skiklubb har fått
tillit i to disipliner. Kristoffersen
skal kjøre både slalåm og storslalåm, og er den yngste, norske
alpinisten som får være med til
et VM noensinne.
– Han er en ung gutt som
har slått seg inn i verdenscupsirkuset. Han er ikke med for
å lære, men for å prestere, selv
om det kanskje ikke blir helt i
toppen, uttalte sportssjef Claus
Johan Ryste i forrige uke.
HAR VINNERSJANSER
Tidligere har Kjetil André
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Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Postadresse:

Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver:

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

Neste utgave: 13.02.2013

Materiellfrist neste utgave: 11.02.2013

NORGES
TROPP I VM:

Henrik Kristoffersen fra
Rælingen. (Foto: Ola Matsson)

TIL VM:

Menn:

Aksel Lund Svindal, Nero
Kjetil Jansrud,
Peer Gynt Alpin
Leif Kristian Haugen,
Lommedalen Alpin
Henrik Kristoffersen,
Rælingen Skiklubb

Kvinner:

Nina Løseth, Spjelkavik IL
Ragnhild Mowinckel,
Sportsklubben Rival
Lotte Sejersted, Stabæk IF
Mona Løseth, Spjelkavik IL

Aamodt skrytt av unggutten
fra Rælingen, og sagt at han er
en alpinist med vanvittige kvaliteter. Kristoffersen er junior i
noen år til, men har levert gode
resultater - spesielt i slalåm. I
forfjor markerte han seg med to
slalåmseire i Europacupen. Før
jul kjørte han sitt andre verdenscuprenn og slo store alpinnavn
som Ted Ligety og Benjamin
Raich. De to største medaljehåpene i VM er imidlertid Aksel
Lund Svindal og Kjetil Jansrud.
Begge skal kjøre storslalåm, super-G, utfor og superkombinasjon.
– Det er en sterkere og bredere
tropp vi har med denne gangen

enn i forrige VM. Vi har vinnersjanser og medaljemuligheter i
flere disipliner, og vi gleder oss
til et spennende VM, sier sportssjef Ryste.
Alpin-VM i Østerrike arrangeres fra 4. - 17. februar.
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Begynner gravearbeidet i mars

Skryt til Enger
Thomas Engers tredje av i
alt seks planlagte bøker om
krimjournalisten Henning
Juul, får jevnt over gode kritikker av anmelderne.
Adresseavisen skriver at
«Dette er krim på høyt nivå»
og ruller en femmer på terningen. Det samme gjør
Trønder-Avisa, Stavanger Aftenblad og Tvedestrandsposten. Sistnevnte spår at forfatteren fra Jessheim kommer
til å stikke av med de gjeveste bokprisene i 2013.
VG er imidlertid ikke like

KOMMUNIKASJONSSJEF
FELLESKJØPET: Oddny

Estenstad

POP I ENGLAND:

NRK P3)

Stella Mwangi fra Lillestrøm. (Foto: Rashid Akrim /

Stella på førsteplass
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

NYTT HOVEDKONTOR:

Slik ser arkitektfirmaet Snøhetta for seg at by og land kan smeltes sammen i Felleskjøpets nye hovedkontor i Depotgata 22. Bygget blir totalt på 6000 kvm.

Felleskjøpets nye
hovedkontor i Lillestrøm skal være
innflyttingsklar høsten 2014. Snart settes spaden i jorda i
Depotgata 22.
AKTUELT
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Planlagt graving starter i uke 10.
Overtagelse av bygget vil etter
planen skje i september neste år,
sier Oddny Estenstad, kommunikasjonssjef Felleskjøpet.
Bygget skal være arbeidsplassen for rundt 200 av Felleskjøpets 2300 ansatte. Bedriften

vil samle hovedkontorfunksjoner og ledelsen for de operative
divisjonene på ett sted.
ET BY- OG LANDBYGG
Arkitektfirmaet Snøhetta opplyser at ideen med utformingen
av bygget er å trekke landskapet
inn i bygget, og å bringe landskapet inn i byen. Tanken er å
synliggjøre Felleskjøpets verdier
i utformingen. Bygningsvolumet er utformet på en slik måte
at det skal brytes opp i vinkler
som gjør at det forandrer seg når
man beveger seg rundt det, både
på avstand og på nært hold.
– Hva betyr det for Felleskjøpet
at det er det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta som har tegnet
bygget?
– Snøhetta ble valgt fordi de
ga oss det beste tilbudet med
hensyn til pris, kvalitet og beliggenhet. Bygget vil bli et resultat av norsk design og norske

materialer. Vi synes det er hyggelig at et anerkjent norsk arkitektfirma skal tegne bygget for
oss. Det er også spennende for
Felleskjøpet å få bygd et signalbygg i Lillestrøm som er med
og viser at den norske bonden
også er en viktig aktør i norsk
næringsliv, foreller Estenstad.
Administrerende direktør i
Felleskjøpet, John Arne Ulvan,
opplyser at Felleskjøpet ønsket
seg et unikt og effektivt bygg
som uttrykker det bedriften er
og hva de står for. Gjennom
valget av arkitektfirmaet og
Lillestrøm Delta mener han at
bedriften får muligheten til å
realisere dette målet.
SENTRALT OG
TILGJENGELIG
– Lillestrøm ble først og fremst
valgt på grunn av god beliggenhet. Området er nært både Gardermoen og Oslo, og med of-

fentlige kommunikasjonsmidler
som gjør det lett for våre ansatte
å komme seg til og fra jobb. Her
får vi også en god beliggenhet
og enkel tilgang også for våre eiere, forteller Estenstad.
Felleskjøpet vurderte også
andre alternativer i aksen Oslo
- Gardermoen, men Lillestrøm
viste seg å være best egnet. Bedriftens ledelse og administrasjon er i dag lokalisert på flere
steder. Fra høsten 2014 blir disse
funksjonene samlet under ett
tak når hovedkontor står ferdig. Dette vil, ifølge kommunikasjonssjef, bidra til bedre
samhandling og en mer effektiv
arbeidsdag.
– Vi gleder oss til å få samlet
administrasjonen i Lillestrøm,
sier Estenstad.
SIGNALBYGG
– Vi er naturligvis veldig glade
for at Felleskjøpet valgte vårt pro-

sjekt, som var utviklet i tett samarbeid med Snøhetta. Dette blir
et helt spesielt signalbygg som
kommer til å bli lagt merke til,
forteller markedssjef i Lillestrøm
Delta, Kristin Uvaag Tufte.
I flere år har det vært snakket om å få et signalbygg til
byen. Tufte forteller at hun vet
at dette betyr veldig mye både
for Kommunen og byen.
– Det setter virkelig Lillestrøm på kartet, og er et sterkt
signal for andre større bedrifter
som vurderer å flytte virksomheten sin enda nærmere både
Gardermoen og Oslo S, sier
markedssjefen i Delta.
Eiendomsfirmaet har fått
signaler om at flere større bedrifter vurderer Lillestrøm som
et aktuelt etableringsområde.
– Vi ønsker de hjertelig velkommen og står klare for å
samarbeide med de om å utvikle nye lokaliseringsprosjekter!

Artist Stella Mwangi gjør det
stort i Storbritannia for tiden. Nå har hun nådd førsteplass på Extra Top 5-listen
til radiokanalen BBC 1 med
remiksen av låten «Shut It
Down». På denne låten har
Stella fått med seg jenterapperne Xtatic, Itz Tiffany
og Nitty Scott. Den britiske

kanalen har også lagt låten
i nest høyest rotasjon på sin
Afrobeats-spilleliste.
Lillestrøm-jenta synes naturlig nok det er gøy med suksess i utlandet.
– Først fikk jeg høre at BBCstasjonen hadde tenkt til å spille
den, noe som i seg selv er hyggelig. Men så hørte jeg fra flere
som har hørt den flere ganger,
og det er veldig gøy. Det føles
bra å tenke på at mange i England nå hører min låt, sier hun
til nettstedet 730.no.

