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Se våre boligannonser side 23-25 + baksiden

Kommunene på Nedre Romerike har 
vært sorteringssinker i forhold kom-
munene rundt. I 2014 står imidlertid 
nytt topp moderne sorteringsanlegg 
klart på Skedsmokorset.                              
                                            Side 10-11 

Fra sorteringssinke 
til sorteringskonge

I fjor startet Strømmen IF opp prosjektet 
«Jobbsjansen» , som retter seg mot 
ungdom uten skoleplass eller arbeid. 
Vi ønsker fl ere samarbeidspartnere, 
oppfordrer Anne Christine Bergem.                                       
                                         
                                               Side 4 

Gir vanskeligstilt 
ungdom jobbsjanse

OPPLEVER STOR 
KREATIVITET 

Tollere med lang erfaring har sluttet å la seg 
forbause av smuglernes iherdige innsats og 
kreativitet. Kontorsjef Tor Fredriksen i Tollvese-
net ved Oslo Lufthavn Gardermoen opplevde en 
beslagsøkning fra 2011 til 2012 på 12 prosent. 
                                                                      Side 6-7

4. årgang – Nr. 6 – 27. februar 2013

Nytt bil&motor-bilag
I dette bil&motor-bilaget kan du blant 
annet lese at ved å ta en telefonrunde 
til ulike bilverksteder kan du spare fl ere 
tusen kroner på service og reparasjoner.

                                                 Midten

Birken populært 
på Romerike 
Birkebeinerrennet går av stabelen 16. 
mars. Interessen er stor på Romerike, 
med hele 1319 påmeldte. Størst er 
pågangen i Skedsmo kommune, som 
stiller med hele 234 stykker.                                      
                                         
                                       Side 20-21
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Ukens Pedro

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Henrik Ibsens Peer Gynt er 
trolig det mest berømte av 
alle norske teaterstykker. 
Fortsatt blir det spilt over 
hele verden. Og for man-
ge finnes det bare en Peer 
Gynt, nemlig den i Toralv 
Maurstads skikkelse. Onsdag 
6. mars kommer Maurstad 
til Kløfta gamle skole med 
en forestilling om nettopp 
dette klassiske teaterstykket. 
Forestillingen bygger på ut-
drag fra Ibsens tekst og gir 
et innblikk i skuespillerens 
egen forståelse av Peer Gynt, 
basert på hans livslange erfa-
ring med rollen. 

                                    
SIGNERER BOK
Med seg har Maurstad pianis-
ten Rune Alver, som blant an-
net er kjent for sine  tolkninger 
av Edvard Grieg og Harald Sæ-
verud.

Etter forestillingen signerer 
Toralv Maurstad sin nye bok 
«For et liv. Historier jeg bare 
har fortalt mine venner», og 
det blir servering av både kaffe 
og kaker.

Forestillingen er i regi av Ven-
neforeningen Kløfta gamle skole 
og starter kl. 18.00.

Teaterlegenden 
Toralv Maurstad tar 
med seg Peer Gynt 
til Kløfta gamle skole 
neste uke.

Maurstad til Kløfta

PEER GYNT: Toralv Maurstad har lang erfaring med å spille 
Peer Gynt. Neste uke kommer han til Kløfta med det klassiske 
teaterstykket. (Foto: Tine Poppe)

Tlf. 944 78 976
redaksjonen@romeriksposten.no

Tips oss

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

BUST Barne- og ungdomsteater er 
et teatertilbud for barn og unge i 
Ullensaker – i regi av Ullensaker kul-
turskole og Romerike folkehøgskole. 

BUST Barne- og 
ungdomsteater inntar 
Ullensaker kulturhus 
kommende søndag.

Klart for bustival
Kulturskolen rekrutterer elevene, 
mens folkehøgskolen stiller med 
instruktører. Hvert år avsluttes med 
en festival – BUSTivalen. Søndag 3. 
mars står det en stor gjeng forvent-
ningsfulle barn på scenen i Ullensa-
ker kulturhus for å vise hva de har 
lært de siste månedene.

– Ca 50 elever fordelt på seks 
grupper skal stå på scenen, og det 
skal vises hele seks forestillinger i 
løpet av dagen. Da tas alle salene 
i kulturhuset i bruk. Forestillin-
gene er lagt opp slik at de som øn-
sker det kan få sett alle, forteller 
kulturskolerektor Njål-Inge Enger. 
                                     
GUMMI-TARZAN
Barna har jobbet ivrig med det de 
skal fremføre i året som har gått.

– De har arbeidet målrettet 
med å lære hvordan det er å 
spille teater gjennom forskjel-
lige øvelser, dramaleker og 
spilleteknikker. Hver gruppe 
har valgt et stykke som de 
har innstudert og som skal vi-
ses på festivalen. Det er både  
stykker de har laget selv og 
iscenesettelser av tradisjonelle 
forestillinger, sier Enger.  

I år arrangeres BUSTivalen 
for 16. året på rad. Stykkene 
som fremføres på søndag er Den 
magiske by, Alice i Eventyrland, 
Gummi-Tarzan, Sofi e minus 
Synne, Frøken Detektiv fi nner 
passordet og Dracula. 

FORVENTNINGSFULL GJENG: Ca 50 barn står på scenen i Ullensaker kulturhus kommende helg. (Foto: 
Ullensaker kulturskole)
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Gir vanskeligstilt 
ungdom en jobbsjanse

AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Bergem, som er prosjektleder 
for samfunn og kommunika-
sjon i Strømmen Idrettslagsfo-
rening (IF), etterlyser fl ere be-
drifter som tar i mot ungdom i 
praksisarbeid. Prosjektet deres, 
Jobbsjansen, ble opprettet høs-
ten 2011 av Strømmen IF, og 
ble satt i kraft i 2012. Tilbudet 
gjelder kandidater fra 17-24 år 
som står uten jobb eller skole-
plass. Her får de mulighet til å 
skaffe seg arbeidserfaring, noe 

I fjor startet 
Strømmen IF 
opp prosjektet 
«Jobbsjansen» , 
som retter seg 
mot ungdom 
uten skoleplass 
eller arbeid. - Vi 
ønsker fl ere sam-
arbeidspartnere, 
oppfordrer Anne 
Christine Bergem.

som kan komme godt med på 
CV-en. I beste fall resulterer det 
i en jobb etter endt praksis.

– Dette er ungdom som har 
kommet skjevt ut, og som tren-
ger en ekstra sjanse. Min oppfor-
dring er at fl ere lokale bedrifter 
åpner dørene for dem. Da kan 
de få en ekstra arbeidskraft, 
mens de  samtidig er lokalt ak-
tive i nærmiljøet, sier Bergem.

BRENNER FOR 
LOKALMILJØET
Det er fi re praktikanter ute hos 
Strømmen IFs ulike samarbeids-
partnere, og de er de første som 
er utplassert. Idrettslagforeningen 
er stadig på jakt etter fl ere bedrif-
ter å samarbeide med, men er da 
avhengige av noen med et hjerte 
som banker litt ekstra for saken 
og ungdommene. Team Bane AS 
ble nylig med på laget, og passer 
denne beskrivelsen, ifølge Bergem.

– Det virker som Team Bane 
har et genuint engasjement for 
samfunnet, og det er avgjøren-
de, hevder prosjektlederen.

Team Bane ble stiftet i 2011, 
og tilbyr tjenester og kompe-
tanse til jernbaneentreprenører.  
I hovedsak jobber de med det 
elektriske i jernbanen, både med 
svakstrøm og sterkstrøm. Med 
Team Bane med på ordningen, 
vil det føre til to-fi re praksisplas-
ser til, i første omgang.

– Dette er et pilotprosjekt som 
Team Bane er glade for, og stolte av 
å kunne delta i. Dette er noe kon-

kret som er med på å bidra direkte 
til at ungdom kan få en menings-
fylt hverdag og en fl ott inngang til 
yrkeslivet, sier daglig leder i Team 
Bane AS, Øyvind Horpestad.

FORTSATT MULIG Å SØKE
Hittil har det vært 11-12 aktu-
elle kandidater som har søkt 
seg til Team Bane, via Strøm-
men og NAV. De har ennå ikke 
rekruttert noen, men ser for seg 
en praksisperiode på seks-åtte 
måneder, med mulighet til for-
lenging. De vil kontinuerlig ta 
opp fl ere ungdommer, så langt 
de har kapasitet og tid til å gi 
dem fullstendig opplæring og 
oppfølging. Så lenge samarbei-
det fungerer for alle parter og 
alle bidrar, er Team med videre.  

– Det er ikke et problem å 
skaffe ansatte, men gjennom-
snittsalderen i jernbanebransjen 
er på rundt 50 år. Det er viktig 
med en framtidig sikring av ut-
dannede, og det er klart vi har 
lyst til å vekke interessen hos de 
som blir utplassert hos oss. Må-
let er at de skal få nok praksis til 
å få jobb hos oss, eller relevant 
erfaring for å skaffe en annen 
jobb. Det fi nnes lærlingordnin-
ger og utdannelse som skal til 
for å jobbe hos oss, hvor mye er 
kursbasert. Selskapet er i sterk 
vekst, og vi trenger blant an-
net grunnarbeidere, hovedsik-
kerhetsvakter og fagarbeidere i 

jernbane, informerer Horpestad.

SKEPTISKE TIL 
UNGDOMMENE
Det er NAV som fi nansierer kan-
didatenes lønn, dersom de er 
arbeidssøkere. Enten i form av 
dagpenger eller individstønad. 
Selve papirarbeidet og søkna-
dene om lønn, hjelper Bergem 
og Strømmen IF til med, for å 
avlaste de frivillige bedriftene. 
For å sikre fl ere arbeidssteder for 
ungdommene, er det også mulig 
med en uke av gangen, for å se 
hvordan det fungerer med en 
praktikant. Vanligvis er den på 
tre måneder.  Med dem som nå 
er ute i arbeid går det greit nok, 
men Bergen forteller at det kan 
ta tre-fi re uker før de har tilpas-
set seg miljøet og kan bidra skik-
kelig. Hun legger til hvor fan-
tastisk det er å se praktikantene 
blomstre, og hvordan selvtilli-
ten og selvfølelsen deres vokser.

– Noen arbeidstakere er 
skeptiske til dem. Jeg har brukt 
mye tid på å fortelle om bak-
grunnen til praktikantene når 
jeg har ringt rundt. Det er helt 
skrekkelig.  Det kunne ha vært 
en av oss som var i samme si-
tuasjon. Det kunne vært dine 
foreldre som ikke fulgte deg på 
skolen eller smurte lunsjen din 

når du var liten, forklarer hun. 

NAV ETABLERER 
UNGDOMSTEAM
– Dette samarbeidet hand-
ler mest om at Strømmen IF 
ønsker å ta i et tak i området. 
Det er ikke et stort formalisert 
prosjekt, eller en voldsom et-
terspørsel. Vi ønsker å være 
med og bidra, men behandler 
Strømmen som en vanlig ar-
beidsgiver. Vi er avhengig av å 
gå ut fra hva ungdommen øn-
sker å jobbe med, og Hva som 
kreves av kompetanse. Ofte ber 
vi dem oppsøke fi rmaer selv 
også, for å fi nne seg en praksis-
plass, sier avdelingsleder i NAV 
Skedsmo, Morten Karlsen.

Han tror samarbeidet med 
Strømmen IF kan ha større fo-
kus blant veilederne i NAVs 
ungdomsteam. Fra 1. februar i 
år ble det nemlig lagt større vekt 
på ungdommene i NAV. Ung-
domsteamet ble etablert, og skal 
jobbe aktivt med ungdom under 
25 år- uavhengig av bakgrunn. 

