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Vil ikke ha
el-tohjulinger
Mens salget av el-biler øker er ikke det
Norske markedet like positiv til el-tohjulinger.

Side 18

Tvillingsjeler
til Jessheim
«Tvillingsjeler» om vennskapet
mellom Gunvor Hofmo og Ruth
Maier. Kommende søndag settes
det opp i Ullensaker Kulturhus.

UTBYGGINGEN
TAR AV

Side 2

Flere byggeprosjekter på Kjeller
skal settes i gang i den nærmeste
fremtid.
Side 6-7

Se våre boligannonser side 33-35 + baksiden
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Tvillingsjeler
til Jessheim
Riksteatret er på
turné med stykket
«Tvillingsjeler» om
vennskapet mellom
Gunvor Hofmo og
Ruth Maier. Kommende søndag
settes det opp i Ullensaker Kulturhus.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Riksteatret har sikret seg rettighetene til å lage teater om et av
de store vennskapene i norsk
litteratur. Søndag 28. april settes stykket «Tvillingsjeler» opp i
Ullensaker Kulturhus. Forestillingen skildrer forholdet mellom
dikteren Gunvor Hofmo og hennes jødiske venninne Ruth Maier
som i 1942 ble deportert og drept
i Auschwitz. Gunvor Hofmo, som
døde i 1995, regnes som en av
våre fremste lyrikere. Ruth Maier
er en av dem vi vet mest om av
de 772 jødene fra Norge som ble
drept under 2. verdenskrig.
LOK ALT FOREDRAG
– «Tvillingsjeler» et et veldig vik-

STORT VENNSKAP: Janne Heltberg og Silje Storstein innehar
rollene som Gunvor Hofmo og Ruth Maier i teaterstykket «Tvillingsjeler». (Foto: Erik Berg)

tig teaterstykke fra Riksteatret,
kommenterer
kulturhusleder
John Jørgen Støa. Forestillingen
hadde urpremiere i Oslo i slutten
av februar, og er nå på en landsdekkende turné. Stykket er basert
på Jan Erik Volds dokumentariske bøker. Musikken er ved Ketil
Bjørnstad og på scenen står Marit
Østbye, Janne Heltberg og Silje
Storstein.
I forkant blir det gratis fore-

drag i Ullr ved den Jessheimbosatte historikeren Birgit H.
Rimstad. Hun skal snakke om
jødenes skjebne under okkupasjonen. Rimstad har tidligere
skrevet om jødiske barn som
overlevde det norske Holocaust
ved å flykte til Sverige og deres
liv i skyggen av Holocaust.
Søndag 28. april kl. 18.00.
Foredraget starter kl. 17.00

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til alle husstander
i Skedsmo og Lørenskog, samt 90% av husstandene i Ullensaker kommune. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær
varsom-plakaten.

Redaksjonen:

Ansvarlig redaktør:
Dag Rognlien Stenberg,
dag@avisdrift.no, tlf.: 922 60 792
Redaksjonssjef:
Linn Cecilie Merckoll,
linncecilie@avisdrift.no, tlf.: 944 78 976
Journalister:
Roy Robin Mortensen, roy@avisdrift.no
Yngve Johnsen, yngve@avisdrift.no
Charlotte Sissener, charlotte@avisdrift.no

Annonseavdelingen:

Markedskonsulenter:
Pål Evjebråten
paal@avisdrift.no, tlf: 483 20 157
Elisabeth Krogsrud
elisabeth@avisdrift.no, tlf: 483 23 443
Hans Johannessen
hans@avisdrift, tlf. 454 94 558

Tips/Leserinnlegg:

tlf: 944 78 976, tips@avisdrift.no

Økonomi:

Henning Thorsen, henning@avisdrift.no
tlf.: 922 90 838

Grafisk:

Gunn Oddveig Liahagen
grafisk@avisdrift.no, tlf 901 15 036

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: 30.04.2013

Materiellfrist neste utgave: 29.04.2013

4

Nr. 13 – 2013

Nr. 13 – 2013

Kunstvandring
i Lørenskog hus
Torsdag 25. april kl. 13.00
blir det kunstvandring i Lørenskog hus ved arkitekt og
kunstformidler Frode Hellum.
Kunstprosjektene i Lørenskog hus er moderne prosjekter
integrert i arkitekturen. Her
finner vi verkene til erfarne
kunstnere fra flere land. Det
er stor bredde i de kunstneriske uttrykk og teknikker, bl.a.
maleri, lys- og lydkunst, videokunst, foto og broderi.
Frode Hellum tar oss med
på en guidet tur gjennom
Lørenskog hus, der vi stopper
og samtaler rundt installasjoner og innkjøpte kunstverk i
huset.
Møt opp i Veiviseren i 1. etasje. Gratis.

Bryllupsshow
på Strømmen
Kommende lørdag, 27. april,
blir det bryllupsshow på
Strømmen Storsenter fra kl.
12.00 - 15.00.
På sceneområdet i 2. etasje vil det siste innen bryllupsmote bli vist frem. I
tillegg skal en profesjonell
makeup-artist være til stede
for å gi veiledning innen
brudesminke. Mange av senterets butikker vil også ha
spesielle tilbud denne dagen.
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Ullensaker fortsatt gnien
med skolesektoren

Tallenes tale er klar.
Ullensaker kommune brukte i fjor
totalt 353 millioner
kroner på skolesektoren. Til tross for
en bra økning siste
år, så brukes det
langt mindre per
elev i Ullensaker
enn det som er vanlig.
AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at det koster
svært mye å holde i gang hjulene til grunnskolesektoren
i en kommune. Helt nye tall
viser at Ullensaker kommune
hadde driftsutgifter pålydende
353 millioner kroner i forbindelse med grunnskolen. Og det
bare på ett år. Lørenskog hadde

driftsutgifter på nesten 400
millioner kroner i denne sektoren, mens Skedsmo er oppe i
535 millioner kroner.

DRIFTSUTGIFTER:

Hver elev i Ullensaker kommune ble påspandert 79.085 kroner i forbindelse med driftsutgifter til grunnskolen. I hele Norge er gjennomsnittet 95.470 kroner per elev. (Illustrasjonsfoto)

økningen har vært en god del
større enn det som har vært
normalen i Norge. Men så er
det langt opp.
SKOLE I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune ble det
i løpet av 2012 brukt 27 millioner kroner mer på drift av
grunnskolesektoren. I forhold
til landsgjennomsnittet er pen-

gebruken per elev ganske lav i
Lørenskog også, da det her gikk
med 87.774 kroner per elev. I
forhold til året før er dette en
økning på syv prosent.
Skedsmo hadde en økning
på 5,8 prosent per elev, som
her betyr et merbruk på 37
millioner kroner. Hver elev
påspanders 81.586 i Skedsmo,
som er en god del mindre enn

Driftsutgifter til grunnskole
Konsern-tall, netto driftsutgifter, 2012. Utvikling fra 2011. Kilde: SSB

*Estimat

Vårlig konsert med
Romerike Symfoniorkester

FRA CARNEGIE HALL TIL
LILLESTRØM
Kveldens solist er en av Norges
mest profilerte pianister, Tor
Espen Aspaas.
Tor Espen Aspaas har nylig
holdt en solo debutkonsert i
Carnegie Hall i New York.
I 1996 mottok han sitt
solistdiplom ved Norges
musikkhøgskole og debuterte i Oslo året etter med
strålende kritikker. Han er
tildelt en rekke priser og
utmerkelser, og har vært solist med flere internasjonale
symfoniorkestre i tillegg til
samtlige norske.

LØNN UTGJØR
MESTEPARTEN
Under driftsutgifter, så kommer alt som kreves for en forsvarlig drift av sektoren. Investeringer som nye skolebygg
er ikke med her. Det er kun
løpende utgifter for driften av
grunnskolesektoren. Som lønninger,
undervisningsmateriell, inventar og utstyr, SFO,
driftsutgifter til skole-lokalene, skoleskyss og eventuelle
spesialskoler.
Men først og fremst lønnsutgifter. Det er den store posten
her, og vi kan utfra SSB-tallene
slå fast at 282 millioner kroner
av pengene er brukt til å lønne
personalet i skolen i Ullensaker. Det gjelder selvsagt alle
stillinger knyttet til grunnskolesektoren, ikke bare lærere. I
Lørenskog gikk 312 millioner
kroner til lønninger, mens 416
millioner kroner gikk i lønningsposen til dem i Skedsmo.