(Foto: Ingrid Basso)

fornøyd, og gir en treer i sin anmeldelse. Fortellingen i «Blodtåke» starter med at en eldre dame
blir funnet drept på et sykehjem
i Oslo, men mye av handlingen
er også lagt til Jessheim.
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Så mange bor i husene våre
En fersk folke- og
boligtelling viser at
husholdningene stadig blir mindre. Nå
bor hele 18 prosent
av alle nordmenn
alene. I dag kan vi
vise til en komplett
oversikt over hvordan det ser ut på
våre kanter av
Romerike.

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Statistisk sentralbyrå (SSB)
gjennomførte på tampen av
2011 en folke- og boligtelling
i Norge. Tellingsdagen var 19.
november, og resultatene ble
offentliggjort nå like før jul
i 2012. Her får vi blant an-

net svar på hvor mange husholdninger det er i Skedsmo,
Lørenskog og Ullensaker, og
hvor mange personer som bor
i disse.

LANG TRADISJON
Fra statistikken kan vi se at det
på denne tellingsdatoen var
21.827 husholdninger i Skedsmo kommune. I Lørenskog
kommune er det oppgitt at det
var 14.221 husstander, mens
Ullensaker har 13.179.
– Hensikten med denne
omfattende tellingen er å
beskrive hvordan folk bor i
Norge, og å se nærmere på
befolkningssammensetning
og levekår i det norske samfunnet. Et viktig mål er også
å kunne sammenlikne statistikk fra forskjellige land, poengterer SSB i sin artikkel om
tellingen.
Folke- og boligtellinger
har en lang historie i Norge.
Den første tellingen ble gjennomført i 1769, og tellingen i
2011 er den 22. i rekken. Forrige telling var i 2001.
DETALJENE I SKEDSMO-

Så mange bor i husene
Reelle tall. Kilde: Folke- og boligtellingen/SSB

NY TELLING: Det er ti år

ALENE

2

3

4

5

6

Lørenskog

4854

8427

5793

9104

3675

1369

Skedsmo

8243

12286

9054

12596

4835

1991

Ullensaker

4541

7760

5586

8120

3335

1276

4

5

6

4,0

siden forrige folke- og boligtelling i
Norge. Nå foreligger nye tall som viser
hvordan det norske folk lever og bor.
(Foto: Ruth Unni Liahagen Karstensen)

Prosentvis fordeling
Andel av alle innbyggere. Kilde: Folke- og boligtellingen/SSB
ALENE

2

3

Lørenskog

14,2

24,6

16,9

26,6

10,7

Skedsmo

16,0

23,9

17,6

24,5

9,4

3,9

Ullensaker

14,1

24,1

17,4

25,3

10,4

4,0

Norge

17,9

25,4

17,1

23,0

12,2

4,5

HUSHOLDNINGENE
I Skedsmo er det 12.596 personer som lever i husholdninger med fire personer. Dette er
24,5 prosent av befolkningen
i Skedsmo. Deretter finner vi
12.286 personer som lever i
husholdninger med fire personer. Disse utgjør knapt 24
prosent av folkemengden i
Skedsmo. Bare 3,9 prosent av
befolkningen lever i husstander
med seks eller flere personer.

Omtrent det samme bildet ser
vi også i både Lørenskog og Ullensaker.
FLERE BOR ALENE
Andelen enslige i husstandene øker i Norge. Så mye
som 18 prosent av alle husholdningene består nå av
kun én person. For ti år
siden var andelen på 16,5
prosent. Det har vært forholdsvis like stor økning av

Postgirobygget kommer til årets
Jessheimdager. (Pressefoto)
TIL JESSHEIM:

Postgirobygget
til Jessheim
Rockegruppen Postgirobygget er første bekreftede band
til årets Jessheimdager. Postgirobygget er et av Norges
mest kjente band, og har levert flere radiohits, deriblant
klassikeren «Idyll». Bandet
gjestet Jessheimdagene også
i 2006.
Fredag 9. august er de tilbake – denne gangen skal de
opptre fra hovedscenen ved
torget. Postgirobygget ble
dannet i 1995 og har siden
den gang solgt mer enn 500
000 plater.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

husholdninger med to personer, mens det har vært
nedgang i husholdninger
med tre, fire og fem personer.
Opplysningene i denne
undersøkelsen ble for første
gang hentet utelukkende fra
ulike administrative og statistiske registre. Tidligere ble
det brukt spørreskjema til tellingene.
ALENEBOERE I SKEDSMO
Det er 4.854 personer som
bor alene i Skedsmo kommune. Det utgjør 14,2 prosent
av befolkningen. Her må vi

også ha i minne at samtlige
innbyggere, også barn, er
med i beregningen. Om vi
derimot regner andelen husholdninger med én person
i forhold til antall husstander i kommunen, så får vi
et helt annet bilde - nemlig
at så mye som 38 prosent av
alle husstandene i Skedsmo
er tilhørende eneboere. De
resterende boligene er altså
bebodd av to eller flere personer.
Også Ullensaker har om lag
14 prosent av befolkningen
boende alene, mens Skedsmo
er oppe i 16 prosent.
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En fersk oppdatering
fra Statistisk sentralbyrå viser utviklingen
av norske kvinners
bruttoinntekt de siste
fem årene. Et lokalt
dypdykk viser at
kvinnene fra romerike har hatt en forholdsvis svak økning.
AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser hvordan norske
kvinners utvikling har vært
på brutto inntekt i løpet av de

fem siste ligningsårene. Her
fremkommer det at Kari Nordmann i 2011 bare manglet en
hundrings på 300.000 kroner
i gjennomsnittlig brutto inntekt. Våre kvinner i Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker
har således en del større inntekt enn sine medsøstre over
det ganske land.
SNITTINNTEK T I
LØRENSKOG
For mens Kari Nordmann
kunne vise til en snittinntekt på 299.900 kroner, så har
Lørenskog-kvinner en årlig
brutto inntekt på 332.600 kroner. I Skedsmo er inntekten på
319.100 kroner i gjennomsnitt,
mens Ullensaker-kvinnene har
314.800 kroner i snitt.
Det er utarbeidet en rangering som viser at kvinnene i
Bærum kommer best ut, med
et snitt på 382.900 kroner i
brutto inntekt. Tallene gjelder
personer fra 18 år og oppover.

LØRENSKOG RANGERT
Blant de 430 kommunene i
Norge er det selvfølgelig store ulikheter. Helt på bunn
fi nner vi Værøy kommune
i Lofoten, hvor snittet er på
232.700 kroner. Det er utrolige 65 prosent mindre enn
spinnesiden i Bærum. Vi fi nner kvinnene fra Lørenskog
på en god niendeplass her,
mens Skedsmo-kvinnene ligger på en 19. plass på denne
landsoversikten. Ullensaker
fi nner vi på 26. plass.
I Akershus er gjennomsnittlig brutto inntekt på 336.500
kroner hos kvinnene. Så her
trekker vi altså litt ned igjen.
INNTEK T ELLER LØNN?
Hva har du egentlig i inntekt?
Er inntekt synonymt med
lønn? I daglig tale brukes ofte
lønn og inntekt om hverandre, men i statistikken er det
to helt atskilte begrep.
– Inntekt er et mer omfat-

Kvinners inntekts-utvikling
Brutto inntekt, utvikling 2006-11. Kilde: SSB

Lørenskog
Skedsmo
Ullensaker
Akershus
Norge

2011

UTVIKLING

UTVIKLING (%)

332.600
319.100
314.800
336.500
299.900

71.000
67.700
67.800
76.000
72.500

27,1
26,9
27,4
29,2
31,9

tende begrep enn lønn, forklarer SSB i sin artikkel knyttet til
den aktuelle statistikken.
– Når man snakker om
brutto inntekt, så inngår
blant annet kapitalinntekter
og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, pensjoner fra folketrygden og sosialhjelp med
videre, opplyser byrået. Og
selvsagt inngår også «vanlig»
lønn her.
UTVIKLING I LØRENSKOG
Tabellene viser også utvikling

de siste fem ligningsårene, og
på landsoversikten finner vi at
Kari Nordmann har hatt en økning på knapt 32 prosent i sin
brutto inntekt fra 2006 til 2011.
Utviklingen i våre tre
kommuner må dermed sies
å være forholdsvis svak, da
det her har vært en vekst på
rundt 27 prosent i løpet av
den aktuelle perioden.
I Akershus har det samlet
sett vært en økning på 29,2
prosent blant kvinnenes brutto inntekt. Så også på den tabellen trekker vi litt ned.

bildet tatt?