– Målet er å ta tak i dem tid-
lig. Teamet vil kunne jobbe 
med arbeidssøkende ungdom, 
og samarbeider med skolen 
og oppfølgingstjenesten, sier 
Karslen. 

PLASS TIL FLERE: – Vi ønsker 
oss til enhver tid fl ere kandidater 
og samarbeidspartnere, oppfor-
drer Anne Christine Bergem fra 
Strømmen IF.

Illustrasjonsfoto
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Opplever stor kreativitet

AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Vi har opplevd at omtrent alt 
kan smugles av varer og gjen-
stander. Kreativiteten er så om-
fattende at vi av og til nesten 
må ta av oss hatten for alt ar-
beidet de har nedlagt i å skjule 
smuglervarer, forteller kontor-
sjef Paul Johan Ask ved Tollve-
senets kontrollkontor i Oslo.

At det ikke mangler oppfi nn-
somhet fi kk tollerne på Ørje be-
kreftet da de 14. februar stoppet 
en litauisk sjåfør som hadde de-
klarert fl ere kolli med plastvin-
duer. For ham var kjøreturen over 
etter at Tollvesenets skannerkon-
troll viste at Mercedes Springer 
kassebilen inneholdt mye mer 
enn det han hadde oppgitt. Blant 
de deklarerte vinduene lå det en 
stor mengde sigarettkartonger og 
brennevinsfl asker. Opptellingen 
viste at det var 330.000 sigaret-
ter og 397 liter brennevin. Dette 
beslaget utgjør 1.159.500 kroner 
i unndratte avgifter til statskassa. 

HVERDAGSSMUGLING
– Hver eneste dag avslører vi 

Tollere med 
lang erfaring 
har sluttet å la 
seg forbause 
av smuglernes 
iherdige innsats 
og kreativitet. 

fl ere som smugler typiske kvo-
tevarer som brennevin, vin, 
sigaretter og øl. Og det er ikke 
bare herr og fru Hvermann-
sen som smugler disse varene. 
Det foregår også organisert 
smugling med store partier. 
Slik smugling avdekker vi nes-
ten ukentlig i Tollregion Oslo 
Akershus, som jeg jobber i, og 
hos Tollregion Øst Norge som 
har ansvaret for en god del av 
svenskegrensa, forteller Ask.

AVSTIVER BILENE
De som smugler store partier med 
øl, vin, sprit og sigaretter kommer 
gjerne landeveien. Enkelte smu-
glere avstiver kjøretøyene slik at 
bilene ikke skal se så nedlastet ut 
når de passerer tollstasjonen. 

– Det er også klassisk med 
hemmelige og skjulte rom i 
noen kjøretøyer, men da er det 
ikke for å smugle store partier 
med høyt beskattede varer. Da 
er det mer for å smugle narkoti-
ka eller noe annet som ikke tar 
så stor plass. Vi har ofte kom-
met over at gasstankene til bi-
lene er manipulert og fylt med 
narkotika og sigaretter, opply-
ser Ask.

FLERE BESLAG I 2012
Også enkelte fl yreisende lar seg 
friste til å ta med litt ekstra. Tollve-
senet på Gardermoen foretok 3731 
beslag i 2012 - mot 3326 i 2011. 
Dette er en økning på 12 prosent. 
Av disse ble det tatt 457 narkotika-
beslag - mot 453 året før.

– Vi har hatt en økning på 
marihuana, khat og udekla-
rert valuta. Det har vært en 
nedgang på heroin, kokain og 
hasj. Tendensen tilsier at hver 
narkotikakurér i 2012 tok med 

seg mindre mengder, trolig for 
å redusere risikoen, forteller 
kontorsjef Tor Fredriksen ved 
Kontrollkontoret Gardermoen 
Tollregion Oslo og Akershus.

SER HVEM SOM KOMMER
– Hvor mange ble kontrollert?

– Tollvesenet går ikke ut 
med hvor mange som blir 
kontrollert. Men siden Toll-
vesenet har lovmessig tilgang 
til passasjerlister kan vi på 
forhånd gjøre undersøkelser 
rundt hvem som ankommer. 
Da har vi gjort en kontroll 
uten at passasjerene merker 
det. Dette kalles profi lering, 
og går ut på en forhåndsut-
velgelse. Denne arbeidsfor-
men gir gode resultater. Det 
er ikke bare passasjernavn, 
men reiseruter og mange an-
dre indikatorer som kan tyde 
på at en passasjer fra en desti-
nasjon bør sjekkes litt ekstra, 
forklarer Fredriksen.

Hver enkelt toller har oppar-
beidet seg kunnskap om hva som 
er vanlig og uvanlig oppførsel 
ved grensepassering, og enkelte 
passasjerer blir på bakgrunn av 
dette stanset når de passerer toll-
fi lteret. For en ordinær passasjer 
med ordinær bagasje og ordinær 
reisehistorikk vil en tollkontroll 
sjeldent ta mer enn fra to til ti 
minutter, avhengig av om baga-
sjen blir kontrollert. Det vanlig-
ste som blir beslaglagt på Garder-
moen er typiske kvotevarer som 
alkohol og tobakk.

NYTTIG 
INFORMASJONSDELING
Tollvesenet i Norge utveksler in-
formasjon med tollerne i andre 
siviliserte land. Tollstasjonene 
får ofte tilsendt smuglingmodus 
med bilder og beskrivelser fra an-
dre land. Når det avsløres en ny 
smuglermetode i Norge sender 
tollerne informasjonen videre til 
sine kollegaer i andre land. 

– Vi utveksler erfaringer på 
hvordan forskjellige typer varer 
smugles. Det er nesten ingenting 
som overrasker oss lenger. Det al-
ler meste er forsøkt. Det eneste vi 
mangler i Norge er at det kommer 
inn ubåter med narkotika eller 
andre ting. Siden denne metoden 
er brukt i andre land vil det ikke 
overraske veldig om vi skulle av-
dekke slik smugling også i Norge, 
forteller Paul Johan Ask.

Kontorsjefen tror han har 
sett det meste tidligere. Må-
ten man smuglet på for noen 
år siden, der tollerne avdekket 
mange saker, benyttes ikke så 
ofte. Ask mener dette kan ha 
sammenheng med at denne 
smuglermetoden har blitt litt 
for godt kjent av tollerne.

– Når en metode er avslørt prø-
ver smuglerne ut andre metoder. 
Nå tenker jeg særlig på narkotika-
smugling. Etter noen år hender 
det at vi ser at en gammel metode 
igjen blir brukt ofte. Dette går 
gjerne i ring, sier kontorsjefen.

FORHUD OG LIK
– Hva er det verste dere ser?

– Det er kanskje når vi stop-
per gravide kvinner eller kvin-

Alkoholkvote:
* 1 liter brennevin over 22 % til og med 60 %
* 1,5 liter vin mellom 4,7 % og 22 %
* 2 liter Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. 
fra 2,5 til 4,7 %

Er du over 18 år kan du ta med deg 200 sigaretter eller 
250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarett-
papir.

Kilde: www.toll.no

DETTE KAN DU TA MED 
OVER GRENSEN: 

ner med små barn som smugler 
narkotika. Om dette er det ver-
ste vet jeg ikke, men det er sån-
ne ting som rører ved følelsene 
til tollbetjentene.

En smugler som fikk be-
tjentene til å heve på øyen-
brynene var mannen som 
ruslet på grønt på Gardermo-
en, og fikk uønsket oppmerk-
somhet fra narkotikahunden 
som sniffet ham i skrittet. Det 
viste seg at mannen hadde en 
dose heroin under forhuden.

– Vi har hørt fra andre land at 
man til og med smugler narkotika i 
lik. Men dette har vi heldigvis ikke 
opplevd her i Norge. Veldig spesielt 
og kynisk, oppsummerer han.

EKSTRALAST: Sjåføren oppgav at 
han fraktet et parti med plastvin-
duer. Da tollerne tok en nærmere 

titt i varerommet på bilene fant 
de 330.000 sigaretter og 397 liter 

brennevin. Foto: Ørje Toll 

FLERE BESLAG: Kontorsjef Tor 
Fredriksen i Tollvesenet ved Oslo 
Lufthavn Gardermoen opplevde 
en beslagsøkning fra 2011 til 
2012 på 12 prosent.
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Vellykket akedag
LESERINNLEGG
Tekst/foto: Jarle Gausen
redaksjonen@avisdrift.no

Nærmere tusen barn og voksne 
møtte opp til Akedag 2013 som 
ble avholdt i Rådhusparken på 
Lørenskog søndag 17. februar. 
Forholdene for aking var glim-
rende og de ble perfekte da den 
lette nedbøren stoppet i det 
første deltaker satte utfor kl 
12.00.

Arrangementet, som ble 
gjennomført for tredje gang 
i regi av Rotaryklubbene i Lø-
renskog og Lørenskog Inner 
Wheel klubb, ble myndig, men 
vennlig styrt av refl ekskledde 
bakkemannskaper som bidro 
til at akingen ble gjennomført 
i sikre former.

PØLSESALGET GIKK 
UNNA
Salget av pølser, vafl er, sveler, 
solbærtoddy og kaffe til de ivri-
ge akere og tålmodige ledsagere 
gikk glimrende da en veltrim-
met «kjøkkenavdeling» klarte å 
holde unna for etterspørselen i 
den etablerte «matstasjonen».

For de akerne som ble slitne 
og kalde var det muligheter 
for restitusjon i en oppvarmet 
lavvo hvor to damer fra Inner 
Wheel leste eventyr. Også mu-

ligheter for grilling av pølser 
i nærheten av lavvoen ble be-
nyttet av fl ere.

Etter kl 15.00 stilnet trafi k-
ken i bakken litt av, noe som 
er fullt forståelig når man så 
på det høye aktivitetsnivå som 
hadde vært i de tre timene for-
ut. Derfor var det ikke så man-
ge som fi kk høre resultatet av 
trekningene på Vanndråpelot-
teriet, men alle vinnere vil bli 
kontaktet.

Overskuddet fra arrange-
mentet går til et prosjekt i Bo-
livia for å sikre Aymaraindia-
nere på Altiplanohøysletten 
rent vann. Rotary i Lørenskog, 
i samarbeid med Misjonsal-
liansen og Norad har drevet 
dette prosjektet siden 1994. Et 
nytt beløp vil bli overført til 
prosjektet så snart resultatet 
fra arrangementet foreligger. 
Tilbake sitter glade deltagere 
(og givere) fra nok en vellyk-
ket Akedag i Rådhusparken ved 
Langvannet.

AKEDAG: Nærmere tusen barn 
og voksne møtte opp til Akedag 
2013 som ble avholdt i Rådhus-

parken på Lørenskog søndag 
17. februar. 
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AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Både Trondheim og omegn, 
Stavanger og Bergensområdet 
har vært veldig nysgjerrige. Det 
er nok mange som vil ta seg en 
befaring når anlegget vårt står 
klart. Andre land har ikke vist  
respons ennå, men det er van-
skelig å selge et ukjent, uferdig 
produkt, sier administrerende 
direktør i Romerike Avfallsfo-
redling IKS (ROAF), Øivind Bre-
vik.