LØRENSKOG
SKEDSMO
ULLENSAKER
AKERSHUS*
NORGE*

VÅRKONSERT: Romerike Symfoniorkester i Lillestrøm vg-skoles
aula under vårkonserten 2012. (foto: Sven Erik Thoresen)

Romerike Symfoniorkester byr
på konsert søndag 28. april.
Vårens konsert består av to
store og flotte verk: Dvoraks
6. symfoni og Rachmaninovs
andre klaverkonsert.

NETTO
Tallene er hentet fra Kostra
(hos Statistisk sentralbyrå),
og er beløp som kommunene
selv har rapportert inn til Staten. Det dreier seg om netto
driftsutgifter - som er beløpet etter at driftsinntekter er
trukket fra. Som for eksempel
foreldrebetaling til SFO. Når
man skal sammenligne kommuner på slike punkt, så anbefaler SSB å ta i bruk såkalte
konsern-tall for kommunene,
og det er det vi har gjort i
denne saken.

PER ELEV I ULLENSAKER
I hele kongeriket ble det i følge
SSB brukt 95.470 kroner per
elev i netto driftsutgifter. Dette
er 3,5 prosent mer enn på samme tid i 2011.
Sett opp mot dette er pengebruken per elev i Ullensaker ganske så svak. Her er det
nemlig slik at 79.085 kroner
brukes i netto driftsutgifter
per elev. Utviklingen her lokalt viser en vekst per elev
på 6,8 prosent fra året før. Så
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UTGIFTER

PER ELEV

UTVIKLING(% PER ELEV)

399.545.000
534.713.000
353.113.000
6.450.751.000
58,9 milliarder

87.774
81.586
79.085
83.707
95.470

7,0
5,8
6,8
4,0
3,5

nabokommunene.
KOMMUNEGRUPPER
SSB har delt opp kommunene i
Norge opp i grupper etter sam-

menlignbarhet. Dette går på
befolkningstall og demografi. I
Ullensaker sin gruppe er gjennomsnittlig pengebruk på 88.635
kroner per elev, så i forhold til det-

te snittet, så kommer Ullensaker
bedre ut – men fortsatt dårlig.
Også Lørenskog og Skedsmo
er i denne gruppen, så Lørenskog er tett oppe mot snittet der.

KVELDENS SOLIST: Tor Espen Aspaas (foto: Tevje Akerø)

SYMFONI AV ANTONIN
DVORAK
Det andre verket på programmet er en stor og flott symfoni
av Antonin Dvorak. Den er
ikke av de mest kjente av symfoniene til Dvorak, men er et
flott og melodisk verk. Kveldens gjestedirigent er Jon Terje
Svendsen. Romerike Symfoniorkester ønsker alle velkommen! Konserten begynner kl.
18.00 søndag 28. april, og holder sted på Lillestrøm videregående skole.
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Utbyggingen tar av
Flere byggeprosjekter på Kjeller skal
settes i gang i den
nærmeste fremtid.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Et av byggeprosjektene som
står i startgropen er Nitteberg
Hageby nedenfor gården Vestre
Nitberg, mot Holt Vestvollen.
Her skal det bygges 54 boliger.
– Målgruppen for disse boligene er barnefamilier som ønsker å bo sentralt på Østlandet,
men som vil ha en enebolig
med en liten hageflekk. Her får
de begge deler: Enebolig med
inntil fem soverom – i tillegg
til hage, terrasse, garasje og
sportsbod, forteller prosjektsjef
Geir Haakenstad i BoligPartner
Lillestrøm. Øystein Edsbergløkken i Privatmegleren avdeling Metro skal selge prosjektet
sammen med BoligPartner.
– Byggestart er noe vi jobber
med. Det avhenger av kommunen samt kravene fra bankene
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i forhold til byggelån, forklarer
Edsbergløkken.

HAGEBY: Nitteberg Hageby
kommer nedenfor gården Vestre
Nitberg, mot Holt Vestvollen.
(Foto: BoligPartner)

SALGSSTART I MAI
Mellom Kjeller Flyplass og
Kjellerholen, med kort vei til
Lillestrøm sentrum, kommer
Nitteberg Panorama. Her er det
planlagt 400 – 500 boliger, men
i første omgang skal det bygges 260 enheter, hovedsakelig
rekkehus og selveide kjedede
eneboliger. «På den store tomta
på oversiden av Fetveien nær
Kjellerholen, med fin utsikt og
gode solforhold fra morgen til
kveld, skal det bygges delikate
rekkehus, kjedede eneboliger
og eneboliger
med funkispreg. Noen av
– Målgruppen
boligene vil
for disse
ha takterrasse, og mange
boligene er barneav
boligene
familier som ønsker
vil få garasje
å bo sentralt på Østmed direkte
inngang
til
landet, men som vil
egen bolig»,
ha en enebolig med
heter det i
en liten hageflekk.
prosjektet.
Geir Haakenstad,
– Salgsstart
prosjektsjef i BoligPartner
er
planlagt
Lillestrøm
i midten av
mai, forklarer
prosjektleder Steinar A. Jarlsbo.
ØKENDE INTERESSE
Nedenfor Kjeller Gård mot Kjeller skole og Kunnskapsbyen
skal det bygges til sammen 36
rekkehus og tomannsboliger.
Disse blir beskrevet som moderne og barnevennlige.
– Dette er funkisinspirerte
tomannsboliger på 146 kvm
med fi re soverom og to bad.
Av disse har vi solgt 18 av totalt 22 enheter. Vi holder også
på med å klargjøre 14 funkisinspirerte
tomannsboliger
beliggende helt på toppen.
Disse vil være på ca 134 kvm,
men ellers ha samme bolignytte som de andre – med fi re

soverom og to bad, forklarer
prosjektmegler i DNB Lillestrøm, Per Kokkin.
Prosjektleder John Martin Pedersen i Backe Prosjekt AS, som
står bak utbyggingen på Kjeller
Gård, forteller at mange nå har
fått opp øynene for Kjeller.
– Vi merker en økende inter-

Fly forbannet på byggeplaner
Per Evensen og Roy
Mortensen ønsker
ikke at Kjeller Flyplass skal bli erstattet av boliger.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Dersom varaordfører i Skedsmo, Boye Bjerkholt, får det som
han vil en ny bydel for 40 000
mennesker bli bygget der Kjeller Flyplass nå ligger. Under
Venstres landsmøte nylig gikk
Bjerkholt på talerstolen for å
overbevise landsstyret om at
flystripa på Kjeller legger beslag
på boligareal for kommunen.
– Her kan vi bygge en bydel
helt fra begynnelsen. Det kan bli
en miljøvennlig og folkevennlig
bydel, uttalte varaordføreren.

