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På tur med
Lahlum

Sydney down
under

Solveig Kloppen fra Jessheim skal
reise Norge rundt sammen med
Hans Olav Lahlum for å finne slektninger etter Eidsvollsmennene.

Det er ikke til å komme bort fra at
reisen er utrolig lang, men det som
venter deg når du lander, gjør opp
for de endeløse flytimene.

Side 10-11

Side 38

Tujahekk merket
av hard vinter
Det som tidligere var starten på
en grønn og fin tujahekk er nå blitt
brun og døende. Tele og frost er
sannsynligvis hovedårsaken.

Side 32-33

Ny babyboom
ved Ahus
– Det blir fødselsrush i sommer, som det
har vært de siste somrene. bekrefter Nina
Schmidt, assisterende klinikksjef ved Kvinneklinikken på Ahus.
Side 4

Se våre boligannonser side 41-43 + baksiden
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grader var snittemperaturen på gardermoen i mai.

80,8

millimeter nedbør
kom det på lørenskog
de siste 30 dagene.

92

BARN BLE FØDT PÅ
AHUS i uke 21.

ATV

TGB • LINHAI • SMC

150

LEVERT

30 års erfaring
med terrenggående kjøretøy

KLS MC

Algarheimsvn. 44 Jessheim
Tlf. 908 25 443/ 958 41 266
E-mail: o-ivar-k@online.no
Åpningstider: 10-17 (12-15)

Hyllet sterke kvinnerøster
Rundt 40 damer
fra Romerike møtte
opp for å markere
100-årsjubileet for
kvinners stemmerett.

TEL: +46570-10030 / LÄS MER OM VÅRA OBJEKT PÅ MAKLARHUSET.SE/ARVIKA

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Norges første kvinnelige lokfører
Kari Sofie Jenssen fra Lørenskog
og den første kvinnelige infanteristen, Trine Lise Viken fra
Jessheim, bød på sine personlige
historier på KvinneRoms stemmerettsarrangement i Oslo 22.
mai.
Rundt 40 damer, flere av dem
medlemmer av næringslivsnettverket KvinneRom, hadde møtt
opp for å markere 100-årsjubileet
for kvinners stemmerett. Temaet
var «Kvinnerøst i 100 år».
– De nære historiene og de
tøffe skildringene om livet som
eneste kvinne i et mannsdominert miljø gjorde sterkt inntrykk
på alle, forteller styreleder i KvinneRom, Nina Hanssen.
Ble k votert
En av dem som fortalte sin historie var Kari Sofie Jenssen fra
Lørenskog. Hun har hele 21 år
bak seg i NSB, 17 av dem som

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER

Lydhørt publikum: Mange var til stede for å få med seg KvinneRoms stemmerettsarrangement. I forgrunnen stortingsrepresentant
Gunvor Eldegard. (Foto: Nina Hanssen)

Norges
første kvinnelige infanterist,
Trine Lise Viken fra Jessheim, har
tjenestegjort i Forsvaret i over 30
år. (Foto: Nina Hanssen)
Lang karriere:

lokomotivfører. Jenssen snakket varmt om kvotering, noe
hun mener var årsaken til at
hun fikk jobb som lokfører på
slutten av 70-tallet. Selv om
hun hadde riktig utdanning og
erfaring var den første beskjeden hun fikk da hun søkte: «Vi
ser helst at du trekker søknaden
din».
– Men NSB var den gang en
statsbedrift som regjeringen hadde bestemt skulle bruke kvotering
for å få inn kvinner i mannsdo-

minerte yrker, fortalte hun stolt.
Senere har Jenssen vært med på
å starte KIM – Kvinner i Mannsyrker.
Møtte skepsis
Trine Lise Viken fra Jessheim
begynte i Heimevernet som
15-åring i 1979 og i Infanteriet i 1983. I dag har hun tjenestegjort i Forsvaret i over 30
år. Hun møtte imidlertid stor
skepsis og mange fordommer i
starten.
– De trodde ikke vi kvinner
hadde nok fysisk styrke, psykisk
styrke, utholdenhet, teknisk innsikt og at vi ikke likte å bli slitne
og skitne. De gadd ikke sjekke
bakgrunnen min så mange ble
nok overrasket da jeg ble blant
de beste i skyting i kompaniet og
blant de ti beste i en rekke kom-