FØRSTE AV SIN SORT
Det er ROAF som står bak sor-
teringsanlegget som skal stå 
på Bøler på Skedsmokorset.  Ja-
nuar 2014 skal det være klart, 
og vil da være unikt i sitt slag. 
Det blir da sortert matavfall i 

Kommunene på 
Nedre Romerike har 
vært sorteringssinker 
i forhold til Oslo og 
kommunene på Øvre 
Romerike. I 2014 står 
imidlertid nytt topp 
moderne 
sorteringsanlegg 
klart på Skedsmo-
korset.

Sorteringssinke blir sorteringskonge

grønne poser, og plast vil bli 
sentralsortert ut fra restavfal-
let. Både matavfall, i egne po-
ser, og plast, kastes altså i rest-
avfallet og blir sortert og skilt 
ut derfra. Også noe metall kan 
kastes sammen med restavfal-
let, men hold glasset unna. 
Helst skal begge deler kastes i 
gjenvinningstasjoner for glass 
og metall.

– Nittedal er først ut, og skal 
få teste det ut i et halvt år. Så 
skal det fi nstilles, og settes i 
kraft hos resten av kommune-
ne fra juni 2014, forteller Bre-
vik.

Når alt samles i restavfallet, 

skaper det mindre logistikkpro-
blemer med hensyn til trange 
bygårder og plassmangel. ROAF 
valgte derfor å utelukke ytterli-
gere avfallsbeholdere for plast 
og matavfall. 

PLASTEN KREVER MEST 
VEDLIKEHOLD
–  Grunnen til at vi valgte 
å gjøre det, er fordi plasten 
er mest skitten. Ketchup- og 
dressingfl asker, plasten rundt 
ferdigmat, og tomme såpebe-
holdere lager mye kliss. Det 
blir mer hygienisk for oss å 
sortere den selv. Man må li-
kevel gjerne tømme og skylle 

plasten før den kastes. Bort-
sett fra sentralsorteringen, 
blir anlegget ganske likt det i 
Oslo, forklarer Brevik.

Tidligere har ROAF sendt 
alt avfall til energiutnyttelse, 
som vil si til forbrenning. År-
saken var økt klimautnyttelse 
for mange av kommunene, på 
denne måten. Romerike Av-
fallsselskap IKS (ØRAS,) deri-
mot, har sortert matavfall og 
plast siden henholdsvis 1998 
og 2006.

– Vi er veldig glade for at 
Skedsmo også snart får mulig-
heten til å sortere mat og plast, 
og at Oslo nylig kom på plass. 
Det hadde vært ønskelig at 
fl ere kom i gang tidligere, men 
det er uansett stas, sier Kirsten 
Lunden, informasjonskonsu-
lent i ØRAS.

– IKKE NOE HOKUSPOKUS
Brevik mener selskapene har 
mye å lære av hverandre, og 
tror informasjon om sortering 

må repeteres ofte. Med femten 
års erfaring på sortering av 
matavfall, kan ROAF ha noe 
å lære av avfallsnaboen. På en 
stikkprøve i fjor viste det seg 
at 56 prosent i ØRAS’ kommu-
ner sorterte matavfall. Dette 
er noe Lunden virkelig bren-
ner for, med tanke på fosforet 
som fi nnes i slam og matav-
fall. Fosfor er et livsnødven-
dig grunnstoff for mennesker, 
dyr og planter, og forekommer 
ikke fritt i naturen - men i cel-
lene til alle levende organis-
mer. 

– De som er skeptiske skal 
vite at det blir noe av, dette 
her. Alt sorteres og havner først 
sammen. Deretter skilles de 
grønne matavfallsposene ut. 
Det er ikke noe hokuspokus, 
og enklere enn man tror. Det 
handler mest om vaner, og et-
ter hvert går det av seg selv, 
oppfordrer Lunden.

SLIK BLIR DET: Sorteringsan-
legget i Skedsmo se slik ut når det 

står klart i januar neste år. 
(Foto: Roaf)

PÅBEGYNT PÅ BØLER: Arbeidet er i full sving, og går foreløpig 
etter skjema. (Foto: Roaf)

Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

Tømming av oljeutskillere

Vi tar kunden på alvor

HøyTTrykkspyling

TV-inspeksjon

slamTømming

Br. Stenskjær tilbyr rørinspeksjon og 
spyling, samt innsamling av spillolje og 

tømming av oljeutskillere i samarbeid med:

Se telefonliste via:
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

• Høyttrykkspyling 
• Tv-inspeksjon
• Slamtømming 
• Tømming av oljeutskillere

Br. Stenskjær tilbyr rørinspeksjon og spyling, samt innsamling 
av spillolje og tømming av oljeutskillere i samarbeid med:

Se telefonliste via: 
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no
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Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Ring din lokale 
representant  
for en avtale 

om  GRatis 
hjemme besøk og 

kostnads overslag:

www.tremo.no

Vi leverer  
også komplette  

kjøkken!

Rune Løvås 
rune@tremo.no 913 92 660

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

I løpet av en femårsperiode har 
antall barn og unge på barne-
vernstiltak økt ganske så mye 
her til lands. I Ullensaker har 
økningen vært enda større. Ved 
inngangen til 2012 var det 207 

Antall barnevern-
saker har hatt en 
svært stor økning i 
Ullensaker kommune 
de senere årene. En 
ny statistikk avslører 
hele 48 prosent fl ere 
tilfeller enn for bare 
fem år siden. Men 
fortsatt er andelen 
liten i alle våre tre 
kommuner.

Kraftig økning av barnevernsaker
personer mellom 0 og 22 år som 
var på tiltak i forbindelse med 
barnevernet der. Dette er 67 fl ere 
enn på samme tid fem år før – 
noe som betyr en økning på hele 
48 prosent i denne perioden.

STOR ØKNING I NORGE
Trenden i hele Norge er at øk-
ningen har vært på 29 prosent, 
sammenlignet med samme tid 
for fem år siden. Den 1. januar 
2007 var det nemlig 40.442 
barn og unge under 23 år på 
tiltak i Norge, mens det fem år 
senere var 52.098. Det betyr i 
klartekst at antall barnevern-
saker har økt mer i Ullensaker 
enn det som har vært norma-
len i resten av landet.

SKEDSMO OG 
LØRENSKOG
I Skedsmo kommune ser vi at 
det var 171 barn/unge mellom 
0 og 22 år som hadde en eller 
annen form for tiltak tilknyttet 
barnevernet. Dette er 31 fl ere 
enn fem år før, noe som her gir 
en økning på 22 prosent. Lø-
renskog hadde en vekst på kun 
12,6 prosent. Her var det 152 
tilfeller, og dette er «bare» 17 

fl ere enn fem år tidligere.

TO MULIGHETER
Det er to former for tiltak når 
man snakker om barnevernsa-
ker. Den mest omfattende for-
men for hjelp kalles omsorgs-
tiltak, og dreier seg om tilfeller 
der barnet får overtatt omsor-
gen fra andre enn sitt opprin-
nelige hjem.

– Det er for eksempel bered-
skapshjem, fosterhjem, barne-
verninstitusjon eller behandlings-
institusjoner borte fra hjemmet, 
forklarer SSB i statistikken.

Hjelpetiltak kan være øko-
nomisk støtte, barnehage, støt-
tekontakt, besøkshjem, avlast-
ningshjem og andre tiltak der 
omsorgen fortsatt skal ivaretas 
av foresatte.

IKKE 
BEKYMRINGSMELDINGER
Av de 530 sakene som var i Ul-
lensaker, Skedsmo og Lørenskog 
den 1. januar 2012, så var det 
422 hjelpetiltak, mens 108 var 
mer omfattende omsorgstiltak. 

Bekymringsmeldinger som 
kommer inn til barnevernet, 
men som ikke fører til undersø-
king, er ikke med i SSB-tallene. 
Barnevernstjenesten har rett og 
plikt til å starte en undersøkelse 
når det er rimelig grunn til å tro 
at barn lever under forhold som 
gjør det aktuelt med tiltak.

Grunnen til at statistikken 
omfatter personer helt opp til 23 
år, er at tiltak som starter før en 

er fylt 18 år kan forlenges dersom 
vedkommende selv ønsker dette.

STØRSTE ANDELER I NORD
Det er en del kommuner i Nord-
Norge som kommer ganske så 
dårlig ut på denne statistikken. 
Verst ut er Salangen i Troms, der 
mengden barnevernstilfeller ut-
gjorde 94 av tusen innbyggere 
i denne aldersgruppen. Vadsø i 
Finnmark fulgte så med nesten 
89 per tusen. Tysfjord i Nord-
land hadde drøyt 87 per tusen. 

Om vi da putter Salangen 
på toppen av «verstinglisten», 
så ser vi at Ullensaker er num-
mer 327 av de 411 kommunene 
som er inne i statistikkvarmen. 
Så det er ikke så gale. Ullensa-
ker har nemlig 21,2 saker per 
tusen innbygger. Det er en 

del mindre enn gjennomsnit-
tet i hele Norge – som er 26,2 
tilfeller per tusen innbygger. 
Skedsmo er på 405. plass på 
verstinglisten, med bare 11,6 
barnevernsaker per tusen inn-
bygger i denne aldersgruppen. 
Det er nesten best i hele Norge. 
Lørenskog er nummer 392 med 
15 per tusen.

VERST I AKERSHUS
Også i Akershus er det en del 
kommuner som kommer høyt 
opp på verstinglisten. Tabel-
lene avslører nemlig at Hurdal 
kommune er oppe i 42 tilfeller 
per tusen innbygger mellom 
0 og 22 år. Aurskog-Høland er 
nest verst i Akershus med nær 
35 per tusen. Snittet for hele 
Akershus var 19,8 per tusen.

Barn med barnevernstiltak
Per 1. januar 2012. Per tusen innbygger mellom 0 og 22 år. Utvikling siste fem år

Ullensaker          207      21,2                 47,9 Ullensaker          207      21,2                 47,9 Ullensaker
Lørenskog           152      15,0                 12,6
Skedsmo            171      11,6                 22,1
Akershus       4.771      19,8                28,8 
Norge    52.098      26,2                28,8

UTVIKLING (%)PER TUSENANTALL

(Illustrasjonsfoto)

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Folkets Hus på Strømmen

VINNER:
HEGE JOHANSSON 
Mølleveien 31B
2010 STRØMMEN

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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AKTUELT
Tekst: Redaksjonen 
redaksjonen@avisdrift.no

Cirka 400 JM-boliger ble 
solgt i Oslo-/ Romeriksregio-
nen ifjor, 85 av disse i Rasta-
baserte Oslo Nords prosjek-
ter. Første blokk bestående av 
48 leiligheter i prosjektet Spi-
rea Park på Løren i Oslo ble 

Høy aktivitet på Romerike 
for boligbyggeren JM
Region Oslo Nord 
bidro godt til JM, en 
av Skandinavias aller 
største boligbyggeres 
høye aktivitetsnivå i 
2012. 81 av de 815 
igangsatte boligene 
i Norge i fjor, ble 
igangsatt i Region 
Oslo Nord, tidligere 
ØIE AS.

overlevert i 2012. Oslo Nord 
ferdigstilte også som entre-
prenør nytt logistikkbygg på 
Berger i Skedsmo for Fabriti-
us Gruppen, samt Strømmen 
Storsenter for Olav Thon.

Totalt solgte den norske 
delen av konsernet som er 

børsnotert i Stockholm, 649 
boliger. I tillegg til avdelings-
kontoret i Bergen, driver JM 
Norge sin virksomhet i Roga-
land, Stor-Oslo, Telemark og 
Vestfold. Aktiviteten er høy 
i alle regionene. Ved utgan-
gen av 2012 hadde den nor-
ske virksomheten en samlet 
byggerettsportefølje på 4 737 
enheter under utvikling.