”

esse for Kjeller som boligområde og ser positivt på utviklingen videre, sier han.
FUNKIS: Funkisinspirerte tomannsboliger kommer nedenfor
Kjeller Gård mot Kjeller skole.
(Foto: eve-images.com)
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NEST ELDST
Per Evensen og Roy Mortensen - begge fra Lillestrøm, og
sistnevnte for øvrig journalist
i Romeriksposten – engasjerer
seg nå sterkt i saken. Sammen
sendte de nylig et brev til Riksantikvaren og Romerike Historielag der de ber om vern av
flyplassen. I brevet skriver de
«Kjeller Flyplass er en unik nasjonal og internasjonal kulturhistorisk perle som snarest bør
komme inn under verne- og
fredningsbestemmelsene.»
– «Rive & Byggetrollene» ønsker her uten hensyn å ruinere
vår alles kulturarv. Det har de
sannelig gjort nok av fra før her
i byen. Dette må vi hindre at det
skjer mer av, forklarer en engasjert Evensen til Romeriksposten.
Kjeller Flyplass ble bygget i
1912 og er i dag verdens nest
eldste flyplass som fortsatt er
i drift. College Park Airport i
USA hadde sine første flygninger i 1909 og regnes som verdens eldste. Til sammenligning
rommer den både et flyfarts-

museum og en folkepark.
– Kanskje det er noe å tenke
på vedrørende Kjellers fremtid,
sier Evensen.
ENORM RESPONS
Venneforeningen Kjellervenner er naturlig nok også sterkt
imot planene.
– En ny bydel på flyplassen
er historieløst og kortsiktig. Det
er nok tomter å ta av i Skedsmo
til boligbygging. Flyplassområdet bør bevares som en grønn
oase i bysamfunnet, sier styreleder Frøydis Ulvin.
For få dager siden ble også
Facebook-gruppen «Bevar Kjeller Flyplass» etablert.
– Jeg startet gruppen for å gi
lokalpolitikerne i Skedsmo, som
vil legge ned flyplassen til fordel
for betongblokker, et lite spark
på leggen slik at de kanskje våkner opp. Gruppen skal også formidle informasjon om hva Kjeller Flyplass er for noe og hvilken
rolle stedet har hatt. Vi snakker
tross alt om Norges aller første og en av verdens eldste flyplasser, forklarer Roy Mortensen.
Responsen har vært enorm.
På under ett døgn meldte 214
personer seg inn i gruppen. I
skrivende stund er det 472 personer som støtter opp om Kjeller, og tallet øker stadig.
HÅPER PÅ FREDNING
Evensen mener engasjementet

Klassisk gitarist
til Tapas Tapas
Den klassiske gitaristen Ole
Martin Huser-Olsen holder konsert på Tapas Tapas i Lørenskog
Hus i kveld, 24. april. HuserOlsen vil presentere musikk fra
Mauro Giuliani og Fernando
Sor, som begge var blant de
fremste komponistene av gitarmusikk på 1800-tallet. Ole
Martin Huser-Olsen har bred
konserterfaring her hjemme,
men har også holdt konserter i
Finland, Frankrike og USA tidligere. Konserten starter kl. 20.00.

ENGASJERER SEG: Per Evensen (foran) og Roy Mortensen har
sendt brev til Riksantikvaren i håp om at Kjeller Flyplass kan
fredes. (Foto: Roy Mortensen)

viser at folk har et nært forhold
til flyplassen.
– Kjeller er en del av lokalbefolkningens identitet på lik
linje med hvordan sagbrukene
skapte folks og stedets identitet.
Oppslutningen viser at vi ønsker at Kjeller får bestå som den
er og ikke bare som et minne i
historiebøkene, fastslår han.
Nå håper de appellen fører
til at flyplassen reddes.
– Vi håper at Riksantikvaren
freder, eller i det minste går inn
for bevaring av flyplassen i den
form den har i dag. Uansett
hvordan dette går har vi satt
fokus på en viktig problemstilling. Vi i Norge er generelt
altfor dårlig til å ta vare på vår

GOD RESPONS: Nærmere 500
personer har nå meldt seg inn i
Facebook-gruppen «Bevar Kjeller
Flyplass». (Foto: Roy Mortensen)

kulturarv og historie. Økonomi
behøver ikke være et hinder i
dagens Norge, avslutter Mortensen.
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Det bortgjemte

Trapani

Et litt mindre kjent sted på den kjente
italienske øya Sicilia. På Trapani kan du
slappe helt av.
REISE
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

I vest på den italienske øya Sicilia
ligger provinsen Trapani. De aller
fleste som har vært på Sicilia har
kanskje tatt turen til hovedstaden
Palermo. Ønsker du derimot en
litt rolig ferie hvor turistene ennå
ikke har gjort sitt inntog, burde
du ta turen til Trapani.
FREDFULL IDYLL
Her kan du ta et skritt nærme
sicilianerene og betrakte deres

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

daglige liv. Det er en rolig og
behagelig stemning i byen. Stedet kan kjennes litt øde om du
bare trasker rundt, det er nemlig ikke bugnende av restauranter, barer og turister.
De fleste innfødte snakker dårlig engelsk, men de er vennlige og
møter deg som regel med et smil.
NYT MAT OG VIN
Som alle andre steder i Italia er
maten nydelig. Typiske italienske retter som pizza og pasta er
å få på de aller fleste spisesteder, og det er også et bra utvalg
av fisk og mat fra havet.
Den beste matopplevelsen
får du om du våger deg inn i
noen trange smug og ender
opp på en ekte familiedrevet
restaurant. Det er også alltid
bra å spise der hvor sicilianerene selv går for å spise.
BYSTRAND
Trapani har en bystrand som

TRAPANI

strekker seg langt. Strendene er
hvite og vannet forfriskende.
Kjøp med noe godt fra en dagligvare og ta deg en dag på stranden.
UT I BÅT
Fra Trapani går det også hydrofoilbåter til øyene som ligger
utenfor Trapani, med flotte badestrender og interessante grotter å besøke.
Du kan dra til Egadiøyene, Pantelleria og Sardinia. Det finnes
også fergeforbindelse til Tunisia.
BILTUR RUNDT ØYA
Om du får lyst til å se mer av
den beryktede øya, burde du
leie en bil. Øya er frodig og det

er flott natur å skue fra bilvinduet.
Har du lyst til å oppleve Palermo og det som er beryktet som
mafiaens hjemsted, burde du ta
deg en lunsj i hovedstaden.
En tur til den lille badebyen
Mondello er også å anbefale
om du vil ha mer badeliv.
Acireale på østkysten er et
must for alle som besøker Sicilia med unge, vakre mennesker i gatene og en middelhavs
stemning sterkere enn du vil
oppleve i italia.
Om du vil vekk fra sjøen,
burde du kjøre opp i fjellene.
Caltagirone, mosaikkbyen, er
en koselig by.

Trapani har ca. 67 000
innbyggere på. Den er
provinshovedstaden
i provinsen Trapani. I nærheten av byen er TrapaniBirgi Airport. Trapani har
fergeforbindelse med
Egadiøyene, Pantelleria,
Sardinia og Tunisia.
Trapani utgjør den vestlige delen av øya. Sør for
provinshovedstaden er
det store områder som
brukes til utvinning av
sjøsalt, en viktig industri
i området. Andre byer
i provinsen er Erice og
Marsala.
Det finnes mange interessante fortidsminnesmerker i denne provinsen, for eksempel Mozia,
Segesta og Selinunte.
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

15" høytalere. Forsterker 210 W.
Total høyde m/forsterker: 137 cm.
Bredde: 65 cm. Dybde: 37 cm. Gir
mye grom basslyd. Pris 3000,- Tlf:
97003367

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

Sofa 3+2 seter, ekte skinn fra
Italia. varme rød farge. pris. 2500
kr. Dobbelt seng med madrass
+natt bord og smynkebord med
speil. (Tyskland) pris. 2500 kr.10
stoler (Hvit plastikk) og 2 bord (Hvit
plastik). pris. 500 kr. Tlf. 45 81
18 89.

GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

520 liters akvarium med rensepumpe og utstyr selges. Kr 2000,- eller
bud. Tlf: 92 62 90 93.

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

TIL SALGS
Komplette sett tastatur/mus selges.
Helt nytt fra HP. Kr.100,-innkl/2
stk.høytalere Kr.150,-)PS!Har
flere!(Bytt ut deres gamle hvite/
grå med et lekkert svart sett fra
HP !)20"LCD-Tv.Glimrende som
spillmonitor/Pc-skjerm ekstra-tv i
barnerom /camingvogn/kjøkken /barnerom.Type Colortac.Kr.350,- Div.
fiskebøker fra kr.30,-Led aluminium
fan kjølevifte fra NorthQ for PC.Helt
ny uåpnet Kr.75,- Har endel gmlt.
porselen/antikviteter/malerier etc.
etc.Send meg en mail om hva du
savner! tore.soervold@c2i.net.
127 stk. pent brukte bøker selges
samlet kroner 20,- pr bok.(diverse
sjangre).Kontant betaling. Må hentes Jessheim eller Oslo(Brynsveien).
Liste over forfattere/titler kan sendes. Tlf: 97 03 93 75(Kari)
Salongbord, heltre eik med to små
glassplater. Meget pent, 75x130 kr.
500. Tlf. 90 51 45 76.