Svakere inntektsøkning blant kvinnene

Nr. 4 – 2013

Hvor er dette
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Har du svaret?

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

SVAR:
Tatt fra Depogata, og
viser blokkene som ligger
mellom Depogata og
Kanalveien i Lillestrøm

VINNER:
JENS ENGEBRETSEN
Sørumsparken 15
2004 Lillestrøm

Takk til alle som sendte inn!
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Bygger ut for 12,5 milliarder

BYGGEOMRÅDE: Utbyggingen av ny
ankomst- og avgangshall går etter planen.
Dette bildet ble tatt fra Tårnet forrige uke.
(Foto: Oslo Lufthavn/Espen Solli)

Frem mot 2017
skal terminalen ved
Oslo Lufthavn Gardermoen utvides
med 117 000 m2.
Totalt bygges det ut
for 12,5 milliarder
kroner.
REISE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det er store forandringer på
gang ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Frem mot 2017 skal
terminalen utvides med 117
000 m2 - fra dagens 148 000
m2. Fremover skal det lages et
nytt tilbygg med avgangs- og
ankomsthall, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg. I slutten av mai vil
også arbeidet med den nye piren mot nord settes i gang. Passasjerkapasiteten skal økes med
23 millioner pr år til 28 millioner. Det hele har en prislapp på
12,5 milliarder kroner.
– For de reisende vil dette
bety at de i 2017 vil kunne reise
via en mye bedre flyplass enn i
dag. Vi er en svært effektiv fly-

PRESSESJEF VED OSLO
LUFTHAVN: John Vegar Gystad.

Slik vil sentralhallen bli seende ut i 2017. (Illustrasjon: Team_T AS)

(Foto: Pressefoto)

SENTRALHALLEN:

plass i dag, og det skal vi også
være i 2017, sier pressesjef ved
Oslo Lufthavn, John Vegar Gystad.

enkelte ting vil de merke. Ett eksempel er når vi i høst vil lage
Norges største byggevegg for
å blende igjen glassfasaden på
nordsiden av dagens terminal,
forklarer Gystad. Denne veggen
på 3000 kvm vil gjøre det mulig
å bygge den nye Pir Nord.
Pressesjefen mener at fremkommeligheten vil være god,
men at det av og til vil bli behov for å endre gå-ruter og gatestrukturen.
Det skal imidlertid bygges avskjerming mot arbeidene, slik at

BYGGER AVSK JERMING
Flyplassen skal drives for fullt
samtidig som byggingen pågår.
Gystad innrømmer at det kan
by på utfordringer.
– Utfordringen vår er at vi
skal drive for fullt og bygge ut
samtidig. Passasjerene skal i
størst mulig grad skjermes for
plager fra utbyggingen, men

passasjerene vil merke lite av det
som skjer.
– Byggingen av avskjermingen gjør vi på tider der det er
lite eller ingen trafikk, slik at det
skal bli minst mulig plagsomt,
forteller Gystad.
NY RULLEBANE I 2030
Beboerne i området kommer
ikke til å merke noe til utbyggingen.
– Det vil i liten grad påvirke
dem, sier Gystad, men minner
om at den økte kapasiteten vil

skape mer flytrafikk. Det vil på
sikt tvinge frem en tredje rullebane.
– Dette vil nok berøre beboerne rundt flyplassen mer enn
terminalutbyggingen. Dersom
trafikkutviklingen
fortsetter
slik som nå, så vil en tredje rullebane måtte stå klar i 2030, sier
Gystad.
I 2012 reiste 22,1 millioner
over Oslo Lufthavn. Det er 980
000 flere enn året før, og det
høyeste antallet reisende over
Gardermoen noensinne.
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Her ferierer vi i 2013
Spania, Tyrkia og
Hellas er hete ferievalg for romerikinger i alle aldre.
REISE
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Vi reiser som aldri før, og for
mange er sommerferien allerede bestilt. Spania, Tyrkia og
Hellas er populære land å tilbringe ferien for romerikinger i
alle aldersgrupper. Det er hvor
de velger å bo under ferien som
varierer mest, ifølge informasjonssjef i Star Tour, Elisabeth
Larsen Vonstett.
– Valg av hotell varierer mer
enn stedsvalg, forteller hun.
DEN YNGRE GARDEN
Selv om norske turister ferdes
på like steder uavhengig av alder, foretrekker ungdommen
billige reiser på sentrale, allinclusive hotell.
– De unge vil ha action og
festlige natteaktiviteter. De reiser til steder som Ayia Napa,
Magaluf, Kos, Hersonissos og
Sunny Beach, sier daglig leder
i VIA Tours Lørenskog, Maria
Hansen.
Daglig leder i VIA Jessheim
AS, May Ljosdal, legger til Kypros og Rhodos på listen over
populære reisemål for denne
aldersgruppen.
RYDDER OPP ETTER
FESTEN
Ifølge Star Tour er Kreta, etterfulgt av Mallorca, de mest populære reisemålene fra Gardermoen. Også tidligere, typiske
ungdomsreisemål er nå på vei
inn i varmen, igjen.
– Gamle klassikere som Rhodos og Kos kommer tilbake.
Begge steder har tidligere blitt
omtalt som partysteder. Flere
utesteder er nå stengt og ryddet
opp i her, og det er kommet flere familiehotell og lekre hotell

for voksne uten barn. Også jetset-øya Ibiza har kommet tilbake etter en lignende merkelapp. Tunisia har også tatt seg
opp, etter tragedien der i fjor.
De har et lavprisnivå som er interessant, sier Larsen Vonstett.

VELGER BARNEFRITT
Par og voksne uten barn drar
gjerne på storbyferier, og har
ofte høy standard. De velger
gjerne barnefritt hotell.
– Mange reiser uten barn, og
det har derfor blitt flere hoteller med 16-års aldersgrense.
Voksenhotell og spesialiserte
hotell er blitt mer vanlig, sier
Larsen Vonstett.
May Ljosdal, avdelingsleder i VIA Travel Jessheim, kan
anbefale danskekysten som et
nytt chartermål, og tror det
vil passe best for par. Med mye
fokus på trening og livsstil har
også konsepter som Club Magic Life oppstått. Her er det lagt
opp til en aktiv ferie fra morgen til kveld.
– Det er jo en trend at folk
vil gjøre litt mer i ferien. Det
er kanskje først da de har tid
til å trene, blant annet, mener
Vonstett.
GÅR FOR DET K JENTE OG
K JÆRE
Både Ljosdal og Vonstett opplyser om at reisemålene er ganske like. Barnefamilien reiser
gjerne til Kypros, Kreta, Rhodos, Tyrkia og på cruise.
– De fleste barnefamilier
holder seg til hotell med barnevennlige aktiviteter, som de
kjenner til, forteller Ljosdal.
Vonstett forteller at det i år
er mye nytt for de eldre barna
over seks år, på steder som Tunisia, Tyrkia og Hellas.
ELDRE RIR PÅ
NOSTALGIBØLGEN
Pensjonister reiser gjerne
sammen med andre par, og
returnerer ofte til samme
sted. Et tilbud som slår best
an hos eldre reisende, i gruppen 50+, er bussreiser til utlandet.
– Vi har fem-seks turer til

utlandet, blant annet til Frankrike og Nice, informerer Inge
Bugge, eier av Bugge Bussreiser.
– Det er veldig variert hvor
de eldre reiser. Mange har
sine faste ferieplasser, mens
andre farter litt rundt. De
drar kanskje ikke på de typiske ungdomsstedene, forteller
Hansen.
MER LUKSUS
Informasjonssjefen i Star Tour
forteller at vi generelt bruker
mer og mer penger på luksus
og ferie. Hos dem er det 70 prosent økning i antall reiser for i
sommer.
– Nordmenn bruker mer
penger på ferie, og vi unner oss
mer. Det har vært mye dårlig
vær. En av fire sier de skal bruke mer penger på ferie, forteller
Vonstett.
Mallorca holder seg stabil fra
fjoråret, mens Barcelona har
klatret opp to plasser. Kypros
og Rhodos har begge flyttet
en plass opp, mens New York
vokser kraftig, fra trettende til
niende plass i år. Også Miami
har sneket seg inn på topplisten
over de mest populære reisemålene på Romerike, fra sin tolvte
plass i fjor.
– Flere vil kombinere sol og
storby, forteller Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket.
Totalt er det en økning på
22 % i sommerreiser for folk på
Romerike.