– Vi er godt fornøyd med 
resultatene vi oppnådde i 
2012. Det var god respons på 
prosjektene våre som ble lagt 
ut for salg, og JM påbegynte 
også langt flere boliger enn i 
noe år tidligere i, sier Region-
sjef Oslo Nord Ronny Enge-
bretsen i JM Norge.

KUN FEM USOLGTE
I Norge ble 649 JM-boliger solgt i 
fjor, mens selskapet hadde 1246 
boliger under bygging her i lan-
det ved utgangen av 2012. Det var 
kun fem usolgte ferdigstilte boli-
ger, hvorav tre er visningsboliger.

Driftsinntektene i 2012 
for den samlede aktiviteten i 
Norge var for JM 2602 millio-
ner kroner, 36 prosent høyere 

enn i 2011. Resultatet før skatt 
var 128,3 millioner kroner for 

JM Norge konsern, opp fra 
124,4 millioner kroner i 2011.

GODE TIDER FOR JM: Ronny 
Engebretsen, her avbildet utenfor 
Strømmen Storsenter, opplever 
gode tider.

Har du lyst til 
å være med til 
Kenya i høst-

ferien 27/9-13/10 
2013? Bli med til KENYA

med fadderorganisasjonen «Afrika Hjelpen»

Vil du oppleve mer enn sol og varme? 
Da er Afrika Hjelpens reise noe for deg. Variert program med bl.a. 
safari til Masaai Mara, besøke «Afrika Hjelpens» sosiale program 
i Nairobi og masaailand, bl.a. Samarithan barnehjem. Vi avslutter 

reisen med noen dager sol og bad i Mombasa ved Det Indiske 
Havet. Svensk quide født og oppvokst i Kenya.

Kontakpersoner:
Solveig Larsen, Fosser, tlf. 63 85 15 77

Linda Övrehus Sundh, tlf. 0046-383 600 63 (kveld)
Reiseselskap: Hagströms Safari, Tranås i Sverige
Tlf. 046-70-60 14 593 - www.hagstromssafari.se
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VINTERSPORT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Vi har hatt nesten fulle kurs 
på Strømmen, Gjerdrum og 
Rælingen. Jeg har fått inntrykk 
av at mange skal delta, spesielt 
på kurset «klassisk for videre-
komne», sier Siri Halle, tidlige-
re landslagsløper i langrenn og 
leder for skiskolen Learn2ski.

Halle har opplevd stor på-
gang til skikursene på Øvre og 
Nedre Romerike. Blant dem var 
fl ere påmeldt til Birkebeiner-
rennet, og interessert i å bedre 
sin teknikk. Dette er en av fi re 
grener Birkebeiner arrangerer, 
som også består av Birkebeiner-
rittet, Birkebeinerløpet og Bir-
kebeinertrippelen- som består 
av renn, ritt og løp.

GOD KOK 
SISTE UKA
Som hos 
mange an-
dre, selges 
det mest ski 
hos G-Sport 
Strømmen om 
dagen. Kan-
skje ikke så 
rart, med hele 
234 deltakere 
fra Skedsmo. 
Riktignok har 
nok de fleste 
deltakerne det 
mest elemen-
tære utstyret på plass allerede, 
og forbereder seg på andre må-
ter. 

– En uke før merker vi all-
tid ekstra stor pågang og mye 
trykk. Det er vanvittig mange 
som deltar. Vi informerer om 
riktig smøring, utstyr og prep-
ping, sier Stian Eliassen, bu-
tikksjef på G-Sport Strømmen.

Utenom smøreråd og smø-
retips, ordner de skiene på 
forhånd, rydder opp i feste-

Birkebeinerrennet 
går av stabelen 16. 
mars. Interessen er 
stor på Romerike, 
med hele 1319 
påmeldte. Størst er 
pågangen i Skeds-
mo kommune, som 
stiller med 234 styk-
ker.

Over 1300 romerikinger 
kjemper om birkebeinet 

ne, fi kser sålene og lignende. 
Strømmen kan også friste med 
en fyr fra Swix, som garantert 
kommer godt med. 

SKI, STAVER OG 
SPORTSERNÆRING
Sportsbutikkene i området 
kjenner på trykket i ukene 
fram mot rennet, med 176 på-
meldte fra Lørenskog.

– Litt avhengig om de deltar 
for første gang eller ikke, er det 
mange som kjøper nye staver. 
Det er mange som kjøper sport-
sernæring og gjør seg klar, al-
lerede nå, sier Christoffer Veby, 
butikksjef i Anton Sport Metro.

Vebys tips er å investere i 
gode staver, og å teste ut smø-
ring. Både når det er kaldt og i 
mildt, vått slapsevær. Han for-
utser et fuktig renn.

GÅR BÅDE VASALOPPET 
OG BIRKEN
Daglig leder på Sport 1 i Jess-
heim, Sturla Nyborg, selger 
mye langrennsski, og tror ro-
merikingene er inspirert av 
VM og gode resultater. De har 
både skiveverksted og slipe-
maskin i butikken, og tror det 
blir mye forberedelser til Bir-
ken den neste måneden.

– Det blir mye smøring nå. 
Vi merker til både Birkebeiner-
rennet og Vasaloppet. Mange 
går begge deler, sier Nyborg.

Den daglige lederen har kun-
der i alle aldre som skal delta, 
kontra før hvor det var svært 
mange tidligere langrennsløpere. 
Ullensaker havner på tredje plass 

med 155 delta-
kere, noe den 
daglige lederen 
er godt fornøyd 
med. 

– Jeg syns 
det er kjem-
pebra at så 
mange deltar. 
Det gir god 
butikk, også, 
sier Nyborg.

DELTAR FOR 
FØRSTE 
GANG
Kristian Rogn-
lien er assiste-

rende butikksjef på Anton Sport 
Metro. Han er en av de som har 
meldt seg på Birken for første 
gang. 

– Jeg har ikke forberedt meg 
så mye i år, men jeg har gått 
mye på ski ellers. Smøring føler 
jeg i alle fall at jeg har kontroll 
på, bekrefter Rognlien, som har 
fått nok trening i butikk.

Opprinnelig var de fl ere på jobb 
som skulle være med, men nå ender 
han kanskje opp med å gå alene. 

– Målet er ikke å være først, 
men å gjennomføre, fastslår han.

Den tidligere landslagsløpe-
ren i langrenn kunne selv tenkt 
seg å være med, men hindres 
av en voksende mage.

– Jeg er fem måneder på vei, 
og det er fornuften som holder 
meg tilbake. Jeg er litt for ivrig i 
utfor, ler Halle.

 – En uke 
før merker 

vi alltid ekstra 
stor pågang og 
mye trykk. Det er 
vanvittig mange 
som deltar. 

 Stian Eliassen, butikksjef 
 G-Sport Strømmen

”

SPORTY ANSATT:  Kristian 
Rognlien skal være med på Birken 

for første gang, med eller uten 
kollegene sine. (Foto: Privat)

Birkebeinerrennet går 
fra Rena til Birkebeineren 
skistadion i Lillehammer, 
og er på 54 kilometer. Det 
er 16 års aldersgrense, og 
ulike klasser og starttider.

De største arrangemen-
tene er Birkebeinerren-
net, -løpet og -rittet. 
Birkebeinertrippelen 

DETTE ER BIRKEN
krever at man har deltatt 
på alle de øvrige innen et 
kalenderår.  

Det fi nnes også utmerkel-
ser som Super Birkebeiner 
blir du dersom dur tar 
merket i rennet, rittet og 
løpet på et kalenderår.

Kilde: birkebeiner.no

BIRKEN ER POPULÆRT:  Mange fra Romerike skal være med i årets Birken. (Foto: Birkebeinerrennet AS)

Ikke la Birken gå på helsa løs
Ikke alle som skal gå 
Birkebeinerrennet er 
godt nok forberedt. 
Ekspertene advarer 
mot overtrening, og 
ber deg lytte til krop-
pens signaler.

VINTERSPORT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Mange tror de kan melde seg 
på Birken, feste like mye, jobbe 
som vanlig, være med venner 
og familier, samt trene. Det 
handler om å velge riktig, ut 
fra hva man vil oppnå. Det er 
lettere å unngå skader dersom 
man ikke kjører seg for hardt, 
og viktigst av alt- lytter til 
kroppen sin. Mange kan gå og 
irritere seg over en vond rygg 
eller litt smerter, men kjører på 
og ignorerer det. Et renn som 
Birken kan utløse store belast-
ninger, og gjøre mye skade, 
advarer leder for personlig tre-
ning på Elixia Lillestrøm, Pre-
ben Ekeli.

MÅ TRENE HELE ÅRET
Ekeli har møtt på mange med-
lemmer på treningssenteret 
som skal utføre rennet i mars. 
Han mener du har dårlig tid 
hvis du begynte å forberede 
deg først i år.

– Det er veldig sent å be-
gynne å trene etter jul. Man 
må trene hele året. Mange ten-
ker at de har god tid, men det 
fi nnes ingen snarveier. Selvsagt 
avhenger det av ambisjonsnivå 
og nøyaktig hva du ønsker å 
gjennomføre. Mange har jo 
lyst til å komme seg gjennom 
med en ålreit følelse. Det kom-
mer an på hvor du kommer fra. 
Er det fra sofaen er det uansett 
en bragd, sier Ekeli.

Den personlige treneren me-
ner det har blitt et gap mellom 

deltakerne. Nemlig sofagrisene 
mot det Ekeli kaller eliten i 
Birkebeinerrennet. De drevne 
langrennskiløperne, som øver 
året rundt. 

– Mange satt i sommer og 
syntes det hørtes gøy ut å mel-
de seg på. Nivået på langrenn er 
ganske høyt blant nordmenn, 
og det er med på å heve tiden 
for å få merket. Det blir vanske-
ligere å være med, sier han.

– Jeg tror deltakelsen har red-
det livet til mange mennesker, og 
fått dem opp av sofaen. Likevel 
tror jeg noen overvurderer egne 
evner, og kan dra på seg belast-
ninger, i verste fall, frykter Ekeli.

MANGE FÅR 
KORSRYGGPROBLEMER
Naprapat Fredrik Hebnes Peder-
sen, får inn mange på kontoret 
i Depotgata i Lillestrøm etter 
Birkebeinerrennet. Det er ofte 
overbelastninger hos de som har 
overtrent, og som har opplevde 
smerter i forkant av rennet.

– Med langrenn er det nes-
ten alltid en uspesifi kk smerte 
i korsryggen. De som kommer 
i etterkant har ofte hatt vondt 
eller merket småting under tre-
ning. Etter «den store dagen» 
har det kanskje blitt en skade. 
Du går på en smell, sier Hebnes 
Pedersen.

Han oppfordrer de som går 
og irriterer seg over noe, til å 
prate med noen som har pei-
ling. Ifølge ham er det 95 pro-
sent sikkert at det blir er skade 
etterhvert.

 – Det er vår jobb å fi nne ut 
hva som er galt og ordne det. 
Og det går fi nt å rette opp. Men 
det er lettere å være føre var 
enn å rive av en muskel under 
Birken, hevder naprapaten.

– GÅ PÅ SKI
Dersom du føler du har tatt deg 
vann over hodet, er det noen 
ting du kan fokusere på. Kjer-
nemuskulaturen er svært viktig 
i langrenn. Bruk av slynge og 
fi tnessball, bør derfor inngå i 
treningen. Men ikke la det gå 
utover skiturene. Den person-

lige trenerens beste tips ved dår-
lig tid, er å få nok mil på armer 
og rygg. Dersom du litt utrent, 
mener Ekeli du burde gå maks 
tre ganger i uka. Hold deg under 
terskelen din når du går, som vil 
si at du unngår å få melkesyre. 