Lite brukt Stordahl sofa, nypris kr
15.500.- selges grunnet plassmangel kr 2000.- Lenestol kr
800,- bord kr 700.- Selges samlet
eller enkeltvis. Ta kontakt da vel!
Jessheim. Kontakt 90 98 19 30.
Pent brukt hjørnesofa 6 seter med
salongbord i furu. Selges rimelig.
Tlf. 67905637 Mob.48607798
Hjørnesofa i svart skinn selges
kr.1500(Living. Tlf.90 09 44 22
Sofa 3-seter 1,90 2-seter 1,40 +
en stol. Grønn velur. Kr 500 totalt.
Tlf: 63 81 13 73.
Hvitevarer som selges billig pga nytt
oppusset kjøkken. Bosch kjøleskap
m/ fryseskap, hvit selges kun kr.
600,- Mikrobølgeovn LG, svart selges kun for kr.300,- Oppvaskmaskin
merke HOOVER, hvit farge, selges
kun for kr.700,-Electrolux stekeovn
med komfyr, keramiske plater med
varmluft 1 ½ år gammel selges
rimelig for kr.2500,- Kontaktes på

tlf: 92 67 31 33.
Lydbøker selges!Flere nyere lydbøker selges for kr. 100,- pr stk. Send
mail for liste! ancas-77@hotmail.
com
Gammel singer symaskin [klasse
128] kr 500. 2 stk veddunker i kobber kr 250 pr st.1 vedbærer i smigjern kr. 300. 2 stk Samovarer [ tekoker] kr 100 pr st. Tlf.95966584.
Sirkulasjonstrener v3 selges. Som
ny , prøvet 4 ganger. Nypris ca.
2000,- selges for kr. 800,- DVDspiller A-one, m/ fjernstyring. helt
OK.Selges for kr. 300,- Tlf. 63 81
87 32 eller 994 06 496
Vakre Tibetanske Terrier hannhund
valper selges etter høyt premierte
foreldre.Tibben er en robust og
intelligent hund som elsker å gå på
turer i skog og mark,og det er en
selkaps/gjeterhund ikke en terrier.
Fin hund til allergikere. Selges kr
11 000,- Christin mob. 41594281.

6 HK EVINRUDE båtmotor selges.
Kort stamme.Motoren er meget
pent behandlet. Ikke saltvanns-kjørt
så vidt meg bekjent. Er fikset litt
på, men helt ok! Ukjent årsmodell.
Bilder kan sendes! Minstepris
Kr.1.500,-høystbydene. Tlf. 63 98
19 32
Bostadsrettsleilighet i norsk forening 2roms m/veranda, fullt møb.
nok. 180.000,- + hybelleilighet
på bakkeplan. Fullt møb. Pris nok.
100.000,-.Nydelig og velordnet
område med pent velpleiet ute områder. Lave fellesutg. Felles vaskeri,
bibliotek, trimrom m/utstyr, bod til
hver leilighet. Hyggelige norske, og
noen utenlandske familier blir dine
naboer. Ca. 10% er fastboende,
så det lar seg også gjøre å bo fast.
Ring gjerne Sissel for en hyggelig
prat for nærmere informasjon. Vi
har selv en egen leilighet der. Tlf
92424148.
Retro salong og lamper selges.
50-talls salong, meget pen. God
stopp og fjæring. Lengde=158cm,
dybde=80 cm, høyde 43 cm.
Bredde stol = 64 cm. Prisantydning: Salong kr 1800,-.Lamper kr
1000,-.Tlf 90 91 13 97

Bøker selges! "Hegdebarna" 15
bøker hel serie. Kr 30,- pr bok.
"Sunniva" 23 bøker hel serie kr. 30
pr. bok. Tlf. 95 90 09 95

Flytevest Helly Hansen orange
20-30 kg selges kr 50,-. Flytevest
Helly Hansen blå 20-30 kg kr 50,-.
Pikesykkel merke Merida cheetah
str 20”tomme selges for kr 200,-.
Sparkesykkel Pink scooter 3 hjul
rose, selges for kr 50,-. Kontakt tlf
93 00 23 41 Sted Skedsmokorset
Peavey bassforsterker m/kabinett. Serie 400. Kabinett med to

Kaffetrakter Philips Type HD
7446/20/A meget lite brukt Selges
kr. 150,- ( Ny pris kr. 279,- ). Mobil
970 93 551.
Bunadsko dame Borgund st.
4 ½ brukt en gang. Kr.200.
Tlf.63817295

ØNSKES KJØPT
Pent brukt damesykkel "Bysykkel",
med dyp ramme og 3 gir ønskes
kjøpt. Tlf. 99105261
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til god pris.
Tlf. 930 40 550
Ønsker en DBS Klassisk damesykkel, evnt. annen med kurv. Miele
fryseskap ønskes. Tlf. 45 03 09 98
MOELVEN – brakke e.l. ønskes
kjøpt.Tlf. 97093597
Brevkortalbum og gamle norske
postkort kjøpes av lokal samler til
god pris. Tlf. 930 40 550
Er det noen som har noen hyller til
Rival veggseksjon? Tlf. 95732742
Tysk hjelm Fra 2. verdenskrig ønskes kjøpt av samler. Annet militært
fra krigen er også av interesse.Tlf.:
40 40 62 16
Kombiskap kjøl/frys ønskes kjøpt.
Tlf 97040475/46697897

GIS BORT

Rosa Diamant jentesykkel med kurv
foran selges kr 300. Passer alder
ca 4-6 år. Meget pent brukt. Tlf.
92614015.
Diverse møbler til salgs eller gis
bort på grunn av flytting fra Fjellhamar: Grundig TV-ikke flatskjerm
m/tvbord. Stort vitrineskap med
lys (2.20 bred) kr 2000. Marmor
salongbord med messing understell.
Gammelt skrivebord gis bort. Skrivebord i brunbeieset furu gis bort.Tlf.
91550369

(Jegeren Kunta Kinte) høyde 85
cm. Selges kr 1200,- Afrikansk
maske i ibenholdt selges kr. 200,Skiboks, Grå eldre type selges kr.
600,- 2 stk takgrinder selges kr.
300,- UBRUKT utvendig boddør 90x 210 cm beige, liten ripe
på overflater selges. Gi bud.2 pk.
takessplater Agnes 60x 120 cm
ca. 8 m2 samlet. Gi bud. e-mail
aks-joh@online.no

5 kg AGA gassflaske (nesten full)
gis bort. Tlf. 90 26 14 01
Flott dampvasker/steamcleaner type
Ferrel Vapo Compact 1500 med
mye utstyr fantastisk til rengjøring av alt av flater uten bruk av
såpe,bare vann. Selges for pris kun
kr 2000,- Rainbow SE rengjøringsmaskin med støvsuger, teppebanker,
tepperenser /møbelrenser. Selges
for kr. 6800,- Panelovn Nobø 1000
w str. 75x40 cm selges kr. 250,Panellist Nobø 1250 w str. 150x20
cm selges kr 250,- 5 stk pene
barkrakker i bambus med sorte
skinnseter. selges kr 1000,- samlet.
Treningsvekter for alle aldre: Ankelvekter som fester rundt anklene
eller underarmer med borrelås. Vekt
er 2 stk av ca 1 kg og 2 stk med
vekt ca. 0,5 kg. Selges kr. 100,Kunst: Afrikansk trefigur i ibenholdt

Sofa + 2 stoler i grønn velur og
med fine utskjæringer i eik på armlener gis bort. Tlf. 99452719

BEDRIFTSANNONSE

VÅRE HUNDER
HUNDESALONG
Over 14 års erfaring. Tar imot
de fleste 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.