TOPPLISTE
ROMERIKE
(Fra 1.5-31.8)
1. Mallorca
2. Barcelona
3. Antalya, Tyrkia
4. Kreta
5. Kypros
6. Rhodos
7. Dalaman, Tyrkia
8. Bangkok
9. New York
10. Miami

IKONISK REKLAME: Times Square i New
York er en overveldende turistattraksjon,
med sine neonlysende reklameplakater og
folkemylder. Storbyen innehaver noe for enhver smak, og vokser seg stadig mer populær
på Romerike. (Foto: Anette Meidell)

Kilde: Ticket

Hva er ditt drømmereisemål?

7P
ÅG

ATA

Inge Tomasgard,
(67), Skjetten

Ole Breivik,
(59), Leirsund

Kristin Daly, (51),
Strømmen

Jørgen Arildset,
(35), Strømmen

Jonas Akersveen,
(17), Strømmen

Kjell Hansen,
(77), Halden

Solveig Eriksen,
(40), Kjeller

– Tenerife, for der er det
varmt på vinteren. Men
så er jeg voldsomt glad i
Norge, også.

– Australia. Spesielt etter
at jeg så filmen med
samme navn. Jeg har alltid
villet reise dit. Jeg er så
glad i dyr, natur og friluft.

Safari i Afrika, for opplevelsen.
Jeg elsker å ta bilder, og kommer
til å være på kamerajakt. Men
det er dyrt, så da må det planlegges litt. Det er lov å drømme.

Berlin har alt. Det er den
perfekte byen.

Maldivene, for der ser det
så fint ut.

Jorda rundt, for å ta
igjen de 77 årene jeg
har levd til nå.

Jeg har lyst til å dra til
Egypt, for opplevelsens skyld. Jeg vil se
pyramidene, Nilen og
Kongenes dal.
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Vil vise fram mer av Romerike
Visit Romerike og
Akershus Reiselivsråd ønsker å vise
fram mer av det
Romerike kan by på
av opplevelser og
severdigheter.
REISE
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Eidsvoll 1814 er den største og
viktigste attraksjonen. Fetsund
Lenser er også en stor opplevelse. I tillegg har du alle museene
i distriktet vårt. Akershusmuseene er åpne også vinterstid, forteller daglig leder Ninni Aarhus

Tranum ved Visit Romerike.
Visit Romerike er et destinasjonsselskap. På nettsiden til selskapet er det ulike attraksjoner,
museer og spennende reise- og
turmuligheter listet opp. Tranum opplyser at de får en god
del henvendelser fra folk som
kunne tenke seg å benytte seg
av tilbudene som finnes på Romerike.
GODE TURMULIGHETER
– På vinterstid har vi både Hurdal Skisenter og Varingskollen
som er fine skisentre i tillegg til
de mindre som Nannestad og
Marikollen. Her er gode muligheter for folk som vil stå på brett
eller kjøre slalåm. På sommerstid får vi mange forespørsler om
turer med MS Øyeren, forteller
Tranum.
Romerike byr også på mange
turmuligheter. På vinterstid kan

du gå på ski i Romeriksåsen. På
sommerstid kan du være med
elgsafari og fiske i Aurskog Høland. I tillegg har vi Nord-Europas største innlandsdelta i Øyeren. Her kan du være med på
båtturer og beversafari med MS
Øyeren. Båten Elvekongen som
går på Vorma og Glomma byr
også på spennende opplevelser.
– Jeg tror vi først og fremst
kan bli flinkere til å utnytte det
vi har lokalt i fylket. Jeg kunne
også ønske meg en litt stor attraksjon. Det var snakk om å
lage en trollpark ved Eidsvoll.
En slik opplevelsespark hadde
trukket ferierende barnefamilier til Romerike. Vi som bor på
Romerike kan bli flinkere til å
benytte oss av de ulike mulighetene som er her. Vi behøver ikke
reise langt for å få gode naturopplevelser. For turister er det
gårdsbutikker med overnatting
på gårder. Du har blant annet to
slike alternativer i Fenstad, forteller Tranum.
LOK ALE BESØKSMÅL
Akershus Reiselivsråd opplyser
at den viktigste målgruppen
for mange av opplevelsesbedriftene, museene og serveringsstedene på Romerike
består i hovedsak av folk fra

STØRST ATTRAKSJON:

Eidsvoll 1814 er den største
turistattraksjonen på Romerike. (Foto: Eidsvoll 1814)

Romerike og fra de 1,7 millionene som bor innenfor 1,5
time fra Romerike. Her inkluderes også venner og familie
som overnatter privat. Disse
benytter lokale severdighe-

ter og besøksmål. Innenlands
overnattingsturisme, ferie og
fritid er ofte knyttet til et besøk
i Oslo, men at man ikke vil bo
i sentrum. Her kombinerer man
gjerne med besøk på en eller

FRILUFTSBAD: Nebbursvollen friluftsbad i Lillestrøm ble åpnet i 1967.
Både turister og fastboende strømmer til badet på varme og solrike dager.

flere av de lokale opplevelsene
og severdighetene som Fetsund
lenser, Eidsvoll 1814 eller liknende tilbud. Besøkende som
kommer fra andre land til Romerike kan deles i to. Akershus
er landets største kurs og konferansefylke. Kurs og konferanse
er en stor og viktig del for hotellene på Romerike. Daglig leder Knut Aandal ved Akershus
Reiselivsråd forteller at mange
søker informasjon om Romerike på deres nettsider eller gjennom selskapets partnere.
– Vi får ofte forespørsler om
overnatting, åpningstider på
museer og opplevelser. Siste
sommer fikk vi en del spørsmål om når og hvor MS Øyeren
gikk. Reiseselskap og turoperatører ber enten om tips om utflukter og dagsturer som deres
gjester kan ta på egenhånd, da
gjerne basert på offentlig kommunikasjon. Turoperatørene ber
gjerne om tips på opplevelser og
serving som kan passe inn for
deres målgrupper enten som en
dagstur for grupper eller som del
av en reiserute, forteller Aandal.
ØK T INTERESSE FOR
NATUROPPLEVELSER
Akershus Reiselivsråd får ofte
spørsmål fra nordmenn og utlendinger om de mest kjente
stedene som Eidsvoll 1814, Ter-

titten, Hurdal eller Fetsund
lenser. Reiselivsrådet merker
en voksende interesse for tips
rundt spesielle interesseområder og naturopplevelser. Spesielt
utlendinger synes den norske
naturen er interessant. Det være
seg fugletitting, fiske, bever eller
elgsafari. Aandal tror etterspørselen fra nordmenn etter vandre- og sykkeltips på Romerike
vil øke, og da gjerne for kortere
turer med et lavt mestringsnivå
og med en til to overnattinger.
– Hvordan kan Romerike bli
bedre på å vise fram de ulike tilbudene?
– Vi og Romerike kan alltid
bli bedre til å vise oss frem.
Det enkle svaret er å bruke
mer penger og midler på annonsering og synliggjøring.
Det mer komplekse og varige
virkemidlet mener vi vil være
å styrke samarbeidet mellom
aktørene ytterligere gjennom å
sette sammen turtips og opplevelser fra flere aktører. Dette vil
øke attraktiviteten til Romerike
da man får flere grunner til å
komme hit. Vi må også tørre å
anbefale andre i større grad enn
i dag. Får vi først de besøkende
til å bestemme seg for å komme
til Romerike kan man konkurrere om å ha det beste produktet, opplevelsen eller prisen. sier
Knut Aandal.

HØY ATTRAKSJON: Den 12 meter høye og 20 tonns tunge Hammering Man er det første verket som ble plassert i kunstparken ved Nitelva i Lillestrøm. Med flere spennende kunstverk og god markedsføring kan parken bli
en av Romerikes turistattraksjoner.