– Gå på ski! Mange går rett 
på hard, tøff trening, og hopper 
over rolig skigåing. Ikke bare tenk 
mil, tenk tid. Det bør helst være 
turer med lignende avstand som 
rennet, men ha fokus på en rolig 
langtur på tid og bakketrening, 
sier den personlige treneren.

INNSTILL DEG MENTALT
Ekeli mener det er en stor for-
del å tenke gjennom hva man 
skal gjennom.

– Visualiser løypeprofi len og 
hvor hardt det blir, hvor mye 
du skal prestere når, hvor mye 
du burde drikke og når du bur-
de spise underveis. Det er stor 
forskjell på de som er mentalt 
forberedt og ikke. Snakk med 
noen som kan det her, en nabo 
som har vært med. Sett deg et 
realistisk mål for hva du vil 
med Birken, mener Ekeli. 

Treningsentusiasten presise-

rer også viktigheten av et godt 
kosthold ved forberedelse til 
renn som Birken.

– Lev denne livsstilen og for-
bered måltider, gjerne dager, 
uker og måneder i forveien. Det 
nytter for eksempel ikke å drik-
ke masse vann når du trener, 
hvorpå du var dehydrert da-
gene før, og ikke fi kk i deg nok 
mat eller drikke. Drikk og spis 
riktig dagen før du skal trene, 
underveis og etterpå. Alt hen-
ger sammen, forklarer Ekeli.

LYTT TIL KROPPEN
Naprapaten forklarer at mange 
av skadene kan forebygges med 
restitusjon, tøying av store 
muskelgrupper etter en økt, og 
variert trening. Han hevder det 
aller viktigste er å lytte til egen 
kropp. Dersom du har trent 
mye på kort tid, og kjenner at 
stort behov for å hvile i stedet 
for å trene- gjør det.

– Dersom folk hadde vært 
fl inkere til å høre på kroppen 
sin, hadde ikke vi hatt så mye 
jobb. Restitusjon er veldig vik-
tig, oppfordrer Hebnes Peder-
sen.

SLYNGER SEG: Treningsekspert Preben Ekeli viser hvordan du kan 
styrke kjernemuskulaturen med slyngetrening.
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(fjellgård) kr. 1500,- Maleri land-
skap sign. Ditlef kr. 800,- Tand-
berg Sølvsuper 10 god stand kr. 
900 Wilton gulvteppe 100% ull 
orientalsk mønster. Som ny. Rime-
lig. Tlf 456 65 211.

Snowboard støvler merke snake-
boot str 43 passer str 40-41 kr 
250 har bilde. Hvite danseskøyter 
str 37 kr 125. Hockey skøyter str 
40+41 selges kr 150 pr stk. Nye 
svarte Støvletter fra Zizzi, str 41 
med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 
400 ( nypris1900) (Har bilde) 
Hadeland 1984 serie krystall-
glass 6 coctail glass (17 cm) 5 
Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin ( 
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebø-
ker bla Mikke mus,  Disney, Ole 
Brum , aktivitetsbøker ,Naturbøker 
m.m.., selges.fra kr 20 pr stk. 
eller mange til samlepris. Overføre 
VHS fi lmer til DVD kr 100 pr time, 
min kr 300. Hadeland oljelamper. 
Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150, 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 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. 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

omdr. Kr 800. Hvitmalt seng 75 
x 200 med madrass og overma-
drass Kr 500. Kommode i furu 
3 store og 2 små skuffer Rime-
lig. Småen kvalitets-barneseng 
180 x 75  kremhvit med skuff 
og Wonderland madrass Kr 
1000. (Ny pris uten madrass Kr 
3050.) Krogenes sofabenk 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 (helsestol) 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. Hjørne-
hylle 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 fl ettet 
sete som nye Kr 600 for alle.                                                               
Nytt norsk produsert hvitt salong-
bord Kr 700. Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskammel, 
blått bunadstoff kr. 1500. 2 
lenestoler i skinn kr. 300 pr. stk. 
Kaffeservise fra Stavangerfl int -52 
12 par kopper med fat og asjetter 
selges rimelig. Landskapmaleri 
str. 85x65 sign S.T Sørensen kr. 
1400. Oljemaleri str. 75x55 sign 
H. Bjerved Motiv fra Østerdalen 

TIL SALGS

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

FUNNET

MISTET

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

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til: bazar@avisdrift.no 
eller send til: Avisdrift Romerike, 

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

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

Følgende barnebøker selges for 
50 kr stk: «Barnas store sangbok» 
av AC Vestly,«Den farlige nat-
ten» 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,kjærlighetsfi gur 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 + kob-
berskål med lokk kr 100. Tlf:971 
79 220.

Div frimerker. Førstedagsbrev 
fra 1995-2009. Postens årbok 
1993 og 2005 + fl ere 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.

God vaskemaskin Indesitt 1000 

BEDRIFTSANNONSE

VÅRE HUNDER 
HUNDESALONG
Over 14 års erfaring. Tar imot 
de fl este raser til klipp, vask og 
kloklipp. Vi jobber i stille og 
rolige omgivelser uten stress og 
mas.Kun 5 min fra Lillestrøm. 
Parkering rett utenfor. Kontakt 
Marie på tlf 92 09 37 34 for å 
bestille time. Facebook: våre 
hunder hundesalong.

Maleri land-
Tand-

 10 god stand kr. 
 100% ull 

orientalsk mønster. Som ny. Rime-

 merke snake-
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Nye 
, str 41 

med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 
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Overføre 
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Hadeland oljelamper. 
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ØNSKES KJØPT

GIS BORT

FUNNET

MISTET

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

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. Sval-
bard whiskey glass fra Hadeland 2 
stk 8,2 cm høyt og 1 som er 9,2 
cm høyt 200 kr pr stk har bilde.

Bjørn Dæhli skidress Blå /Rød str 
164 kr 200 har bilde. Blå kontor-
stol kr 150. Tlf. 63 875480 eller 
928 41746

Gammel skrivemaskin (50-tallet) 
+ gammel mobiltelefon selges. Tlf. 
63 87 74 12/936 18 202.

Amerikansk gyngestol m/krakk 
selges, kr 2000. Meget behagelig 
å sitte i! Tlf 906 95 737

Fiolin bygget av Henry Hansen, 
Bærum i 1963. Pen og lite brukt 
selges. Forsikringstakst 10 000,- 
Mob. 936 19 435.

Trehvit spisestue med 8 stoler. 
selges. To ekstra plater. Gode 
sommerhjul (185/60-14 H22) på 
lettmetallfelger til Golf II selges. 
Tlf 934 33 232

Sauna med infrarød varme selges. 
FRB-022LF badstue 120 cmx105 
cmx190 cm selges p.g.a. fl ytting.
Den er kjøpt ny i 2008. Den er 
lett å montere (hele elementer) 
og har infrarød varme, fargeterapi 
og radio/cd-spiller. Messepris ny 
kr.15900,-  Selges for kr. 8500,- 
Kontakt 95 08 52 76.

Krognæs Fron hengeskap lutet 
h79xb 199(115) x d 18(25) 
selges for kr. 2500,- Salongbord 
selges for 400,- Kjøkkenbord med 
4 stoler (brunt) selges for 300,- 
Tlf. 95 76 01 85 kl. 19-20. 

4  stk Nokian piggdekk på stålfelg 
(MB)  dim 195/65 /15 selges 
kr 1000.- gått ca 100 mil. Tlf 
48118120

Bassforsterker LANEY, 100W,
selges halv pris. Mobil 91813379

Kinesisk kaffeservice til 8 perso-
ner kr. 1200,- Umalt keramikk for 
hobbymalere. Knitmaster strik-
kemaskin kr. 900,- Syltepresse 
kr. 250,- Emaljert kjele (stor) for 
komfyr kr. 500,- Tandberg sølvsu-
per 11 + høytalere og platespiller 
kr. 2000,- Agnar Mykles bokserie 
fra 1-7. B.la. Den røde rubin. Gi 
bud. Tlf. 90 36 22 15.

Buesalong, sort skinn tilsalgs 
for kr.500.oo. Kan hentes på 

Skedsmokorset først i mars.Tlf. 
41469496.

Proff Spin-off sykkel og proff 
roapparat Tunturi selges p.g.a. 
fl ytting.  Kr 1500,- pr.stk. Ring tlf. 
95085276

2 taklamper selges billig. 1 
oval sølvplett bolle over 100 år 
gammel (antikk) Meget pen. Har 
fått en verditakst av gullsmed til 
8000,- Selges for 3000,- eller gi 
bud. Dette er et kupp! Kontakt 99 
38 41 86 eller 63 84 42 43.    

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

Har noen funnet et gullanheng 
med blå stein og diamant? Mistet 
rundt 17. januar i området Skjet-
ten/Strømmen. Kjært minne. 
Dusør. Tlf. 47 24 14 13

2 stk vannbeholdere/luftfuktere i 
metall til å henge på radiatorovner 
ønskes kjøpt. Telefon: 97560196

Seksjon/bokhyller, 3 deler, i lak-
kert bøk (trefarget) gis bort. To 
deler som monteres opp på hver-
andre, samt en enkeltstående del. 
Pen, og helt som ny. Kan hentes i 
Lillestrøm.Tlf. 90990180

Hammondorgel, merke Technics 
U30, gis bort mot henting til pri-
vat bruk/institusjon/loppemarked. 
Tlf. 63842076.

Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Annonsere

i Romeriksposten? 



Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.noMer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no

FJELLHAMAR
BLÅKOLLVEIEN 3

Tiltalende 4(5)-roms leilighet over 2 plan -
biloppstilling - solrik balkong - barnevennlig

2 950 000,-
+ omkostninger

VISNING
søndag 3.3. kl 15.00
Velkommen!

KONTAKT
Beate Kalsaas, 99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
95m2 / 95m2

EIERFORM
Eierseksjon
OMKOSTNINGER
2,8%,-
FELLESKOSTNADER
400,- pr. mnd

Se flere bilder på homeeiendom.no og facebook.com/homeeiendom.



26  Nr. 6 – 2013 Nr. 6– 2013  27

HVA SKJER? 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

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Nylig ble nominasjonene til 
årets Spellemannsutdeling 
kunngjort, og det viser seg at 
Romerike blir godt representert.

I kategorien Metal er Lille-
strøm-bandet El Caco nomi-
nert med sitt album «Hatred, 
Love And Diagrams». Dette er 
bandets sjette album i rekken.

Stian Carstensen og hans 
Farmers Market fra Eidsvoll 
kan også være fornøyd. For al-
bumet «Slave To The Rhythm» 
er han nominert i hele to ka-
tegorier: Årets komponist og 
Åpen klasse.

BLUES-KONKURRANSE                                                            
Det ligger også an til en real 
konkurranse mellom to ro-
merikinger. Vidar Busk, som 
er bosatt i Eidsvoll og Amund 

El Caco, Vidar Busk, 
Amund Maarud, 
Hans Olav Trøen og 
Farmers Market kan 
få Spellemannspri-
ser i år.