Nr. 13 – 2013

17

Forbyr all mobilbruk i bilen
Nå blir det ulovlig
å bruke mobiltelefonen til noe annet enn å besvare
samtaler og legge
på når du kjører bil.
Det eneste du fremover vil ha
lov til, er å trykke på skjermen for å besvare en samtale
eller legge på, under forutsetning av at telefonen er håndfri eller fastmontert i holder.
Fra og med 2. mai blir det
totalforbud mot å bruke telefonen til andre formål, som
å skrive sms eller lese e-post,
selv om den er fastmontert.
JUSTERER REGLENE
– Trafikksikkerhet er prioritet
nummer en! Bruk av mobiltelefon i bil kan forstyrre bilkjøring. Vi justerer derfor reglene
for å gjøre det enda tryggere
på norske veier, sa samferdselsminister Marit Arnstad i
en pressemelding tidligere i år.
I fjor ga Utrykningspolitiet ut hele 19 948 forelegg til
sjåfører som hadde brukt mobilen ulovlig under kjøring.
BLUETOOTH ER LOV
Den nye regelen innebærer

Illustrasjonsfoto
også at du nå kan bruke bluetooth-løsninger med ledning eller propp i øret. I dag
er det forbudt å bruke dette

hvis ikke telefonen sitter
fastmontert. I fremtiden kan
du ha mobilen i jakkelomma
og likevel svare på anrop.

Det forutsetter imidlertid at
man ikke rører selve telefonen, men svarer på samtaler
via bryteren på ledningen

eller via voice-funksjoner.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Vil ikke ha el-tohjulinger
Mens salget av elbiler øker er ikke
det Norske markedet like positiv til
el-tohjulinger.
– Salget av elektriske tohjulinger i Norge er mikroskopiske.
Verken markedet eller kjøretøyene er foreløpig moden for å bli
solgt, sier daglig leder ved MC
Oslo AS, Kåre Vaskinn.
MC-butikken opplever at
kvaliteten er for dårlig og prisene er for høye i forhold til
bensindrevne kjøretøy.
LITEN MILJØGEVINST
– Aktørene er for små og useriøse. Det er ingen store tunge
aktører som har tatt tak i dette
ennå. Det eneste er Peugeot
som har en 50 kubikk, men
den koster over 40.000 kroner,
forteller Vaskinn.
De rimeligste modellene
som kommer fra Kina har etter MC Oslos vurderinger for
dårlig kvalitet, ikke minst på
batterisiden. Skal det være
topp kvalitet på batteriene
koster det tre ganger mer enn
det du må ut med for en bensindrevet moped. Motorsykkelbutikken har tidligere forsøkt seg på dette markedet, og
brent seg kraftig.
– Du må betale svært mye
for miljøgevinsten. Per i dag
har ikke disse kjøretøyene livets rett i markedet, forteller
daglig leder.
Han tror markedet for bensindrevne tohjulinger ikke
kan vente noe konkurranse
fra el-kjøretøyene på mange
år.
EL PÅ NETT
NoFuel.no har vært på el-kjøretøy-markedet siden 2009.
Bedriften har solgt noen elscootere fra Kina, men har erfart at disse ikke er like pålite-

lige som for eksempel scootere
fra E-max, som opprinnelig er
en tysk konstruksjon. Øivind
K. Nilsen, fra Kontroll Elektro
AS avd. nofuel, forteller at du
må tenke på hvor langt du har
behov for å kjøre mellom hver
ladning når du skaffer deg eltohjuling. Du må også sjekke
hvordan muligheten for å lade
er der scooteren skal stå parkert.
– Noen el-scootere er lett
å lade på en elbilparkering
siden de har innebygget ladeenhet og bare trenger en
220V kabel. Men vi har erfart at vanlig strømuttak for
motorvarmer i borettslag kan
være for svakt for lading av
el-bil og el-mopeder, forteller
Nilsen.
Motorene i el-scooterne
kan ha ulike effekter. Det kan
variere helt fra 500W til 5000
W. En scooter som har 500W
kan fungere greit helt til du
skal opp en bratt bakke.
– Kjøper du en el-scooter
med 1500w eller bedre, er den
klar for norske berg og daler,
påpeker Nilsen.
ELBILSALGET VOKSER
Mens el-tohjulingen sliter med
å komme på offensiven opplever elektriske biler stor fremgang. Salget av el-biler i Norge
har vært så imponerende at
europeisk presse kommer hit
for å fi nne ut hvorfor el-biler
er så populære. I fjor ble det
solgt 4500 biler i Norge. Frem
til utgangen av mars var det
solgt 2000 nyregistrerte biler.
I løpet av mai vil vi sannsynligvis passere 12.000 elbiler i
Norge.
– Hvorfor selger el-tohjulingene så dårlig?
– Det er ikke så mange elmotorsykler på markedet. Og
de som selges kommer ikke
fra store, kjente produsenter.
Disse kjøretøyene produseres
heller ikke i store kvantum
slik at de får en lav nok pris,
forklarer Snorre Sletvold, leder av Norsk Elbilforening,

VELGER BENSIN:

Foreløpig velger de aller fleste å kjøre bensindrevne tohjulinger.

som har 7500 medlemmer.
Elbilforeningen har fokus
på alt som har med elektrisk
motor å gjøre. Selv om foreningen har bil i navnet prøver
de å dekke alt av elektriske
kjøretøy, fra el-tråsykkel,
motorsykler til biler.
LYDLØSE K JØRETØY
El-bilen har vært en stund på
veiene, og er godt synlig. Men
etter hvert vokser sannsynligvis også salget av el-mopeder
og el-motorsykler. Disse er
mindre synlig og helt lydløse.
– Hva betyr det for trafikksikkerheten at det kommer
stadig flere lydløse kjøretøy
ut på veiene?
– Trygg Trafikk tror ikke
at det vil være noe økt risiko
med dette. De fleste av el-bilene oppleves visuelt som en
vanlig bil, og i støyen som er
på motorvei/vei kan man ikke
skille disse fra en vanlig bil,
sier distriktsleder i Trygg Trafikk Oslo og Akershus, Unni
Knutli.
– Hva bør man tenke på når

BYKJØRING: E-max80L el-scooteren har maks hastighet på 45 km/t og
en rekkevidde pr. lading på 40kilometer.

man kjører rundt med et slikt
kjøretøy?
– Fører bør være oppmerksom på at de ikke høres når
de kjører i tettbygd strøk med
blandingstrafikk og mennes-

ker. De bør derfor vise særskilt aktsomhet når de kommer bak gående, sier Knutli.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
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Biltreff i Fet
NAF Nedre Romerike oppfordrer bilinteressert ungdom
til å troppe opp på
Glattkjøringsbanen i
Fet kommende helg.
Kommende lørdag, 27. april,
arrangerer NAF Nedre Romerike et treff for ungdom mellom
18-25 år på NAFs Glattkjøringsbane i Fet.
– Ungdommen får kjøre med
egne biler på banen og være
med på ulike øvelser. Det blir
også
førstehjelpsdemonstrasjon, konkurranser, quiz og
premiering, oppsummerer avdelingssekretær i NAF Nedre
Romerike, Tanya E. Wood.
TENNER PÅ BIL
En av tingene man får teste ut
på banen er bremsing i sving
på glatt føre. Man kan også øve
seg på å rygge mellom to biler. I
tillegg vil brannvesenet være til
stede for å tenne på en russebil
og dermed vise hvor brennbart
mye av materialet er.
GRATIS Å DELTA
NAF Nedre Romerike arrangerte
det samme i fjor høst og tenker å
gjøre dette til et fast opplegg.
– Vi håper å ha dette som fast
aktivitet for ungdom både på vår-

LUKSUS:

– Dette er en Bentley Continetal med V8 motor på 507 HK, forteller daglig leder Frode Aarsby, og viser fram en av de mest luksuriøse cab-ene Sandven selger.