Henter inn trollpenger
Troll Park Norway skulle åpne dørene i
2014, men sikter nå litt lenger frem i tid. Nå
håper initiativtakerne at ﬁnansieringen går
i boks før påske, slik at drømmen om trollpark i Eidsvoll kan bli realisert.
REISE
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Partnere i underholdningsfirmaet Filmteatret AS, Rune
Berny Løken og Erik Gustavson skal sammen med finansmann Willy Wiik åpne

Troll Park Norway. På hjemmesiden
trollparknorway.
no, beskriver de planene
om stier og veier til ulike
eventyr, myteomspunnede
figurer, fortellerstunder med
tekniske effekter, matservering, butikker og en egen
trollferge. Parken skal ligge
i Staviaåsen ved Hurdalsjø-

en, i Eidsvoll kommune. På
trollparkens nettsider opplyses det at parken ska åpne
sommeren 2014, men Berny
Løken forteller til Romeriksposten at det vil bli noe senere.
– Vi jobber trutt og raskt,
og har planleggingsmøte
hver uke. Akkurat nå er vi
i en finansieringsfase, og
det er flere interessenter. Finansieringen vil nok være
i boks etter påske, så da vet
vi mer. Da kan vi begynne
med utbyggingen. Foreløpig
beregner ca. 1-1,5 år med alt
papirarbeid og godkjenninger fra Eidsvoll kommune og
lignende, informerer han.
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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 det er solgt eller om det skal forlenges

TIL SALGS
Natuzzi skinnstol, reclainer, i
utmerket stand, selges for 500
kroner. Sofagruppe i skinn, Natuzzi
Gardia, selges. Gruppen består av
en 3-seter 215 cm og en 2-seter
160 cm sofa. Begge er i utmerket
stand. Selges for 3.000 kroner. Tlf.
911 49 258

Nytt, ubrukt vindu selges kr. 4.700,Helt nytt og ubrukt "Uldal toppsving
139 X 149 STD hvitmalt. Green line
1,4 vindu" selges.Vinduet er fremdeles
innpakket i plast og har stått i ro og
fred innendørs siden det ble levert.

Kan kontaktes på telefon 63 81 45 53
mellom 14:00-18:00 på hverdager.
Jeg ønsker å selge en pc. Den
består av følgende. Shuttle xPC
SG41J4, Intel E8500 3,16 ghz,
500 gb disk, DVD brenner, vga
med HDMI, 6 gb ram ddr3 2300,Tlf. 47258422
LSK patriot og fryser på beina? Varme
tøfler er da løsningen. Disse tøflene er
i str barn, men jeg lager for alle som
ønsker. Om du ønsker noen andre
farger strikker jeg det. Jeg strikker
også gensere og bukser, er øvet og har
god tid - bare ta kontakt på tlf 93 28
18 08.

TV-tuner Dreambox 7000 S selges.
Tuneren er ferdig oppsatt med
multiboot på USB, og leveres med
innebygd og ferdig oppsatt harddisk på 160 GB. Den er oppsatt
med fire satellitter inkl. kanallister.
Til salgs for kr 1300,- PC m/
Windows XP Pro selges. Tandberg
ErgoScan 17C skjerm, tastatur,
mus og kabler medfølger. Yppeprlig til internettbruk og e-post.
Nettverkskort installert. Billig.
Henv. T. 48 07 33 20 eller e-post:
xyz@tele2.no
Hvite kunstløpsskøyter str.42 kr
100, sprinkelseng med madrass
og hjul kr 200 (trehvit),10
melkeflakser i glass til babymelk
kr 100,brun steingods mugge
med tre bein kr 50, 1 Tuss og
Trollhefte kr 100, 5 damehatter kr
100, eldre faksmaskin kr 100. Tlf
97179220.
Brukt, lite baderomsmøbel selges,
55x60cm, to skuffer, firkantet vask.
kr 500,-. Mobil 977 34 394.

Følgende barnebøker selges for 50
kr stk: «Barnas store sangbok» av
AC Vestly,«Den farlige natten» av A
Sommerfelt,«Lassie på eventyr» av
E. Knight,«Lajla» av J.A.Friis,«Ole
Brumm» av A.A. Milne og «Barn
312» av H.U Hörster,2 hvite porselensengler 50 kr,kjærlighetsfigur
i marmor 50 kr,7 spiseskjeer i
sølvplett 100 kr,4 små, rustikke
messingting 100 kr,4 trolltallerkner/bilde i tre kr 150 og minikobberkjele + kobberskål med lokk kr
100. Tlf:971 79 220.
Div frimerker. Førstedagsbrev
fra 1995-2009. Postens årbok
1993 og 2005 + flere andre
frimerkebøker fra Posten. Selges
høystbydende, helst samlet. Norsk
krigshistorie. 20 bøker med norsk
krigshistorie selges. Blant annet
historien om tungtvannet og Max
Manus. Ring for å få samtlige titler
tilsendt. Serien selges i antikvariat
for kr 1000,- og selges høystbydende. Mobil 928 95 898.
En grønn to-seters skinnsofa, mot at
den blir hentet av mottaker.Sofaen
er ca 15 år gammel, men er feilfri.
Tlf: 99576680.
Hei pga flytting i mindre hus ønske
vi å selge en del gamle ting. Ta kontakt for mer info. Tlf. 95220172
eller e-mail hennyt@getamail.no
Kombiskap Electrolux h 140 lite
brukt Kr 800. God vaskemaskin
Indesitt 1000 omdr. Kr 800.
Micro-ovn hvit Ide-line som ny, Kr
500. Moderne seng 120 x 200 m
ed 3-stjerners Harmoni madrass og
overmadrass Kr 950. Hvitmalt seng
75 x 200 med madrass og overmadrass Kr 500. Kommode i furu
3 store og 2 små skuffer Rimelig.
Småen kvalitets-barneseng 180 x 75
kremhvit med skuff og Wonderland
madrass Kr 1000. (Ny pris uten madrass Kr 3050.) Krogenes Peer Gynt
benk med rygg og løs pute lengde
180 Kr 800. Krogenes 4-seter sofa
Fron ullstoff blå, pent brukt Kr 1200.
Krogenes entrekommode med 2
skuffer, smijernsbeslag Kr 1200.
Ny lenestol med løs nakkepute fra
Hjellegjerde. Lys bøk, ullstoff. God
passform, lett å sette seg , lett å
komme ut av. Rimelig Kr 1200. (Ny
pris ca 5000). Tripp trapp barnestol
lys bøk fra Stokke Kr 500. Lite skrivebord (2-4 år) rimelig. Hjørnehylle
90 cm h. Rosemalt Kr 400. Hel-tre
kommode blå med dekor h 90 b 77
4 skuffer Kr 500. Antikk piano-krakk
og benk med dragehoder rimelig.
6 stoler for spisebord sort metall
med flettet sete som nye Kr 600 for
alle. 2 hvite Sigdal garderobe-skap
med stang og hyller (demontert)
hvert skap b 100 h 210. rimelig.
Nytt norsk produsert hvitt salongbord
Kr 700. Tlf 456 65 211.
Amerikansk gyngestol m/krakk
selges, kr 2000. Meget behagelig å
sitte i! Tlf 906 95 737
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( nypris1900) (Har bilde)Hadeland
1984 serie krystallglass 6 coctail
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm)
og 8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr stk.
Barnebøker bla Mikke mus, Disney,
Ole Brum , aktivitetsbøker ,Naturbøker m.m.., selges.fra kr 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, Finn( Hadeland) vase 22 cm
kr 450,- (har bilde). Finn Karaffel
30 cm høy + ett drammeglass 8 cm
kr 500 (har bilde) Strøken Empire
Prisme krone H 55 Bredde 50 m 4
lyskilder max 40 w + 5 holdere til
stearinlys. Selges kr 900, ny pris kr
4900 ( Har bilde) Alle glassprismer
er intakt. Svart Cord dressjakke 12
år Kjempestilig , selges kr kr 100,Ubrukte Colombia vinterstøvler str
41 kr 350 (Ligger i eske) (ny pris
999) OL genser 1994 str M selges
kr 350 Har bilde. OL karaffel med
motiver 20 cm høy selges kr 500 kr
Har bilde. Hvite danseskøyter str 37
kr 125. Hockey skøyter str 40+41
selges kr 150 pr stk. Swix ski jakke
2 blåfarger str 140 vind og vannavstøtende kr 100 har bilde. Kandahar
ski jakke str 140 blå/rød kr 100 har
bilde. Bjørn Dæhli ski bukse str 152
kr 100. Snowboard støvler merke
snakeboot str 43 passer str 40-41
kr 250 har bilde. Boble jakker i div
farger + svarte boblebukser str 12-14
år i mange kjente merker som Head,
Skogstad H2O mellom 100-150
kr pr stk.Ny JC Svart Dressjakke
str 46 ubrukt m/lapper på ny pris
kr 995 selges kr 400,- har bilde DC
Rover Vinter sko fra Session farge
olivengrønn/brun str 42,5, brukt 1
sesong selges kr 300 ny pris er 1600
kr . har bilde Svalbard whiskey glass
fra Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt og 1
som er 9,2 cm høyt 200 kr pr stk har
bilde.Svart Helly Hansen Dynejakke
med hette m /pelskant str 164 som
ny kr 250. Bjørn Dæhli skidress Blå /
Rød str 164 kr 200 har bilde
2 reclinere godt brukt, veldig god
sittekomfort. Kr 400 for begge to.
tlf. 91356990