Nominert til 
Spellemann

NOMINERT: Amund Maarud fra Skogbygda i Nes. (Foto: Markus 
Thorsen)

Maarud fra Nes, er begge no-
minert i kategorien Blues, for 
henholdsvis «Troublecaster» 
og «Dirt». Romerike er også 
representert i kategorien Dan-
seband. Hans Olav Trøen fra 
Eidsvoll spiller nemlig i Vaga-
bond, som er nominert med 
albumet «2».  
                                       
STOR FEST
Årets Spellemannspris går av 

stabelen lørdag 23. mars i Sta-
vanger. Anne Lindmo skal lede 
sendingen, og ettersom Spelle-
mann har jubileum i år blir det 
litt ekstra festivitas.

– Spellemann feirer 40-års-
jubileum i år, og Stavanger står 
med åpne armer for å ta imot 
festlighetene. Vi skal fylle 2500 
seter i det nye konserthuset 
i byen, sa Lindmo da hun of-
fentliggjorde de nominerte.

Mitt
instrument

Julian begynte å spille slagverk i Skjetten 
guttekorps. Han fi kk det første trommeset-
tet av faren da han var 12 år. Da stod det 
et Maxtone trommesett i rekkehuset på 
Skjetten. Bak trommesettet satte han på en 
plate med Twisted Sister og låten We›re Not 
Gonna Take It. Denne ble favorittlåt da han 
skulle lære seg å spille slagverk. 

 – Jeg har egentlig hatt Gretsch- og Ludwig-
trommer helt fra jeg begynte å kjøpe meg 
trommer selv. Det er mange andre merker 
som har gode trommer, men for meg ble det 
disse to merkene. Ludwig trommene er fra 
1970-tallet. Disse ble kjøpt for 12 år siden i 
Göteborg. 

 – Når låter trommen best?
 – Når de får den kjærligheten de fortjener. 
De låter ganske kult når man passer på å 
bytte skinn av og til. Som trommeslager må 
du hele tiden bruke litt tid på å fi nne fram til 
lyden du vil ha. Du må stemme trommene for 
å fi nne ønsket lyd ut fra det som kler musik-
ken best. 

 – Behersker du andre instrumenter? 
 – Spiller gitar. Har alltid hatt en gitar for 
hånden hjemme. Har også spilt bassgitar i et 
pønk band. Men det er trommer som er mitt 
instrument. 

Julian opplyser at han har sine musikalske 
forbilder fra alt fra Beach Boys til Tool. Han 
begynte å høre Tool på 1990-tallet. 

 – Tool er et band som har et særpreg og en 
vokalist med en spesiell stemme. Bandet 
er veldig god på det visuelle som gjør at de 
fremstår som kule og mystiske. Jeg og noen 
kamerater gikk selvsagt og så på da bandet 
varmet opp for Rage Against The Machine 
på Sentrum Scene på begynnelsen av 
1990-tallet. 

 –  Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument?
 –  Du kan snakke med Espen Skjærlund. 
Han er en utrolig dyktig lokal musiker som 
har spilt i fl ere forskjellige band. 

Tekst: Roy Mortensen
Foto: Jørn Veberg

Navn: Julian Andreassen
Alder: 37
Bosted: Oslo/ opprinnelig 
fra Skjetten 
Spiller i:  Trained To Bite
Musikkstil: Rock

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
KULTURKAFÉ - GAMLE NORSKE 
REKLAMESANGER
TORSDAG 28. FEBRUAR KL: 12:00 I 
CONNECT
Den kjente sangeren Per Vollestad 
og hans «Helseorkester» gir deg 
forestillingen «Spis dig slank», 
en humoristisk presentasjon av 
sanger fra den norske reklamesan-
gens gullalder.

VINTERMYGGEN - 
IT'S THE END
TORSDAG 28. FEBRUAR KL: 19:00 I 
CONNECT
Prisbelønte It’s the End presente-
rer et live-show basert på deres 
komplekse musikalske blanding av 
progressiv rock, jazz og metal.

WE ARE THE CHAMPIONS - 
EN HYLLEST TIL QUEEN
LØRDAG 02. MARS KL: 18:00 I 
TEATERSALEN
Skedsmo Voices og Lillestrøm 
Byorkester inviterer til et forry-
kende show med låtene som ble 
udødeliggjort av Freddie Mercury 
og Queen.

VANN FOR LIVET
ONSDAG 06. MARS KL: 12:00 I 
TEATERSALEN
Velkommen til inspirasjonsdag 
med fokus på nærings livets sam-
funnsansvar.

AKUSTISK TORSDAG - 
KETIL BJØRNSTAD
TORSDAG 07. MARS KL: 20:00 I 
STJERNESALEN
«Edvard Munch - konsertfore-
drag». 150 år siden mesteren 
ble født. Konsertforedraget om 
Edvard Munch vil med tekst og 
toner tegne et portrett av pensel-
geniet Edvard Munch og kretsen 
rundt ham. Ketil Bjørnstad leser og 
spiller egne komposisjoner. «Min 
innfallsvinkel til Munch er at han 
også var en meget sterk tekstfor-
fatter. Det ville vært fantastisk og 
fått gjort disse Munch-tekstene 
tilgjengelige for et større publikum, 
både i Norge og i utlandet» sier 
Bjørnstad.

LØRENSKOG HUS
INGRID OLAVA - TRIO 
KONSERT

TORSDAG 28. FEBRUAR KL. 20:00, 
STORSTUA 
Det er med stor glede at vi kan 
fortelle at Ingrid Olava er tilbake. 

Etter utgivelsen av hennes forrige 
album «The Guest» i 2010 som 
ga henne en Spellemannspris for 
årets kvinnelige artist samt to no-
minasjoner i klassene tekstforfatter 
og populærkomponist, har hun det 
siste året tatt en liten og velfortjent 
pause fra konsertscenen. Ikke 
dermed sagt at hun har ligget på 
latsiden;
hun har både rukket å medvirke i 
kritikerroste «Oslo 31 August» og 
Varg Veum fi lmen «Kalde Hjerter».

TA MEG MED - EN MUSIKAL
FREDAG 1. MARS KL. 20:00, I 
STORSTUA

«Ta meg med!» er en musikal byg-
get på melodiene og tekstene til 
Jan Eggum og Halvdan Sivertsen.
Med noen av Norges fremste mu-
sikalartister i rollene, får sangene 
overraskende vendinger, meninger
og nye dybder. 

DET REFLEKTERENDE ROM: 
UNGES SPILLVANER
TIRSDAG 5. MARS KL. 19:00, 

BIBLIOTEKET
Unges spillvaner: Påvirkes vi av 
dataspill, og i så fall hvordan? 
Dialogmøte med gestaltterapeut 
Hélène Fellman som blant annet 

arbeider med spillavhengighet 
og Aftenpostens spillanmelder 
Jan Cato Lorentzen. Møteleder er 
journalist Marius Lien.

SKEDSMO
KVELDSPROMENADE
HVER TIRSDAG KL. 18:00 SAGELVA
Sagelvas Frie Promenerende 
Borgerskap arrangerer kveldspro-
menade langs Sagelva med innlagt 
kaffepause. Oppmøte utenfor 
Velferden, Strømsveien 66. 

RÆLINGEN
KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00 BJØNNÅSEN
Kongen/dronningen av Bjønn-åsen 
Oppmøte Sandbekkstua (Rælin-
gen). Bli med på en fl ott tur opp 
til Østmarkas nest høyeste topp. 
Husk hodelykt!  

ULLENSAKER 
KULTURHUS
BEDRAG
TORSDAG, 28.FEBRUAR, KL. 19:00 
KONG RAKNE
Riksteatret på turné. Harold Pinters 

teaterklassiker kan sies å være et 
pikant trekantdrama, en historie som 
er underholdende, morsom, utfor-
drende og sexy. I rollene møter du 
stjernelaget Agnes Kittelsen, Nicolai 
Cleve Broch og Samuel Fröler.

DAG SØRÅS - D-DAG LIVE!
TORSDAG, 28.FEBRUAR, KL. 20:00 
HERREDSHUSET
Radikal. Hardtslående. Ironisk. Kunn-
skapsrik. Utfordrende. Dette er Dag 
Sørås! En av de mest nyskapende 
og produktive stand-up komikerne 
her til lands. På Herredshuset. Han 
har tidligere mottatt Komiprisen for 
årets nykommer i 2007.

SKRIMMEL SKRAMMEL
SØNDAG, 03.MARS, KL. 17:00 
KONG RAKNE
Skrimmel-Skrammel startet som 
barne-TV-serie på NRK, laget av gut-
tene i musikkgruppen Cheezy Keys. 
Etter braksuksess på Chat Noir 
høsten 2011 og 2012 med påføl-
gende turné vender det musikalske 
barneshowet tilbake til Jessheim.

VAMP
TIRSDAG, 05.MARS, KL. 19:00 
KONG RAKNE
Vamp er et av Norges mest 
kritikerroste band med blant annet 
fem Spelemannspriser. Med sin 
blanding av viser, rock og folkemu-
sikk har de trollbundet publikum i 
tyve år.
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X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

GULLAUG WENGSHOEL 
Almenningen 18
2055 Nordkisa

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

FØRSTEMANN 
TIL MÅL
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Presser prisene ned hos bilverkstedene

Mobilbruk i bil øker
Velg riktig  billån
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- Ingen vil ha en møkkete bil

– Jeg tror ikke jeg er en typisk 
bilselger. Jeg føler meg ikke 
som det. Man skal pushe litt, 
men også være ydmyk, sier 
Rennesund til Romerikspos-
tens utsendte.  

Det siste Peugeot-selgeren 
vil framstå som, er den myte-
omspunnede, sleske bilselgeren 
folk kanskje har et bilde av. 
Men i dag skal han i avisen, og 
har riktignok pyntet seg litt ek-
stra.

DØD OG BEGRAVET
– Man kommer ikke langt i 
dag hvis man lurer folk. Den 
bilselgeren har dødd ut. Han 
overlever hvert fall ikke, me-
ner selgerkollega, Emil Herre-
brøden.

Herrebrøden og Rennesund 
fra Bertel O. Steen Lillestrøm, 
mener de gjenlevende selger-
ne av denne sorten fi nnes på 
bruktbilmarkedet.

– Det er vanskelig å lure folk 
med en ny bil, sier Rennesund.

– Dessuten kan man ikke 
kalle det noe kundeforhold før 

kunden skal kjøpe bil nummer 
to, stemmer Herrebrøden i.

MÅ LESE KUNDEN
Og kundene skal riktignok of-
test kjøpe bil nummer to av 
Rennesund. Hvem de er va-
rierer, men de er ofte 50+, og 
kommer fra hele Romerike og 
Oslo. De bytter gjerne en 2006 
eller 2007 til en 2008.  5008 er 
også veldig populær blant Peu-
geotene. 

29-åringen har ikke solgt bil 
lenge, og har et halvt år å kon-
kludere ut ifra.

– Man skal ikke være beskje-
den, men må kunne lese kun-
den og kjenne ulike behov, sier 
Rennesund.

NY BIL ÅRET RUNDT
Derfor tester også selgeren alle 
Peugeotene, for å sette seg inn 
i hva den har å by på, - og ikke.

– Akkurat nå kjører jeg en 
3008. Jeg får kjøre ny bil hele 
tiden, og det er jo gøy, forteller 
Rennesund.

Lønnen består av femti pro-
sent fastlønn, og femti prosent 
provisjonbasert.

– Salg er morsomt. Man kan 
tjene veldig bra i jobben. Så er 
det givende å ha et mål å jobbe 
for, mener bilselgeren.

STORT KUNDEFOKUS
Budet kommer bærende på en 
kake inn i Bertel O. Steens loka-
ler. Det får de forholdsvis ofte, 

« – Har du pynta deg i dag, du a?», lyder 
det fra en arbeidskollega. Han er den tredje 
som påpeker at bilselger Daniel Renne-
sund (29) ser usedvanlig velkledd ut i dag.