Noen velger bil uten tak
Når solen titter
fram og gradestokken viser tosifrete tall på plusssiden, får biler
uten tak ekstra
oppmerksomhet.
– Vi satser på å få i gang salget av cabriolet når solen og
sommeren nærmer seg, og har
mange fine biler inne, sier daglig leder hos Sandven AS, Frode
Aarsby.
Selv om det ikke er bil uten
tak de fleste bilkjøpere i Norge ser etter når det handles
bil, selges det allikevel en del
slike biler på Romerike.
CAB PÅ LAGER
Selv om de siste sommerene
ikke har vært så solrike har
det allikevel blitt solgt en
del caber her. Denne type biler kjøpes gjerne når det blir
varmt i luften og sola titter

frem. Aarsby tror at det her på
Østlandet selges en del flere
cabrioleter enn andre steder i
landet.
– Vi har kjørt opp lagret
med cabriolet, og jeg regner
med å selge 10 til 20 slike biler ut over våren, sier Aarsby.
De mest populære bilene
i cab-utgave er Mercedes,
BMW og Audi. Kjøpegruppen for disse er mannfolk i
40-års alderen og oppover.
Daglig leder mener noe av
årsaken til dette kan være at
ungene er blitt voksne, bikkja er blitt borte og økonomien er bedre.
– Vi kan kanskje ikke bruke
40-årskrisa som en unnskyldning, men det ligger nok kanskje noe i det når vi kjøper slike
biler, humrer Aarsby.
Den dyreste cabrioleten
Sandven har solgt er en Porsche Carrera GT. Dette er en
bil til 5.5 millioner.
– Hva bør du som førstegangskjøper av en cabriolet tenke på?
– Cabrioletduken isolerer
veldig bra. Det er derfor ikke
noe problem å kjøre med bilen
om vinteren. Cab-bilene vi selger er helårs biler, så det er ikke

noe mer å tenke på enn om du
kjører en vanlig bil. Duken tåler
det meste, men man bør passe
på å ikke bruke for mye såpe og
sterke kjemikalier på den. Men
ellers tåler duken både kulde og
varme. Og om duken blir skadet kan den byttes ut.
IKKE VOLUMSALG
I utstillingshallen hos Møller
Bil Romerike på Skjetten står
to cab-er. En hvit og en sort
Golf.
– Vi selger ikke mange cabrioleter på Romerike. I fjor
solgte vi kun to. I år har vi to
som sikkert blir solgt straks
det blir litt sol og varme ute.
Men det er ikke noe volumsalg av slike biler, sier Trude
Faye Lund, markedssjef VW

personbil hos Møller Bil Romerike.
Markedssjefen forteller at
kjøperne enten er unge og
hippe eller godt etablerte,
og som lenge har hatt et ønske om å kjøre bil uten tak på
godværsdager. En Golf cab
koster fra 335.000 og Beetle
fra 250.000.
– Ofte har folk tenkt på å
kjøpe cabriolet en god stund
før de oppsøker butikken.
Kanskje de har hatt en drøm
i mange år om å kjøre cabrolet. Det er litt frihetsfølelse
og man føler seg litt kul når
man kjører en slik bil, sier
Lund.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Alt i service
og reparasjoner!
KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler

Åpnings-/telefontider:
Man. - Fre.: 08.00 - 16.00
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parten og på høsten hvert år, sier
Wood og legger til at det er gratis
å delta. Wood kan også lokke med
gratis pølser, vafler og brus.
Det hele varer fra kl. 11.00
- 14.00. Det opplyses imidlertid om at tidsrommet kan utvides dersom det blir mange
påmeldte.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

MOTORBRØL: Kommende lørdag får ungdom kjøre med sine egne biler
på Glattkjøringsbanen i Fet. (Arkivfoto: Charlotte Sissener)
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Jekker på seg ryggvondt
Lokale kiropraktorer merker økt pågang når det er på
tide med dekkskift.
Snart er det på tide å hente
frem sommerdekkene. Det
betyr samtidig mye pågang
hos lokale kiropraktorer. Ikke
alle tenker nemlig like mye på
om de sitter eller løfter riktig
når de skifter dekk på bilen.
– Mange tar kontakt grunnet korsryggsmerter. De kan få
det akutt eller gradvis, men de

fleste nevner ofte dekkskifte
som årsak, sier Christian Eidem ved Oslo Kiropraktorklinikk avdeling Strømmen.
Den samme erfaringen har Thomas Lauvsnes ved Lillestrøm Kiropraktorsenter.
– Det er ofte litt rush i ukene
det er dekkskifte på gang, forteller han.
BRUK GODT VERK TØY
Fredrik Hebnes Pedersen jobber ved Naprapatlandslaget i
Lillestrøm.
Han mener at dersom man
gjør dekkskiftet feil kan det gi
skader på ryggen.
– Det verste man kan ut-

IKKE SLIK, MEN SLIK:

Kiropraktorforening)

Dekkskiftet kan bli smertefritt dersom du følger disse rådene. (Illustrasjon: Norsk

sette en rygg for er kombinasjonsbevegelser som involve-

rer fremoverbøy og rotasjon,
gjerne med litt sidebøy. Dersom man bøyer seg ned og
løsner skruene med enklere
verktøy er risikoen stor for at
man havner i en slik posisjon
med ryggen. Legger man her
til en del kraft for å få løsnet
skruene, er dette noe som uten
tvil vil kunne skade ryggen,
forklarer han.
Pedersen mener at man derfor
bør bruke godt verktøy i form av
en skikkelig momentnøkkel for å
løsne skruene, noe som kan avhjelpe situasjonen.
HOLD RYGGEN RETT
En av de viktigste årsakene til
ryggplagene er også at man stiller uforberedt.
– For muskulaturen sin del
kan det være bra med litt opp-

varming før man starter. For
mellomvirvelskivene er det
viktigst å unngå denne kombinasjonsbevegelsen av ryggen, og ha fokus på at ryggen
er rett. Hvis du tar med deg
en pute eller noe annet mykt
og sitter på knærne mens du
skrur, kommer du lavere og
det blir lettere å holde ryggen
rett, sier naprapaten.
Også det å bære dekkene kan
være en belastning for ryggen.
– Hold dem derfor så tett
inntil kroppen som mulig for å
unngå for stor vektarm. Eventuelt kan du trille dekkene, tipser
Pedersen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Unge og boligmarkedet:

- Foreldre må knuse
sin egen sparegris
Stadig økende boligpriser og høyt
krav til egenkapital
gjør at mange unge
har problemer med
å entre boligmarkedet. 4 av 10 på
Østlandet anser
det som nødvendig
at foreldre knuser
egen sparegris for å
hjelpe barna.
AKTUELT
Illustrasjonsbilde

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

En ny undersøkelse fra TNS
Gallup viser at 4 av 10 i Østlandsområdet anser det som
nødvendig at foreldre sparer til barnas første bolig.
Faktisk er det aldersgruppen
med mange småbarnsforeldre
(26-39 år), som i størst grad
stemmer i dette utsagnet. De
har kanskje selv akkurat fått
erfare de høye boligprisene
og er bekymret med tanke på
barnas fremtid. Med lang horisont til barna skal entre boligmarkedet er det mulig å ta
tiden til hjelp for å bygge opp
sparekapital. For foreldre med
barn som skal inn på markedet nå, er det nedbetalte boliger og egne sparemidler som
blir fl ittig brukt som hjelpemidler.
– Vi møter hver dag unge
mennesker som ønsker finansiering til sin første bolig. Mange har foreldre som
heier på dem i forhold til å
komme seg ut av leiemarkedet og over på eiersiden. De
vet alt om hvor økonomisk
gunstig det er å eie bolig
fremfor å leie. Mange strekker seg derfor langt for å hjelpe barna inn og tar gjerne
flere virkemidler i bruk. Det