FUNNET
Pandora sølv armebånd funnet ved
på parkeringsplass ved Tærudhallen i begynnelsen av januar. Har du
mistet det? Ring tlf. 944 78 976

TJENESTER
Følgehjelp og diverse! Trenger du følgehjelp til lege, offentlig kontor eller
annet? Kan også handle, gå ærender,
lufte hund, ta på meg rengjøring
og diverse forefallende oppgaver.
Også besøkstjeneste. Sitter du mye
alene, kan det være godt å ha noen
å snakke med, eller som kan være
med på kino eller bare ta en kaffe
sammen. Tlf. 90 99 01 80.

ØNSKES KJØPT
Gammeldags søppeldunk i metall
(galvanisert, kommunal) ønskes
kjøpt.Tlf. 982 10 075.
4 stk Nokian piggdekk på stålfelg
(MB) dim 195/65 /15 selges kr
1000.- gått ca 100 mil. Tlf 48118120
Nye svarte Støvletter fra Zizzi, str
41 med plass til bred legg,(25,5cm
skaftevidde), og 36 cm høye kr 400

GIS BORT
Hammondorgel, merke Technics U30,
gis bort mot henting til privat bruk/institusjon/loppemarked. Tlf. 63842076.
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Tone til Jessheim

Sosiale medier
er bra for oss
Svein Tore Marthinsen fra Jessheim
debuterer som
forfatter med boka
«Sosial kommunikasjon». – Nye medier
som Facebook og
Twitter kan være bra
for oss, mener han.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det har vært oppturer der jeg
virkelig har følt på skriveglede

og inspirasjon. Og det har vært
nedturer der vi ikke har fått
ned et eneste ord og der vi har
følt at hele prosjektet har stått i
stampe, forteller nyslått forfatter
Svein Tore Marthinsen fra Jessheim. I januar kom han ut med
boka «Sosial kommunikasjon»
sammen med høyskolelektor
ved BI, Cecilie Staude. Budskapet deres er at kommunikasjon
gjennom sosiale medier som Facebook og Twitter er positivt.
– Vi ville skrive en bok om
dette fordi vi tror dingser som
smarttelefoner, «padder», nettbrett, laptoper og nye medier
som Facebook, Twitter, blogg
og YouTube kan være bra for
oss. Og er det bra for oss, så er
det også bra for samfunnet. Ikke
minst for arbeidsplassene våre
og demokratiet vårt. Vi ønsker å
bidra til mer sosial kommunika-

Tone Damli kommer
til Jessheim Storsenter for å vise
frem sin egen kleskolleksjon.

sjon gjennom denne boka, forklarer Marthinsen.
NESTEN SOM Å FØDE
Analytikeren og statsviteren
debuterer nå som forfatter.
Han er glad for at han har hatt
Cecilie Staude, som han første
gang traff på Twitter, med på
prosjektet.
– Det har vært utfordrende,
men mest givende, å være to
om det. Fordi vi har klart å lage
noe som til slutt ble mye bedre
enn hva vi ville klart hver for
oss. Når boka nå utgis, så føles
det litt rart fordi man på et vis
har gått svanger i mange måneder. Jeg kommer aldri til å føde,
men dette er nok det nærmeste
jeg kommer, sier han spøkefullt.
I boka skriver forfatterne om
nytteverdien Facebook, Twitter

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

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Svein Tore Marthinsen har skrevet «Sosial
kommunikasjon» sammen med Cecilie Staude. (Foto: Privat)
FERSKE FORFATTERE:

og blogger kan ha, enten du vil
holde kontakten med familie
og venner som bor langt unna,
finne andre med samme hobby,
hjelp til å selge en bolig eller
skaffe deg ny jobb. Nye medier
blir stadig viktigere også for politikere, bedrifter, skoler og barnehager.
Responsen har ikke latt vente
på seg.
OVERVELDENDE
– Det har så langt vært overveldende. Mange folk har allerede
takket oss hjertelig. Mange synes det er befriende at noen
har et positivt budskap om sosiale medier. Et budskap som
harmonerer bedre med deres
opplevelser enn den negative
oppmerksomheten som dominerer i media, sier Marthinsen,
som selv er en flittig bruker av
sosiale medier. Blant annet har
han hele tre Facebook-profiler
og tre blogger.
– Jeg er svært aktiv på Facebook, Twitter og blogg. Twitterkontoen min er veldig aktiv.

Jeg er virkelig glad i Twitter,
eller rettere sagt alle de fine
menneskene som er der. Og jeg
er i ferd med å bli mer aktiv på
YouTube. Mens jeg er en passiv
bruker av LinkedIn og Google
+, forteller han.
SER NYTTEVERDIEN
Marthinsen tror at holdningene til det å bruke mye tid på
sosiale medier er i ferd med å
endre seg.
– Etter hvert som sosiale
medier blir en helt naturlig
del av vår hverdag, så vil negativiteten rundt det trolig
avta. Folk ser mer nytteverdien i det. Det betyr ikke at
vi ikke skal diskutere utfordringer og problemer med
bruken. Men det betyr at vi
vil bli mer og mer bevisst på
alle de positive mulighetene
som nye kommunikasjonsverktøy innebærer. Og ikke
minst: at vi i økende grad
vil evne å gripe de nye mulighetene, mener Svein Tore
Marthinsen.

SILKE OG STRIKK
Det var i fjor høst Tone kunne
offentliggjøre sitt nye prosjekt
på sin egen blogg.
– Endelig kan jeg skrike ut
nyheten! 7. februar kommer jeg
med min egen kleskolleksjon i

Mitt

instrument

AKTUELT
Denne uken lanserer sangstjerne og Idol-dommer Tone Damli
sin første kleskolleksjon.
Tirsdag neste uke tropper Tone
opp i klesbutikken Frøken Pedersen i Jessheim Storsenter for
å vise frem klærne.
– Hun kommer for å promotere kolleksjonen hun har
laget i samarbeid med det danske motehuset Designers Remix. Det er en superfin kolleksjon. Alle som vil kan komme
og se og snakke med henne,
forteller innehaver Marianne
Juvik Pedersen.

NÅ OGSÅ DESIGNER: Tone Damli tar med seg sin nye kleskolleksjon
til Jessheim Storsenter neste uke. (Foto: Pressefoto)

samarbeid med Designers Remix og Charlotte Eskildsen! Supergira, superstolt og ekstremt
spent. Kolleksjonen er allerede
i boks, og den blir så fin. Mitt
klesskap er konseptet – og det
er det virkelig, skrev hun. Kolleksjonen består av 35 plagg,
deriblant skreddersydde jakker,
sorte drakter, silkekjoler, strikkegensere og leopardskjørt.