IMPULSIV PRØVEKJØRER: Henning Torgersen (t.v.) fi kk lyst på en prøvetur, og får en kjapp gjennomgang av Peugeot-selgeren før han får teste den ut. 

REN OG PEN: En ren bil selger bedre enn en møkkete en. Rennesund gjør jobben selv. 

både av samarbeidspartnere og 
fornøyde kunder, hevder de 
selv. Rennesund står over.

– Man må holde seg litt 
unna, hvis ikke blir man jo 
blodfeit, forklarer 29-åringen.

Fasaden har litt å si, med så 
mye kundekontakt. Mestepar-
ten av jobben går til oppfølging, 
telefonsamtaler, mail og besøk i 
butikken. Nå må han blant an-
net opplyse en kunde om at far-
gen hun ønsket seg på bilen før 
jul, har utgått i det nye året. Hun 
tar det heldigvis pent.

– Ofte har man en god tone 
til kunden når man allerede har 
solgt en bil, så da pleier det å 
ordne seg, forteller Renneberg.

IKKE REDD FOR Å SKITNE 
TIL HENDENE
Rennesund må ta med en bil til 
vask rundt hjørnet, da en kunde 
skal komme og prøvekjøre den. 
Men det er ikke snakk om å la 
noen andre ta jobben. Den vasker 
selgeren selv.

– Dette er noe vi fi kser selv. 
Ingen får lyst til å kjøpe en skit-

ten bil, sier han, mens han spy-
ler ned bilen.

Når nye biler skal utleveres 
til eieren, poleres den derimot 
fra grunn av de på verkstedet. 
Deretter klargjøres den teknisk 
og testes. Nøklene overleveres, 
og bileieren kan nyte lukten 
av - og gleden over ny bil.

Tekst/foto: 
Sandra Sandness Kayri

sandra@avisdrift.no
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Presser prisen ned hos bilverkstedene
–  Jeg anbefaler å ringe tre for-
skjellige steder for å innhente 
pristilbud. Hvis du får en høye-
re pris hos merkeverkstedet kan 
du bruke pristilbudet fra de an-
dre stedene til å presse prisen 
ned hos merkeverkstedet, sier 
kommunikasjonsrådgiver Jan 
Ivar Engebretsen i NAF. 

Engebretsen mener forbru-
kerne må bli mye fl inkere til 
å bruke forbrukermakta. Tre 
telefoner kan spare deg for 
fl ere tusen kroner for en og 
samme jobb. Skal bilen til re-
parasjon eller service anbefa-
ler han derfor at du ringer et 
merkeverksted pluss to ikke-
merkeverksteder. Du kan fritt 
velge verksted uten å ofre ny-
bilgarantien. Du behøver ikke 
å velge merkeverksteder for å 
opprettholde garantien på bi-
len.

SKRUR PÅ ALT
På verkstedet hos Bilxtra i Lil-
lestrøm merker de at enkelte er 
blitt mer prisbevisste.  

– I dag ga et pristilbud på 
service av en Nissan. Vårt til-
bud var på 4000 kroner. Merke-
verkstedet skulle ha 6000, for-
teller verkstedsjef Espen Melby.  

B i l e x t r a 
utfører ser-
vice og tje-
nester på alle 
bilmodeller. 
Daglig leder 
Kjetil Gulden 
forteller at 
det er viktig 
at kundene 
føler trygg-
het for at 
problemene 
blir løst til 
riktig pris 
og med den 
k v a l i t e t e n 
som forven-
tes.  

– Det blir feil foretningsfi -
losofi  om folk skulle velge oss 
bare på grunn av at vi er bil-
ligst. I pris ligger vi noe lavere 
enn merkeverkstedene. Vi har 
også en rimeligere pris på bil-
deler. Dette gir seg utslag i at 
kunden får en rimelig pris. 

Ved å ta en telefonrunde til ulike bilverk-
steder kan du spare fl ere tusen kroner på 
service og reparasjoner.

Men det viktigste er nok vårt 
gode navn og rykte. Det er 
denne typen markedsføring vi 
setter størst pris på, forteller 
Gulden. 

Verkstedet med fi re ansatte 
og plass til tre biler tar seg av 
reparasjoner fra bremser og for-
stillinger til service og motor-
reparasjoner. Det eneste de hol-
der oss unna er rustsveising og  
karosseriarbeid. 

– Vi som jobber her har 
lang og bred erfaring fra ulike 
bilmerker, derfor kan vi ta det 
meste, sier Melby.

LIKE RETTIGHETER
Kommunikasjonsrådgiver Jan 
Ivar Engebretsen i NAF opp-
lyser at verksteder som følger 
merkeverkstedenes servicenor-
mer har like mye rett, aksept 
og respekt for at de stempler 
serviceheftet på lik linje med et 
merkeverksted. Er stedet god-
kjent av Statens Vegvesen som 
bilverksted har de mange for-
pliktelser å forholde seg til. Det 
ene er kvaliteten på selve job-
ben, og at de ikke tukler med 
sikkerhetssystemer som sies 
skal være i orden. 

– Men det er selvfølgelig for-
skjell fra sted 
til sted og fra 
bygd til bygd. 
Her er det vel-
dig viktig at 
fo r b r u ke r e n 
selv henter 
noen referan-
ser. Du kan 
for eksempel 
spørre noen 
som har brukt 
verkstedet og 
høre hvilken 
erfaring disse 
har, sier Enge-
bretsen. 

– Er det en 
fordel å bruke et merkeverksted?

– I utgangspunktet ligger 
disse i første rekke når det 
gjelder nyheter og ting som 
skal modifi seres. Men du har 
full rett til å bruke andre, au-
toriserte bilverksteder innen 
garantitiden. Du beholder 
selvsagt garantien når du 

får utført service på et ikke-
merkeverksted som stempler 
serviceheftet ditt. Dette forut-
setter at de følger serviceinte-
rvallene og servicepunktene 
som er oppsatt på bilen som 

får service, bemerker Enge-
bretsen. 

KAN SPARE PENGER
NAF opplever at fl ere frittståen-
de bilverksteder går inn i kjeder 
som for eksempel Mekonomen, 
Meca og Bilxtra. Disse kjedene 
har et system der de setter kva-
litet i høysetet. Kjedene kurser 
jevnlig sine medlemmer og an-
satte.

– Det kan være at ikke-mer-
keverksteder har en lavere pris. 
Dette kan brukes til å presse 
prisen ned hos merkeverkste-
det. Jeg har hørt om fl ere tilfel-
ler der merkeverksteder har gått 
ned i pris på grunn av akkurat 
dette. Det ene er å bruke pris 
mot hverandre, det andre er å 
snakke med andre med samme 
bilmerke om hvor disse tar ser-
vice og vedlikeholdet på bilen, 
forteller Engebretsen. 

Kommunikasjonsrådgiveren 

REPARERER DE FLESTE BILMERKENE:  – Vi tar service og reparerer de fl este bilmerkene, sier verkstedsjef Espen Melby hos Bilxtra i Lillestrøm.

BRUK FORBRUKERMAKTA:  
Kommunikasjonsrådgiver Jan 
Ivar Engebretsen i NAF mener 

bileierne må bli fl inkere til å 
bruke forbrukermakta hvis de vil 

ha ned summen på verkstedreg-
ningen. Foto: NAF

 – I dag ga 
et pristilbud 

på service av en 
Nissan. Vårt tilbud 
var på 4000 kroner. 
Merkeverkstedet 
skulle ha 6000.

 Espen Melby,
verkstedsjef hos Bilextra Lillestrøm

”
har hørt om mange fra Rome-
rike som tar en dagstur til Sve-
rige og kombinerer dette med 
en handletur når bilen trenger 
service eller reparasjoner. 

– Disse sparer en god del 
penger på selve bilservice eller 
reparasjon. På turen over gren-
sa  kjøper de gjerne med seg 
mat og drikke. Dette sparer de 
også noen kroner på, sier Enge-
bretsen. 

Han mener det er penger 
å spare på å orientere seg om 
hvilke muligheter som fi nnes, 
og gjerne innhente litt referan-
ser av folk som har benyttet seg 
av slike tilbud tidligere. 

– Vi nordmenn kan bli mye 
bedre på å bruke forbruker-
makta vår. Er man misfornøyd 
med et sted skal man fortelle 
det rimelig høyt så de fl este 
hører. Er man fornøyd med et 
sted bør man fortelle dette like 
høyt. Det som er viktig er at 

Velg riktig billån

Skal du kjøpe bil og må ta 
opp lån, har du tre hoved-
typer billån å velge mellom.                                                                                                                            
1. Billån med pant i bil, med 
krav om 35 prosent egen-
kapital via forhandler (In-
gen krav til egenkapital ved 
direktefi nansiering i bank)                                                      
2. Billån med pant i bolig                                                                                                         
3. Billån uten sikkerhet, 
f.eks kaskofritt billån, gjer-
ne til eldre biler over 10 år                                                                                                                                               
    

LIVSFASEN BESTEMMER
– Hvilken fase man er i livet 
er med på å bestemme valget. 
Unge i starten av etableringsfa-
sen uten egen bolig og rimelig 
bil velger gjerne et kaskofritt 
billån. De som er litt mer eta-
blert, gjerne med familiebil og 
boliglån, men ikke har ledig 
sikkerhet i boligen, tar lån med 
pant i bilen. De veletablerte 
som ikke skal bytte bolig i bil-
lånsperioden og har god sik-
kerhet i egen bolig tar lån med 
pant i huset, forklarer kunde-
rådgiver i LillestrømBanken, 
Alexander Alvestad.

MÅ HA EGENKAPITAL 
I forfjor ble det gjort innstram-
ninger hos bilforhandlerne, 
noe som innebærer at man må 
ha 35 prosent egenkapital.

– Med lån solgt gjennom bil-
forhandler er det krav om 35 
prosent kontant, bekrefter mar-
kedssjef hos Møller Bil Rome-
rike, Trude Faye Lund.

Ifølge henne har den nye 
regelen ikke skapt noen proble-
mer hos bilkundene.

– Nei, i grunn ikke, det har gått 
veldig fi nt. Skulle kunden ønske 
fullfi nansiering tar de kontakt 
med fi nansselskapet selv, så det 
fungerer veldig bra, sier Faye Lund.                                                                                                      
Finansiering direkte i banken med 
sikkerhet i bilen har ikke krav på 
egenkapital. Via din egen bank 
kan du få inntil 100 prosent fi nan-
siering ved bilkjøp. Ifølge Alvestad 
er dette imidlertid noe som vurde-
res i hvert enkelt tilfelle. 

   
GJENNOMGÅR 
ØKONOMIEN
– Det er en helhetsvurdering av 

Hva slags livssituasjon du er i avgjør hvil-
ket billån du velger.

kundens totaløkonomi og verdi-
utviklingen på bilen som avgjør. 
Det er en vurdering i hver enkelt 
sak. Vi tar da en gjennomgang 
av totaløkonomien, og ser om 
de har råd. Våre modeller tar 
høyde for alle levekostnader, 
men også bilforsikring, drivstoff 
og servicekostnader ut fra bilens 
alder og kjørelengde. Slik kan vi 
se om kunden har råd til bilen, 
og kanskje om han/hun kan 
kjøpe dyrere bil, forteller kunde-
rådgiveren.