handler om forskudd på arv,
realkausjonist eller medlånetaker, sier banksjef Torill
Brox i Nordea.
BARNAS EGEN SPARING
STREKKER IKKE TIL
Flere peker på at den svært lukrative BSU-ordningen ikke
holder i dagens boligmarked.
Ser man på gjennomsnittlig
Kvm-pris i Norge, så tilsvarer
en fullspart BSU om lag åtte
prosent av en 50 kvm leilighet. Kravet er imidlertid 15
prosent. Et annet element er at
det tar lang tid å fullspare en
BSU. Nærmere bestemt 7,5 år.
Foreldre gjør lurt i å oppfordre barna til å ta ekstrajobb og
starte sparingen så tidlig som
mulig. Bolighjelp fra mor og
far må ikke bli en sovepute for
dagens unge.
– Vi er opptatt av at de unge
selv kommer tidlig i gang med
sparing til fremtidig bolig og
utnytter BSU-ordningen. Det
bør være det viktigste grepet
i forhold til å få tilstrekkelig
egenkapital på plass. Samtidig
ser vi at fullspart BSU alene
ikke gir nok egenkapital i svært
mange lånesaker. Å heve taket
for BSU-sparingen i takt med
boligprisene ville gjort det mer
motiverende for de unge, og
kanskje gjort at en del foreldre
slapp «billigere unna». Det er
ingen tvil om at BSU har fått
mange unge til å spare, som el-

lers ikke ville spart, sier Torill
Brox.
IKKE LA PENSJONSSPARINGEN GÅ MED I
DRAGSUGET!
I kjølvannet av omleggingen
av pensjonssystemet, er det
blitt et enormt fokus på viktigheten av å spare til egen pensjon. Dette har vokst frem som
et av de store sparemålene for
nordmenn, ved siden av dette
å spare til boligformål. Men
mange foreldre har sparemidler
som gjerne ikke er dedikert til
noe spesielt formål, men som
er et sikkerhetsnett i tilfelle noe
skulle skje. Penger som kanskje
blir dette nyttige tilskuddet den
dagen man går av med pensjon.
Flere er imidlertid rede til å gå
løs på sparegrisen sin for å hjelpe barna sine.
– Jeg skjønner godt at foreldre prioriterer det å hjelpe
barna inn på boligmarkedet
høyt. Men det er viktig at man
også tenker langsiktig i forhold
til egen økonomi. Kanskje vil
man selv flytte til noe som er
dyrere en gang i fremtiden,
eller at man opplever samlivsbrudd. For ikke å snakke om
fallet i inntekt den dagen man
går av med pensjon. Hvis man
har delt ut sparepengene sine
eller bundet for mye av egen
økonomi opp i barnas bolig,
så begrenser dette egne muligheter, avslutter Torill Brox
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huss erike?
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650 unge klare
for scenen
Alt fra cheerleading
til nysirkus står på
menyen når UKMs
Fylkesmønstring arrangeres i Lillestrøm
i helgen.

Alle de 850 elevene
ved Norsk Ballettinstitutt samles for
en felles forestilling
i Lillestrøm kommende helg.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tradisjonen tro setter Norsk
Ballettinstitutt nå opp sin årlige elevforestilling i Lillestrøm.
Ballettinstituttet har avdelinger
både på Majorstua i Oslo, på
Visperud i Lørenskog og på Lillestrøm Kultursenter. I slutten
av april samles alle de 850 elevene for en felles forestilling.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Kommende helg går UKMs Fylkesmønstring av stabelen i Lillestrøm Kultursenter. 650 ungdommer i alderen 10-20 år fra
Akershus er nå endelig klare for
å vise frem hva de driver med
av kultur i sin hjemkommune.

ÅRETS HØYDEPUNK T
– Disse elevforestillingene om
våren er årets høydepunkt
for store og små. Her vil du
få oppleve dansere fra 4 år og
oppover. Alle dansesjangrene
ved skolen er representert: klassisk ballett, jazzdans, hip hop,
barneballett, moderne, stepp,
akrobatikk og breakdance, forklarer PR- og markedsansvarlig
Ingvild Szabo Varkøy.
Det skal settes opp seks forestillinger før det hele avsluttes 5. mai.

PUDDELROCK OG
MAGEDANS
Ifølge fylkesansvarlig Leif Lillejordet står både beatboxing,
cheerleading,
puddelrock,
pantomime, magedansing og
nysirkus på programmet. Alle
deltakerne har på forhånd
kvalifisert seg gjennom lokale
mønstringer, og er plukket ut
av en fagjury som mener disse
viser mangfoldet i ung kultur i
Akershus i 2013.
KUNST OG VIDEO
Men det er ikke bare fra scenen du
vil få opplevelser denne helgen.
– Det er også en gedigen
kunstutstilling med 150 spesialutplukkede kunstverk, samt
en egen videoforestilling, for-

Ballettelevene samles

TIL SCENEN: Både puddelrock og magedans står på programmet
under UKMs Fylkesmønstring i helgen. Her fra fjorårets mønstring.
(Foto: Karina H. Jensen)

klarer Lillejordet.
Kunstutstillingen er åpen
hele helgen. Den offisielle åp-

ningen vil foregå fredag 26.
april kl. 19.30.

Boksalg på
Strømmen

Illustrasjonsfoto

Hovedbiblioteket på Strømmen starter salg av kassert
materiale lørdag 11. mai kl.
11. Flere hundre titler legges ut for salg, både romaner,
faglitteratur, barnebøker og
tidsskrifter. Også mange pene,
private bøker. Vær tidlig ute
og gjør et kupp!
Prisene er 20 kr. pr. bok, 2
kr. Pr. tidsskrift og 100 kr. for
en full bærepose.
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DANS I STORBYEN
Opp gjennom årene har elevene tatt for seg ulike temaer
innenfor dans. I år er temaet
«Dansebyen».
– Her tar vi for oss noe man
kan finne i en storby og lager
koreografier ut av dette, fortel-

DANSEGLADE JENTER:

Dansere fra 4 år og oppover står
på scenen i Lillestrøm i helgen.
(Foto: Norsk Ballettinstitutt)
ler Varkøy. Forestillingene settes opp 27. og 28. april samt 5.
mai i Lillestrøm Kultursenter.
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HVA SKJER?

LILLESTRØM
KULTURSENTER
HERBORG KRÅKVIK - «KJÆRE
LANDSMENN»
ONSDAG 24. APRIL KL. 19:00 I
STJERNESALEN

Dyktige foredragsholdere stør i
kø for å gi oss verdifullt påfyll. Og
naturligvis får du muligheten til å
handle varer og tjenester til svært
gode priser hos våre utvalgte utstillere. Power Night arrangeres i år for
andre gang, sist var det tre hundre
glade jenter i salen. Les mer om arrangementet på www.powernight.
no.

UKM FYLKESFINALEN

En kabaret mellom bakkar og Himmelbjerg! Kjære landsmenn! er en
kjærlighetserklæring til fedrelandet,
skrevet og framført av Kråkevik
selv. Hun har nå samlet mot til å
stå fram som en dansk ”kikker” på
det norske. For det er oss det skal
handle om, både verbalt og musikalsk. Norge sett utenfra, Norge i
hjertet, Norge til å spy av og Norge
til å le av.

POWER NIGHT

TORSDAG 25. APRIL KL. 19:00 I STJERNESALEN
Inspirasjon, påfyll og glede - Power
Night er vårens kick-off for voksne
jenter! Her kan du senke skuldrene,
slippe latteren løs og kose deg en
held kveld med gode venninner.

FREDAG 26. APRIL KL. 18:00 I
STJERNESALEN
Her møtes 650 ungdommer i
alderen 10-20 år fra alle kommuner
i Akershus for å vise frem hva de
driver med av kultur i sin hjemkommune. Alle ungdommene er plukket
ut av en jury for å representere
mangfoldet i ung kultur i Akershus
pr. 2013.

VELKOMMEN TIL DANSEBY

LØRDAG 27. APRIL KL. 14:00/17:30
SØNDAG 28. APRIL KL. 14:00/17:30
SØNDAG 05. MAI KL. 14:00/17:30
I TEATERSALEN
Tradisjonens tro setter Norsk Ballettinstitutt opp sin årlige elevforestilling
på Lillestrøm Kultursenter.
I april/mai samler vi alle våre 850
elever fra skolene våre på Majorstua
i Oslo, i Lørenskog og på Lillestrøm
Kultursenter. Du vil få oppleve
dansere fra 4 år og oppover. NBI
driver med dans som scenekunst så
elevforestillingene på våren er årets
høydepunkt for store og små. Du vil
få oppleve alle skolens dansesjangre

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

representert; klassisk ballett, jazzdans, hip hop, barneballett, moderne,
stepp, akrobatikk og breakdance.