panimesterskap, fortalte hun.
Var verdt det
Selv med mange negative opplevelser ser hun i dag på Forsvaret som en god arbeidsplass for
kvinner.
– Det var verdt det, konkluderte Viken og la til at datteren hennes i dag avtjener førstegangstjenesten i marinen.
Stortingsrepresentant Gunvor
Eldegard var også til stede for å
redegjøre for regjeringens satsing
på kvinnelige gründere. Lørenskog-sangerinnen Susanne Louise Olijnyk sang for de fremmøtte,
før det hele kulminerte med at
Hege Peter fra Rasta, daglig leder for Ergonomihuset-Allegra,
fortalte om sitt businesskonsept
som nå leveres til flere hundre
bedrifter.

Har du tatt et
blinkskudd på
Romerike?

Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt
på Oslia. Se www.oslia.no. Visning hver helg.
Kontakt 905 51 103 eller post@oslia.no

Av et vakkert øyeblikk, et
morsomt dyr eller kanskje en
venn? Det kan være av hva
som helst - eneste kriterie
er at det må ha blitt tatt på
Romerike.
Hashtag bildet ditt på Instagram med #Romeriksposten.
Vi kårer en vinner som får
flaxflodd i posten.

Mona Allerg
o
bilde av #N dt stakk av med måned
ordbytjernet
ens blinksku
dd med

ARVIKA / BJÖRKENÄS FAGERHULT

ÅMOTFORS / HÄLLE BJÖRKBO

ÅMOTFORS / GRYTTVED VALFJÄLLSBYN 10

UNIKT TILLFÄLLE VID SJÖ!

FRITIDSHUS VID RÄNKEN!

VID ALPINANLÄGGNING!

Utgångspris: 3 495 000 SEK Boarea: 152 kvm Biarea: 54 kvm
Tomtarea: 1888 kvm Rum: 5 rum, varav 4 sovrum.
Visning: 9 maj. Ring för tidsbokning!
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

Utgångspris: 895 000 SEK Boarea: 50 kvm
Tomtarea: 1850 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum.
Visning: 8/6, kl 12.00-13.00.
Mäklare: Thomas Pedersen, +4670-5099974

Utgångspris: 850 000 SEK Boarea: 75 kvm Tomtarea: 475 kvm
Rum: 4 rum, varav 3 sovrum, kök samt kombinerat dusch och
tvättstuga. Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: John Erik Carlsson, +4670-5520203

BRUNSKOG / ÅRNÄS SKOGSBACKEN

ARVIKA / HAMNGATAN 16A

GUNNARSKOG / TINNHÖJDEN SÖDER OM

FRITIDSHUS MED SJÖUTSIKT

CENTRALT BOENDE MED HISS!

LANTLIGT OCH LUGNT LÄGE

Utgångspris: 195 000 SEK Tomtarea: 5736 kvm
Rum: 2 rum och kök
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

Utgångspris: 350 000 SEK Avgift: 4 567 kr/mån Boarea: 86 kvm
Våning: 2, hiss Rum: 3 rum och kök, varav 2 sovrum.
Energiprestanda: 131 kWh/kvm år Visning: 22/5, kl 16.30-17.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

Utgångspris: 495 000 SEK Boarea: 71 kvm 7 Biarea: 76 kvm
Tomtarea: 1551 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

CHARLOTTENBERG / STORA HÖG

CHARLOTTENBERG / MÅRDGATAN 5

SKILLINGSFORS / ÖSTRA HÅNGSTAD SOLHEM

FRITIDSHUS NÄRA SJÖ

STILREN ENPLANSVILLA

FRITIDSHUS MED SJÖUTSIKT!