Hvis du går med planer om å 
bytte bil kan det være lurt å ha 
et fi nansieringsbevis før du går 
til forhandleren, er hans klare 
råd.                                               

– Akkurat som med bolig-
kjøp. Da vet man hva man har 
råd til å kjøpe og hva man kan 
drømme om FØR man ser bi-
len, sier Alvestad. 

MANGE SPØRSMÅL
Kommunikasjonsrådgiver Vi-
dar Korsberg Dalsbø i DNB 
Bank forteller at folk ofte har 
mange spørsmål angående bil-
lån.

– De fl este spørsmål går på 
det praktiske rundt bilkjøpet. 
Hvilke dokumenter som må 
være på plass, rammer for fi nan-
sieringsbevis og hvordan sikre 
at pengetransaksjonen blir kor-
rekt. Vi har døgnåpen telefon-
tjeneste, så det meste løses via 
vårt kundesenter, sier Dalsbø.

     
LÅNER FØR FERIEN                       
Alvestad ser at folk er spesi-
elt ivrige etter å ta opp lån før 
ferier. I ferieperioder kan det 
imidlertid ta litt lenger tid å 
innvilge lån.

– Det er ofte rett før ferier, 
eller etter EU-kontroll, at det er 
tatt et valg om å bytte bil. Hvor 
lang tid det tar avhenger av fi -
nansieringsløsning. Fra umid-
delbart til en til to uker dersom 
det er mange helligdager og ny 
pant i bolig som må etableres, 
sier Alexander Alvestad.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ET KLART RÅD: – Ha et fi nansieringsbevis klart før du går til 
forhandleren. Da vet du hva du har råd til å kjøpe, anbefaler kunde-
rådgiver i LillestrømBanken, Alexander Alvestad. (Foto: Privat)

man gjør et lite forarbeide selv 
for så å bestemme seg for hvil-
ket verksted man skal bruke. Vi 
har sett fl ere eksempler på at 
man snakker om prisforskjeller 
på 1000 og 2500 kroner, fortel-
ler Engebretsen.  

KJENNER BILEN
Ettermarkedssjef Rune Hen-
sel i Opel Norge opplyser at 
merkeverkstedet er spesialisert 
på nettopp det merket de re-
presenterer. Gjennom mange 
år med spesialisering bygger 
verkstedet opp erfaring og 
kompetanse på sitt merke. I 
tillegg til dette deltar ansatte 
hvert år på mange merkespe-
sifi kke kurs for alltid å være 
oppdatert på reparasjonsme-
toder, teknikk, lovkrav og ny-
heter.

– Hvorfor skal vi bruke et mer-
keverksted?

– Vi er i direkte kontakt med 

importør og fabrikk som alltid 
har siste software, reparasjons-
metoder, spesial verktøy og 
deler. Ved å benytte merkeverk-
stedet er kunden trygg på at an-
svaret for alle garantier er  iva-
retatt, poengterer Hensel.

Opel Norge ønsker å fl ytte 
fokus fra pris til kvaliteten på 
serviceettersyn og reparasjo-
ner.

– Hvilke reparasjoner bør ikke 
overlates til et ikke-merkeverk-
sted? 

– Generelt sett mener vi 
at en Opel bør vedlikeholdes 
og repareres hos Opel. På den 
måten er kunden trygg på at 
bilen opprettholder den kvali-
teten som bilen opprinnelig ble 
skapt med, sier Hensel.

Tekst/foto: 
Roy R. Mortensen

roy@avisdrift.no

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619
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I 2004 sendte Utrykningspoli-
tiet ut 2659 forenklede forelegg 
for ulovlig mobiltelefonbruk i 
bil. Siden den gang har tallet 
bare økt år for år. I fjor ble det 
gitt ut hele 19 948 forelegg til 
sjåfører som hadde ringt eller 
tekstet under kjøring. I Norge 
har det siden 2000 vært forbud 
mot bruk av håndholdt mobil-
telefon i bil. Politiinspektør og 
leder for stabsavdelingen ved 
Utrykningspolitiet, Olav Mar-
kussen, mener at økningen 
skyldes fl ere kontroller – men 
også at folk faktisk bruker mo-
bilen mer bak rattet.
                                    
SPEKULASJONER
– Det fremstår for oss at det 
både er snakk om økt fokus 
fra politiets side og økt bruk 
av håndholdt mobiltelefon i 
bil. Politiet kontrollerer gjerne 
bruk av håndholdt mobiltele-
fon kombinert med annen at-
ferdskontroll, sier Markussen.

Utrykningspolitiet har ikke 
noe svar på hva som er årsak til 
økningen.

– Vi har ikke noen tall eller 
undersøkelser som forteller oss 

Utrykningspolitiet 
sendte i fjor ut hele 
19 948 forelegg 
for ulovlig mobilte-
lefonbruk i bil. Nå vil 
Statens Vegvesen at 
all mobilbruk under 
kjøring forbys.

Mobilbruk i bilen øker

noe om hvorfor det har skjedd 
en økning i bruken, så dette vil 
bli litt på spekulasjonsstadiet. 
Økningen de første årene kan 
nok tilskrives at det tar tid å få 
implementert regelen i sam-
funnet, sier Markussen. 

                                 
ØKT ULYKKESRISIKO                                        
– Bruk av mobil og andre 
elektroniske hjelpemidler er 
økende, også i bil, konstaterer 
avdelingsdirektør for trafi kk-
sikkerhet i Statens vegvesen 
Vegdirektoratet, Guro Ranes.

Hun viser til fl ere studier 
som påpeker sammenhengen 
mellom bruk av mobil  og tra-
fi kkulykker.

– Det er gjort omfattende 
forskning om hvordan bruk av 
mobiltelefon under kjøring på-

virker oppmerksomhet og kjøre-
atferd. Flere undersøkelser viser 
at bruk av mobiltelefon under 
kjøring øker ulykkesrisikoen, 
sier Ranes.
                                      
TILLATT Å SURFE
Ranes mener at smart-
telefonenes inntog har 
gjort det enda farligere.                                                                                     
Med dagens lov er det tillatt å 
både surfe på nett og lese e-post 
under kjøring, så lenge mobi-
len er fastmontert i en holder.                                                                         

– Dette er i prinsippet små 

datamaskiner, som også gir 
muligheten til internett og 
å lese e-post. Hvis dette blir 
brukt mens man kjører bil, vil 
det i langt større grad ta bort 
oppmerksomheten fra veien 
og trafi kken enn det å “bare” 
snakke i telefonen. Det sier seg 
selv at dette bidrar til en økt 
ulykkesrisiko, og det er ikke en 
ønsket utvikling, sier Ranes.
                                     
FORESLÅR NY LOV
Kommunikasjonsrådgiver i 
NAF, Jan Ivar Engebretsen, ser 
også at smarttelefonene skaper 
farer i trafi kken. 

– Folk fl est har smarttele-
foner og det blir surfet en del 
mens en kjører. Det er ikke bra 
for trafi kksikkerheten. All tas-
ting på mobiltelefon, det være 
seg sms eller surfi ng på nett, 
skal og bør kun utføres når bi-
len står i ro, sier han.

Engebretsen ser også med 
bekymring på radiostasjoner 
som oppfordrer bilister til å 
sende inn trafi kkmeldinger.

– Jeg har liten tro på at bilfø-
reren stopper for å sende en slik 
melding når vedkommende er 
midt i trafi kkbildet, mener han.

Statens Vegvesen har nå 

2004 – 2659
2005 -  5773
2006 – 8927
2007 – 12 497
2008 – 12 832

ANTALL FORENKLEDE FORELEGG FOR 
ULOVLIG MOBILTELEFONBRUK:

sendt forslag til Samferdsels-
departementet om endring i 
loven. Forslaget, som er under 
behandling, innebærer at all 
bruk av mobiltelefon under 
kjøring, med unntak av samta-
ler, forbys. Det betyr at det ikke 
vil være tillatt å sende sms eller 
surfe, selv om telefonen står i 
en holder. Samtaler i fastmon-
tert telefon er det vanskelig å 
lage en lov mot, da det også 
ville vært forbudt å snakke med 
passasjerer i bilen.

   
DROPP MOBILEN HELT                          
Trygg Trafi kk er helt enig i at all 
mobilbruk i bil bør forbys. 

– Mobiltelefon med lednin-
ger opp til mikrofon og øre-
plugger kan medføre distraksjo-
ner under kjøring og bør forbys. 
Det fi nnes forskning som viser 
at både håndholdt og håndfri 
mobiltelefon fører til høyere 
ulykkesrisiko. Du er rett og slett 
en dårligere sjåfør når du snak-
ker i mobiltelefon, sier kommu-
nikasjonsrådgiver i Trygg Tra-
fi kk, Simen Slette Sunde.

Han viser til undersøkelser 
som slår fast at reaksjonstiden 
forlenges, at man ikke ser like 
mye i speilene og at man blir 
mindre oppmerksom når bilen 
foran bremser.

–  Uansett utstyr stjeler tele-
fonen konsentrasjon – atskillig 
mer enn du tror. Det beste er 
derfor å droppe bruk av mobil-
telefonen helt og holdent når 
en kjører bil, mener Sunde.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

2009 -  17 002
2010  - 20 848
2011  - 19 937
2012  - 19 948
(Kilde: Utrykningspolitiet)

 UØNSKET UTVIKLING: Guro 
Ranes i Vegdirektoratet ser med 
bekymring på bruken av mobil-
telefon under kjøring. (Foto: Knut 
Opeide, Statens Vegvesen)

 SLUTT PÅ SURFING: Med dagens lov er det tillatt å tekste og surfe under kjøring, dersom telefonen er 
fastmontert. Det vil Statens Vegvesen nå ha en slutt på. (Foto: Illustrasjonsfoto)

                                                                           

1. – Jeg kjører ikke.
2. – Tror det er far-
lig uten handsfree. 

Tom Åge 
Lindberg 
(37), 
Råholt

                                                                           

1. – Nei.
2. – Jeg ser absolutt på 
det som en trafikkfare. 
Jeg har selv gjort den 
erfaringen. Det er vel-
dig dumt, og skaper 
mange ekstra utgifter 
dersom ulykken er ute. 

Ciss 
Aamodt (69), 
Lørenskog

                                                                           

1. – Nei.
2. – Det er en trafikkfare 
å bruke mobilen. Konsen-
trasjonen er helt borte fra 
veien. 

Jan 
Bakken (59), 
Harstad

                                                                           

1. – Det hender.
2. – Ja, jeg 
gjør det.

Robert 
Skrolsvik (52), 
Fjellhamar

                                                                           

1. – Ja. Ikke i tett-
bygde strøk, men 
på motorveien 
gjør jeg det. 
2. – Er ikke redd 
for at det skal skje 
en ulykke.

Jan 
Bregnov (34), 
Lillestrøm 

                                                                           

1. – Nei, handsfree er 
tingen.
2. – Ja, det skjer mange 
ulykker på grunn av det.

Tor Erik 
Pettersen (29), 
Eidsvoll

                                                                           

1. – Jeg kjører ikke så ofte lenger, 
men da bruker jeg ikke mobil.
2. – Det er klart det kan oppstå ulykker. Det 
kan skje veldig fort. Man må ha handsfree.. 

Britt 
Selmer (60), 
Lillestrøm

1. Bruker du mobilen når du kjører bil?
2. Ser du på det som trafikkfarlig?

                                                                           

1. – Jeg kjører ikke så ofte lenger, 
men da bruker jeg ikke mobil.
2. – Det er klart det kan oppstå ulykker. Det 

Selmer (60),                                                                            Selmer (60),                                                                            
Lillestrøm

7 PÅ GATA 