Navn: Trond
Granlund (62)
Bosted: Lørenskog.
Spiller i: Trond
Granlund Band.
Musikkstil: Blanding
av folk-rock og viser.

STOR SUKSESS
Danske Designers Remix ble
etablert i 2002 av designer Charlotte Eskildsen og hennes partner Nils Eskildsen. Siden den
gang har merket gjort suksess,
og klærne selges nå i 500 butikker i både Europa, Asia og MidtØsten.
Tone er i butikken fra kl.
19.00 – 21.00 tirsdag 12. februar.

Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt
annet. Det koster naturligvis ingenting – send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no (maks +/–300 ord)

1. – Jeg har veldig mange musikalske forbilder.
Den aller første jeg så opp til var Alf Prøysen.
Den første fra utlandet var nok Elvis, og senere
kom Beatles. Etter hvert som jeg ble eldre ble det
Bob Dyland og mange andre singer-songwriters.
Jeg har alltid vært glad i viser og folk musikk, og
var en stor Dylan-fans fra midten av 60-årnene og
fram til 1980. Tekstene og stemmen hans fenget.
Jeg liker artister som spiller akustisk gitar, enten i
band eller alene.
2. – Jeg begynte å spille sammen med Tore
Heggelund i 1992. Jeg fikk låne en Takamine
kassegitar av ham ettersom min Martin gitar ikke
tålte temperaturforandringer så godt. Og siden
jeg også spiller litt trommer på gitaren, som fort
fører til merker, fant Tore ut at han enten måtte
slutte å låne bort gitaren sin eller selge den til meg.
Da kjøpte jeg den. Den har jeg spilt 90 prosent av
mine konserter på i de siste 20 årene.
3. – Den er et solid verktøy. Når jeg tar opp
gitaren etter ei uke er den 99 prosent stemt. Den
holder hele konserten uten å måtte stemmes opp,
hvis jeg da ikke kommer bort i noe med stemmeskruene.

Lillestrøm Turn
& Idrettsforening
Vi er en turngruppe som ble
stiftet i 1925. Vi har nå ca 90
aktive barne-turnere, og 30
voksne.
Vi turner på Vigernes skole i Lillestrøm hver tirsdag
og onsdag.
Barna øver på rulle, hjul,
balanse og mange andre
aktiviteter. I fjor høst gikk
vi til innkjøp av en air-track
(oppblåsbar matte) som er
blitt veldig populær blant alle.
Den er veldig fin å bruke i div.
sprangøvelser. Vi bruker også
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matte, trampett og «tjukkas».
Vi har også trim for voksne.
Aerobic, zumba og programtrening.
Vi deltar på div. arrangementer i inn- og utland. Hvert
år er vi med på Kretsturnstevne
i Oslo-Akershus for barn og
voksne. Hvert 4.år er voksne
med på Landsturnstevne og
Gymnstrada med deltakere fra
hele verden.
Til sommeren skal vi delta
på Landsturnstevne i Hamar.
Våre barnepartier trener på

onsdager fra 17.00 – 19.15 og
tirsdag fra 17.00 – 18.30 for
jenter med litt erfaring. Aerobic tirsdag 18.30 -19.30 og
zumba onsdag 19.30 – 20.30. På
de voksne partiene har vi plass
til flere.
Vår kontingent er kr 200.00
i medl.kontigent og kr 500,00
i treningsavgift for semesteret
(januar – mai og september –
desember).
Ta gjerne kontakt med Toril
Lilledahl tlf. 90724122 eller mail
tjlille@online.no.

4. – Det er når den er plugget inn PA. Den låter
bra, og er en stødig arbeidskar ut av en annen
verden.
5. – Jeg har mange forskjellige låter, men jeg har
vel egentlig ingen favortittlåt som jeg bare spiller
på denne gitaren.
6. – Det har vært mange fine spillejobber og konserter. Jeg klarer ikke å trekke fram noen spesielle
opplevelser frem for noen andre
7. – Jeg spiller litt ukulele, litt piano og litt munnspill.
8. – Jeg begynte å spille gitar da jeg var 13 år.
Det var faren min som lærte meg å spille på sin
Bjarton kassegitar. På 50 og 60-tallet var dette et
kjent merke. Bjarton ble laget i Sverige.
9. – Du kan ta en prat med Tommy Granlund.
Han er mer gitarist enn meg, og har mer forhold
til instrumentet sitt enn det jeg har.
Av: Roy R. Mortensen
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER
SOFIES VERDEN

ONSDAG 06. FEBRUAR KL: 19:00
TORSDAG 07. FEBRUAR KL: 17:00/20:00
FREDAG 08. FEBRUAR KL: 18:00
I STJERNESALEN
For fjerde gang inntar elevene
fra Musikk, Dans og Drama ved
Lillestrøm videregående skole
Lillestrøm Kultursenter første uka
i februar. Denne ganger skal de
vise de den norske musikalen
Soﬁes Verden.

Alle barn kjenner historien om
den stakkars Muldvarpen som
plutselig får en stor og ekkel
bæsj midt opp på hodet. Slikt
kan man ikke ﬁnne seg i! Noe
så frekt! Nå begynner jakten på
synderen.

NATTENS UMUSIKALSKE
DRONNING
LØRDAG 09. FEBRUAR KL: 16:30
I TEATERSALEN

KULTURKAFÉ - TORKJELL
BERULFSEN «EDLE DRÅPER»

TORSDAG 07. FEBRUAR KL: 12:00 I
CONNECT
Med sin enestående formidlingsevne, gir Torkjell Berulfsen oss
dypere innsikt i tilblivelsen av
akevitt, cognac, whisky, tequilla,
vodka, rom, sherry, gin, absint,
calvados og champagne. Edle
dråper er en spennede og medrivende reise i lynne og historie,
kultur og politikk.

MUSICAL STARNIGHTS

FREDAG 08. FEBRUAR KL: 19:30 I
TEATERSALEN
50 års musikalhistorie på en
kveld! Med originalartister og
toppsolister fra Londons West
End, i tillegg til en rekke dansere
og orkester med verdenskjente
musikere, tilbyr vi underholdning
på høyeste nivå. Mer enn 250
fargerike kostymer, akrobatisk
dans og spennende videoprojeksjoner tar deg med inn i den
fantastiske verden av musikaler.
Du får oppleve en reise gjennom 50 års musikalhistorie, med
de mest kjente musikalene fra
Londons West End. Vi garanterer
for et spektakulært show, med
utdrag fra Cats, Phantom of
the opera, The Lion King, Dirty
Dancing m.m.

DEN LILLE MULVARPEN

LØRDAG 09. FEBRUAR KL: 12:00/14:00
I STJERNESALEN
- som ville vite hvem som hadde
bæsjet på hodet hans!

Fikk du ikke med deg denne
forestillingen i september? Nå er
den her igjen! Braksuksessen fra
Chat Noir med Hege Schøyen og
Jan Martin Johnsen, to av Norges
fremste komedieskuespillere, på
scenen.

PENSJONISTUNIVERSITETETTHORVALD STOLTENBERG

TIRSDAG 12. FEBRUAR KL: 12:00 I
STJERNESALEN
«Mennesker jeg har møtt»
«Alle» har et forhold til Thorvald
Stoltenberg. Få har som han klart
å kombinere personlig engasjement og optimisme med en unik
politisk karriere, både nasjonalt
og internasjonalt. Uansett posisjon har Stoltenberg holdt fast
ved det vesentligste: Det handler
om mennesker, om mennesker
han har møtt, og hva de har lært
ham. Thorvald Stoltenbergs
holder en umiskjennelig tone –
den er varm og humoristisk, lun
og preget av sterke meninger
og en ukuelig tro på det gode i
mennesket.

MEDLEMSUTSTILLING 2013

TORSDAGER 16-19, LØRDAGER OG
SØNDAGER 12-15 SKEDSMO KUNSTFORENING, BROGATA 2 LILLESTRØM
Skedsmo Kunstforening arrangerer i februar sin årlige Medlemstutstilling, en utstilling hvor
foreningens medlemmer får vise
frem og selge sine verker. I år har

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

nærmere 40 medlemmer meldt
seg på med nesten 80 verker i
ulike teknikker. Utstillingen står til
og med 17. februar.