Beläget strax utanför Charlottenberg. Byggt 2006.
Utgångspris: 685 000 SEK Boarea: 54 kvm Tomtarea: 5199 kvm
Rum: 3 rum, varav 2 sovrum. Visning: Kontakta mäklaren för
tidsbokning. Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

Utgångspris: 2 350 000 SEK Boarea: 164 kvm Tomtarea: 955 kvm
Rum: 4 rum (kan göras om till 5 rum), varav 3 sovrum.
Visning: 1 maj kl. 13:30 - 14:00
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

Utgångspris: 590 000 SEK Boarea: 35 kvm
Tomtarea: 2463 kvm Rum: 2 rum och kök
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Thomas Pedersen, +4670 - 509 99 74

GLAVA GLASBRUK ÅSEN

CHARLOTTENBERG / MORAST NYSTUGA

SKILLINGSFORS / VÄSTRA BODA ÄLVHYTTAN

FINT LÄGE MED SJÖUTSIKT

FRITIDSFASTIGHET MED JAKT

FRITIDSHUS MED SJÖLÄGE!

Utgångspris: 895 000 SEK Boarea: 80 kvm Tomtarea: 3036 kvm
Rum: 3 rum, varav 2 sovrum samt oinredd vindsvåning.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

Utgångspris: 375 000 SEK Boarea: ca 110 kvm
Rum: 5 rum varav 4 sovrum Area: 4 ha Bostadsbyggnad: 2-plan
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: John Erik Carlsson, +4670-5520203

Utgångspris: 695 000 SEK Boarea: 33 kvm Biarea: 18 kvm
Tomtarea: 2340 kvm Rum: 1 rum med sovloft.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Thomas Pedersen, +4670-5099974
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Ny babyboom ved Ahus
Også denne sommeren blir det travelt
på fødeavdelingen
ved Ahus.

som normalt, mens tallene i august er noe lavere enn planlagt.
Paradoksalt nok er det høysesong for fødsler samtidig som
ferierushet setter i gang.
– Det gir oss noen utfordringer. Men vi begynner å
få erfaring med sommeraktiviteten og mener det også i år
skal gå bra. Personalet er kjent
med at det er en travel tid og
bretter hver sommer opp ermene. Ferien for de ansatte er
fordelt slik at vi alltid har 2/3
av kjentpersonalet på jobb. Vi
har også vikarer som hjelper
oss gjennom sommeren, forklarer Schmidt.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det blir fødselsrush i sommer,
som det har vært de siste somrene. På Ahus som på de fleste
andre sykehus. Sommeren er en
svært travel tid, bekrefter Nina
Schmidt, assisterende klinikksjef
ved Kvinneklinikken på Ahus.
Årsaken til at sommermånedene, og da i særdeleshet
juli måned, er høysesong for
fødsler, er at barn født innen 1.
september har prioritet i barnehageopptaket. Mange foreldre
planlegger dermed fødselen før
denne datoen, slik at barnet
kan begynne i barnehage i august når det har fylt ett år.
Noen utfordringer
Juli er den desidert travleste

Travel tid: Assisterende klinikksjef ved Kvinneklinikken på
Ahus, Nina Schmidt, står foran
en ny hektisk sommer. (Foto:
Ahus kommunikasjonsavdeling)

måneden for Ahus, med 500
planlagte fødsler i år. Det er
nesten nøyaktig samme antall
som juli i fjor. I juni er det 413
planlagte fødsler, mens det i
august er 390. Antallet i juni er

Vil ha to opptak
Barselhotellet blir også utvidet med flere plasser gjennom
sommeren.
Schmidt hadde
imidlertid helst sett at barnehageopptaket var annerledes,
slik at de slapp denne fødselstoppen i juli.
– Vi ønsker alle at fødselsboomen hadde vært til andre
tider av året, eller bedre fordelt gjennom året. Det er en
kjent sak at vi mener det bør

gjøres noe med barnehageopptaket, sier klinikksjefen.
Fra politisk hold er det en diskusjon om det skal være to opptak i året, men foreløpig er det
usikkert når dette eventuelt trer
i kraft.
Færre i Kongsvinger
Blir det ekstra stor pågang ved
Ahus, kan fødende risikere å
bli sendt til andre sykehus. Da
er det Ullevål og Rikshospitalet i Oslo samt Fredrikstad og
Kongsvinger som er de mest
nærliggende sykehusene for
kvinner fra Romerike. Ifølge
kommunikasjonsrådgiver ved
Kongsvinger sykehus, Line Fuglehaug, ser det ikke ut til å bli
mange fødende fra Romerike i
juli.
– Det viser seg at det er færre søkere fra Romerike i juli i år
enn det var i fjor. Det vil si at
vi har kapasitet til å ta imot flere i sommer. Ifølge avdelingen
vår her er det imidlertid flere
fødende fra Romerike i august,
sier Fuglehaug til Romeriksposten.
Nye verdensborgere:

Utstilling på Romerikssenteret
Billedkunstneren Kristin Irén
Dijkman og Ullensaker Kunstforening åpner utstilling på Romerikssenteret 6.juni. Utstillingen
på Romerikssenteret har hun
kalt «Bevegelse». Der viser hun
figurasjoner, samt landskapsbilder fra den legendariske Jakobsveien som går gjennom
hele Nord Spania, fra Pyrineene
i øst til Santiago de Compostella
på vestkysten. De 800 km gjennom Spania gikk hun alene til

fots to ganger, høsten 2006 og
våren 2007.
Utstillingen vises hele sommeren frem til 4. september.
Kristin Irén Dijkman (tidl.
Kristin Stejskal) er opprinnelig
utdannet pianist fra musikkhøyskolen i Wien. Som utøvende
pianist og pedagog startet hun i
1982 , «Kristin Stejskals Musikkskole» og drev den frem til 1995,
i Lillestrøm. Hun utdannet flere
unge pianister fra hele Romerike.

Tannlegevakt i Lillestrøm
Tilbud 15.05-15.06.13:
Tannbleking 1500 kr.
Vi tar i mot pasienter
i trivelige og
moderne lokaler i
Lillestrøm sentrum

Klinikken er åpen også i helgene etter avtale.

Ring oss på tlf. 63 81 81 43
for å bestille time

her?
e
r
e
s
n
o
Ann

Tlf. 92 26 07 92

Åpningstider: Man- fre: 09.00-21.00
Nittedalsgata 21,
2000 Lillestrøm

LILLESTRØM

TANNKLINIKK
OG TANNLEGEVAKT

BILLEDKUNSTNER: Kristin
Irén Dijkman. (Foto: Privat)

Flere av disse har senere gjort seg
gjeldende i norsk musikkliv, bla
pianisteneJanne Øisang Grinaker, Morten Fagerli, Aasa Marie
Møllen og sangerinnen Mari Therese Moe med flere.
I dag har Kristin Irén Dijkman
sitt virke som bildende kunstner
og skulptør. Hun er medlem av
Asker Bildende Kunstnere og av
NFUK (Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere).
Kristin Irén Dijkman har
sin billedkunstnerriske utdanning fra bla høyskolen på Järna
, Stockholm, og har også gått i
lære hos professor Jan Valentin
Sæther (tidligere professor ved
Kunstakademiet i Oslo) og Nerdrumelevene Per Lundgren og
Jan Ove Tuv. Kunstneren har de
siste årene hatt separatutstillinger i Tyskland, Sverige og Norge,
samt deltatt ved flere juryerte
landsutstillinger som bla Sørlandsutstillingen, Romeriksutstillingen og diverse landsutstillinger i regi av NFUK.

Mange flere romerikinger skal
se dagens lys på Ahus i sommer.
(Foto: Illustrasjonsfoto)
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Gjør det sterkt i nærings-NM
En gruppe forskere har på vegne av
NHO utarbeidet en
rangering av næringslivet i hver
norske kommune.
Det hele er basert
på nyetableringer,
lønnsomhet, vekst
og omfang. Våre
Romerike-kommuner
kommer meget bra
ut i kåringen.
Tekst: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

Knut Vareide har vært prosjektleder for gruppen hos instituttet
Telemarkforsking, som har utarbeidet et uoffisielt Norgesmesterskap i næringslivet for NHO.
– Rangeringen er basert på be-