LØRENSKOG HUS
FARGERIK 2013!

LØRDAG 27. APRIL KL. 16:00/19:00
STORSTUA
Fargerik er et enestående samarbeid mellom musikk- og kulturskolen, alle Lørenskogs 4 ungdomsskoler og produksjonsstaben i
Lørenskog Hus. I et fyrverkeri av
en festforestilling presenteres verdensmusikk, sambaskole, dansere,
solister, kor og orkester.

SWINGING SIX

LØRDAG 27. APRIL KL. 15-17, THON HOTEL
TRIADEN (RESTAURANTEN)
Swinging Six kommer. De spiller
fengende musikk fra 1920-tallet
Gratis entre. Velkommen!

ULLENSAKER
KULTURHUS

SILJE NERGAARD TRIO

TORSDAG, 25. APRIL, KL. 20:00
HERREDSHUSET

Silje Nergaard har en fortreffelig
teft for gode melodier og sterke
tekster som treffer på tvers av
generasjoner. I løpet av en tyve år
lang karriere, og mer enn 500.000
solgte album, har hun nådd et stort
publikum med sine sanger i skjæringspunktet mellom jazz og pop.

HERBORG KRÅKEVIK - KJÆRE
LANDSMENN!

LØRDAG, 27. APRIL, KL. 19:00 KONG
RAKNE
Hun har klart det igjen! Med kabareten Kjære Landsmenn, en kjærlighetserklæring til fedrelandet, har Herborg Kråkevik høstet to Komipriser i
2012 og har hatt publikumsuksess
på det Norske Teater.
Hun har igjen kapret våre hjerter. Med
sang, humor, skarrende r’er og mye
varme formidler Herborg Kråkevik sitt
skråblikk på den norske folkesjelen.

SKEDSMO
KVELDSPROMENADE

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

DUGNAD VED SAGELVA

ONSDAG 24. APRIL KL. 18:00
FREMMØTE I MØLLEPARKEN
Sagelvas Venner og Strømmen
Vel arrangerer ryddedugnad langs

Sagelvas nedre del fra Mølleparken
til Sagbruksveien. Ta med hakker,
spader, grensakser, sager eller
trillebår + mat/drikke. Kaffepause i
Mølleparken.

DANSEKVELD PÅ STRØMMEN

ONSDAG 24. APRIL KL. 19:00
FOLKETS HUS STRØMMEN
«En danseglad gjeng har humør
i fleng» inviterer til dansekveld på
Folkets hus Strømmen. Musikk av:
Lørenskog Toraderi, Roar Svendsen og Per Bredesen. Gjestemusiker: Kalle Johnsen kvartet. Billettpris
kr 50.-. Salg av kaffe og kaker m.m.

SEPARATUTSTILLING ELISABETH SLETTNES

TORSDAG 25. APRIL KL. 17-19
LØRDAG 27. APRIL/SØNDAG 28. APRIL
KL. 12-15, BROGATA 2, LILLESTRØM
Elisabeth Slettnes jobber hovedsakelig med malerier i akryl og
oljemaling. Elisabeth maler mennesker og dyr i en fabulerende stil, i
en surrealistisk setting. Bakteppet
er ofte natur, gjerne med vann
(det foranderlige) og himmel (det
uendelige).

Tulipanaksjon
Lions tulipanaksjon gjennomføres lørdag 27. april. med
stand på Torget fra kl. 11.00 og
medlemmer finnes i gatene hvor
tulipaner blir utdelt som kvittering for bidrag.
Midler som samles inn av
de 4 Lionsklubbene i Skedsmo
går uavkortet til gjennomføring av det holdningsskapende
programmet «Det er mitt valg».
Siste del av programmet gjennomføres ved Sten Tærud skole
16. april kl. 16.00 - 20.00 og ved
Kjeller skole 17. og 24. april kl.
12.30 -16.30.

Oslo Ess
til Lillestrøm
Oslo Ess og The Terrifieds kommer til Lillestrøm og Martins's
Pub torsdag 25. april og gjør konsert!
Oslo Ess er et av de mest aktive
og omtalte norske rockebandene
om dagen, og trekker fulle konserthus over hele landet!
The Terrifieds med Kristopher
Schau i spissen har nettopp sluppet sin andre plate Critical Care,
og er på releaseturné over det ganske land!

RÆLINGEN

PRIMUS MOTOR: Lørenskog-jenta Hanne Tveter leder og organiserer helgens forestilling i Lørenskog Hus. (Foto: Nils Petter Aaland)

Fargerikt i
Lørenskog
Lokal ungdom utfolder seg i forestillingen «FARGERIK!»
i Lørenskog Hus
denne helgen.

KVELDSPROMENADE

HVER TORSDAG KL. 18:00 SANDBEKKSTUA
Bli med på en flott tur opp til Østmarkas nest høyeste topp. Husk
hodelykt!

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

OSLO ESS: Rockebandet kommer til Martin´s. (Pressefoto)

Forestillingen som har fått navnet
«FARGERIK!» er et samarbeid mellom Lørenskog musikk- og kul-

turskole, de fire ungdomsskolene
i Lørenskog samt Lørenskog Hus.
– «Fargerik!» er et fyrverkeri av
en forestilling for hele familien –
med musikk og dans i sentrum.
Her viser ungdom fra Lørenskog
frem verdensmusikk, trommeskole, dansere, solister, kor og orkester, forteller markedsfører ved
Lørenskog Hus, Siri Røhr-Staff.
Det profesjonelle orkesteret ledes av Sverre Indris Joner,
mens forestillingen blir ledet og
organisert av Lørenskog-jenta
Hanne Tveter, som også instruerer sangerne.
Det hele foregår lørdag 27. april
kl. 16.00 og 19.00.

Slankeoperasjon
kun 69.900,-

Lasikreise er eneste
selskap i Norge, som
tilbyr en fedmeoperasjon
med komplett oppfølging etter operasjon utført
i utlandet.

- Rentefri finansiering
- Inkl. operasjon, fly,
hotell og resieleder
i Riga
- 3 års oppfølging på
Sinsenklinikken
- Ingen ventetid
- En tidligere slankeoperert bor sammen
med deg og støtter
deg under oppholdet.

Informasjonsmøter på Sinsenklinikken, Oslo. Kontakt oss i dag

Tlf. 35 60 00 11

www.lasikreise.no
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Hvor er dette

bildet tatt?
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Har du svaret?

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

STORGATA NR. 44
1922 - 2013
Promenade Cafeen i Storgata var et kjent samlingspunkt fra
tidlig i 20-årene og fram til rundt midten av 1970 årene. I dette
bygget holdt også Lillestrøm Musikkhandel til på 1920 og 30-tallet. I 1951 fikk PromenadeCafeen tillatelse av kommunen til å
feste opp et reklameskilt på hjørnet av bygget. Fasaden fikk en
liten fornyelse i 1955 da inngangspartiet ble trukket inn i bygget.
Dette ble gjort etter pålegg fra kommunen som hadde oppdaget

SVAR:
Busstasjonen ved
Metrosenteret, Lørenskog

VINNER:
KENNETH KORNBAKK
Gamleveien 205b
1472 Fjellhamar

Takk til alle som sendte inn!

1922

2013

at trappen gikk lengre ut mot veien enn de tillatte 60 centimeterne. Hyblene i 2. etasje ble gjort om til kontorer og det ble satt
inn ny dør og større vinduer i 1986. Etter at PromenadeCafeen la
ned har det blant annet vært fabrikkutsalg, frisør og solstudio i
bygget.
Av: Roy Mortensen
Kilde: Norske aviser fra A til Å
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Lørenskog

Veiundergang ved Lørenskog under bygging.
Fotografert i 1902. Eier:
Norsk Jernbanemuseum.
Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

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:

BLOMSTER, OG SOL
BAK SKYENE
VINNER AV FLAXLODD

SVERRE RANDEN
Sørveien 10A
2040 KLØFTA

r!
e
r
e
l
u
t
a
r
G
SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 29. april
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TV & UNDERHOLDNING

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 13 – 2013

39