LØRENSKOG
SKOGBLOMSTEN: FRA THORBJØRN EGNERS VERDEN

ONSDAG 6. FEBRUAR KL. 17:00
ROLVSRUDHJEMMET
I anledning markeringen av Thorbjørn Egners 100-årsjubileum
ﬁkk Skogblomsten spesialskrevet
en egen Egner-kabaret.
Barn og ungdom i Skogblomsten
JUBA fremfører et utdrag fra kabareten i en musikalsk kavalkade
hvor vi møter mange av Thorbjørn
Egners kjente ﬁgurer i litt andre
omgivelser enn vi er vant til.

KULTURNATT 2013

TORSDAG 7. FEBRUAR KL. 17:00, FESTPLASSEN, RÅDHUSPARKEN, LANGVANNET
Lørenskog kommune arrangerer
kulturnatt for første gang. Det blir
aktiviteter og program for hele
familien. Årets tema er «lys».
Kulturnatt 2013 har som ambisjon å invitere folk inn for å se
hva som skjer i Lørenskog hus
– men også ut for å oppleve
aktiviteter i kveldsmørket på Festplassen, i Rådhusparken og ved
Langvannet. Åpningen vil skje på
festplassen ved ordfører Åge
Tovan. Det blir opptredener med
fakkelsjonglering ved OppNed
fra aktivitetshuset Volt, dans ved
Leikarringen Hunar og sang ved
Åsen skoles Storkor. Den nye
brua over Langvannet åpnes
ved ordføreren og det vil være
lysinstallasjon ved kulturhuset og
musikkinnslag ved St. Laurentiuskoret.

LØRENSKOG SKOLEKORPS
SHOWKONSERT 2013

TORSDAG 7. FEBRUAR KL. 18:00, LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Vettene på sporet. Datoen er
7/2 2013 og det er nok en gang
duket for forestilling med de
yngste enhetene i Lørenskog
skolekorps. I år møter dere vettene Vilde og Vetle som loser
dere gjennom ulike steder på jakt
etter en forsvunnet ﬂøyte. De er
veldig opptatt av miljøet og gjør
alt de kan for å bidra til en bedre
verden. Men det er ikke alle som
er like ﬂinke som Vilde og Vetle.
De treffer et par skikkelige miljøsvin på sin vei.

Vil disse vettene klare å få skikk
på disse rampeguttene? Og
klarer de å ﬁnne igjen ﬂøyta?

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING

LØRDAG 9. FEBRUAR KL. 12:00, LØRENSKOG HUS, VOLT
UKM er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta
med alle slags kulturuttrykk. Hver
kommune sender kvaliﬁserte
ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for
sin kommune. Hvert fylke sender
i neste omgang ca. 30 deltakere
til den nasjonale UKM-festivalen.

KULTURNATTEN: ROMVESENKURT NILSEN

LØRDAG 9. FEBRUAR KL. 20:00, LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Kurt Nilsen er en av Norges største artister. Han har solgt over
700.000 plater og hatt ﬂere store
hits på radio samt gjennomført
ﬂere utsolgte turneer. I begynnelsen av 2012 begynte Kurt
i studio med Espen Lind som
produsent. Denne gangen er det
Kurt sine norsk tekster som skal
spilles inn og sammen skal de
lage en plate med Kurt sine egne
fortellinger og reﬂeksjoner om livet. Første smakebit på dette ble
fremført under årets Spellemann
med sangen «Den Gamle Dansen» og platen sluttføres i disse
dager.

HAVFRUEN - BARNEFORESTILLING

SØNDAG 10. FEBRUAR KL. 13:00
SØNDAG 10. FEBRUAR KL. 14:00
LØRENSKOG HUS, DRØMMESLOTTET
Vibeke Hasselberg fremfører havfruen, en historie om vennskap
og det å hjelpe hverandre.
Havfruen og Trulte er bestevenner. En dag har havfruen fått
vannskrekk, og Trulte vil gjøre alt
for å hjelpe sin venn.

SKOGBLOMSTEN: FRA THORBJØRN EGNERS VERDEN

MANDAG 11. FEBRUAR KL. 17:00 DOVRE
BOLIG OG SERVICESENTER
I anledning markeringen av Thorbjørn Egners 100-årsjubileum
ﬁkk Skogblomsten spesialskrevet
en egen Egner-kabaret. Barn og
ungdom i Skogblomsten JUBA
fremfører et utdrag fra kabareten
i en musikalsk kavalkade hvor
vi møter mange av Thorbjørn
Egners kjente ﬁgurer i litt andre
omgivelser enn vi er vant til.

DIN LOKALE EIENDOMSMEGLER

Fire år etter premieren på «Gift
men ingen fanatiker» er AnneKat Hærland tilbake med et helt
nytt soloshow. Enda råere, enda
frekkere, enda ærligere. Glem
bonderomantikk, dette er «Jakten
på ærligheten». «Jeg er så lei av
godt voksne new age fanatikere
som via kvinnekanalen Fem snakker om å om å ﬁnne nirvana. Herregud, ta en titt på dem, de klarer
jo ikke å ﬁnne en skikkelig frisør
engang. Jeg er så lei av unge
metroseksuelle menn som ﬂyr
vestkanten rundt i champagnerus med buddhistiske symboler
dinglende fra håndleddene, kort
beskjed til dere: Ereksjon regnes
IKKE som personlig vekst! At
en sort katt går over veien betyr
bare en eneste ting: Den skal et
sted. Skal vi si at det holder med
å juge nå?»

NYTTÅRSKONSERT MED
GARDEMUSIKKEN

TORSDAG, 07.FEBRUAR, KL. 19:00,
KONG RAKNE
H.M. Kongens Gardes Musikkorps inviterer til festfylt
nyttårskonsert. Velkommen til
en konsert med variert og underholdende musikk! Ullensaker kulturhus har den glede
å invitere til nyttårskonsert
med Hans Majestet Kongens
Gardes Musikkorps torsdag 7.
februar 2013. Dette korpset,
bedre kjent som Gardemusikken, består av to korps på til
sammen ca 80 musikanter
som påbegynte sin tjeneste
den 1.oktober i 2012. Denne
kvelden vil dere stifte bekjentskap med Gardemusikkens
hovedkorps som hadde sin
første konsert i Raufoss den
2.desember. For tiden er de
i full gang med å innarbeide
årets drillprogram, men det
hindrer dem ikke i å avlegge
Ullensaker kulturhus et besøk i
denne hektiske perioden.

KURT NILSEN

FREDAG, 08.FEBRUAR, KL. 19:30,
KONG RAKNE
I forbindelse med plateslipp
legger Kurt og bandet ut på en
omfattende Norgesturné og
besøker i den forbindelse Ullensaker kulturhus. Konserten
er utsolgt.

UKM - UNGDOMMENS
KULTURMØNSTRING

SØNDAG 10. FEBRUAR KL. 12:00
KONG RAKNE

FILMKVELD PÅ VOLT

TIRSDAG 12. FEBRUAR KL. 17:00,
LØRENSKOG HUS, VOLT KAFE
Filmkvelden starter kl. 17.00.
Kafeen er åpen fra kl. 15.30 til
kl. 21.30.

ULLENSAKER
ANNE KAT HÆRLAND

ONSDAG, 06.FEBRUAR, KL. 19:00,
KONG RAKNE

Lokal kulturmønstring med barn
og ungdom mellom 10 og 20
år på scenen. På UKM kan man
delta med alle typer kunstuttrykk
som f.eks. musikk, sang, teater,
dans, video, foto og annen billedkunst. Ønsker du lese mer om
UKM eller melde deg på til årets
mønstring?

INGVARD WILHELMSEN SJEF I EGET LIV

SØNDAG 10. FEBRUAR KL. 12:00
KONG RAKNE
NB! Både den opprinnelige
forstillingen og ekstraforestillingen kl 18.00 er UTSOLGT.

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

DIN LOKALE EIENDOMSMEGLER

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no
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Vi trekker ut en heldig vinner
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HØYT HENGER DE OG
BLIDE ER DE
VINNER AV FLAXLODD

MARIE LINDSKOG
Gamlevn 140
2040 Kløfta
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 11. februar
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