driftenes vekst og lønnsomhet,
nyetableringer og næringslivets
størrelse. Målingen gir uttrykk
for hvilke steder næringslivet gjør
det best, målt på næringslivets
egne premisser, forklarer han.
Romerike rangert
Vareide kan nå vise til hvordan
eksempelvis våre kommuner i
Romerikehar gjort det i denne
kåringen. Alle de 429 norske
kommunene er med i undersøkelsen, og blant disse kommer
Ullensaker helt oppe på en 9.
plass, totalt sett. Vi ser at Skedsmo kommune havner på en
51. plass på denne oversikten,
mens Lørenskog følger på en
104. plass. I dagens avis kan vi
gi deg en fullstendig liste over
alle kommunene i fylket.
Fire ulike mål
Det er en omfattende undersøkelse Telemarkforsking har
gjort på oppdrag for NHO. Vareide forteller her om hvilke
kriterier som legges til grunn.
– Den er altså sammensatt av
fire forskjellige mål for næringsutvikling. Etableringsfrekvens,

lønnsomhet og vekst er basert på
hver sin indeks sammensatt av
tre ulike indikatorer. Den siste,
næringslivets størrelse er én enkel indikator, forteller Vareide.
Sum = plassering i NM
For hver indikator rangeres
både regioner og kommuner.
Rangeringsnumrene legges så
sammen innenfor hver gruppe.
– Til slutt summeres rangeringsnumrene for de fireindeksene, og kommunen som da har lavest sum, kommer ut som vinner
av Nærings-NM, sier Vareide.
De ulike
plasseringene
Ullensaker gjør det best innenfor størrelse, noe som kan forklares med flyplassen. Kommunen kommer nemlig på
andreplass her. Videre ser vi at
Ullensaker kommer som nummer 68 på lønnsomhet.
– Vi har målt lønnsomheten i
næringslivet ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren
er andel foretak med positivt resultat før skatt. Den andre er andel foretak med positivt resultat

før skatt, justert for bransjestrukturen . Den siste indikatoren er
andel foretak med positiv egenkapital, forteller Vareide.
Tabell-ranking for
Skedsmo
I Skedsmo kommune kommer
man på en fin 31. plass på nyetableringer, og dessuten på 30.
plass på størrelse. De to andre
kategoriene trekker ned for
Skedsmo, spesielt med tanke på
vekst (334. plass).
Lørenskog er best på størrelse,
med sin 71. plass her. Også under
nyetablering er Lørenskog bra.
Best på Vestlandet
Sandnes er vinner av årets
Nærings-NM for kommuner.
Eigersund i samme fylke blir
nummer to, mens Austevoll
i Hordaland fyller resten av
pallen i NM. Beste plassering i
Akershus har Ullensaker. Deretter følger Ski og Skedsmo kommune. Sist i Akershus finner vi
Nesodden kommune.
– De små kommunene gjør det
generelt svakere i Nærings-NM
enn de store, sier Vareide.

Nærings-NM
Rangeringer blant de 429 kommunene. Kilde: Telemarkforsking/NHO

Bornholm.
7 dager
Kr. 7.300,-

22/8

Gotland.
5 dager

Roma.
5 dager

Kr. 6.300,-

Kr. 7.800,-

Flor & Fjære.
Kr. 4.750,-

23/8

Praha.
5 dager

Kr. 5.700,-

15/9

Dublin.
5 dager

Kr. 5.200,-

3/7

Fyrverkeri over Rhinen.
8 dager
Kr. 7.900,-

25/8

SPA-tur til Jürmala.
10 dager
Kr. 8.300,-

19/9

St. Petersburg.
7 dager
Kr. 8.600,-

13/7

Taube Spelen 2013.
3 dager
Kr. 3.350,-

26/8

Riga.
5 dager

21/9

Portoroz i Slovenia.
8 dager
Kr. 8.700,-

16/7

Dansbandveckan i Malung.
4 dager
Kr. 4.200,-

31/8

Balatonsjøen.
11 dager
Kr. 9.800,-

22/9

Kina - Beijing.
8 dager
Kr. 12.700,-

18/7

Vättern rundt.
4 dager
Kr. 4.700,-

1/9

Dubrovnik & Montenegro. 27/9
8 dager
Kr. 8.900,-

St. Petersburg med fly.
4 dager
Kr. 7.700,-

12/8

Helgelandskysten.
7 dager
Kr. 8.900,-

2/9

San Remo.
12 dager

Malta.
8 dager

12/8

Wien & Salzburg.
9 dager
Kr. 9.700,-

3/9

14/8

Mainau & Schwarzwald.
9 dager
Kr. 8.600,-

8/9

14/8

Edinburgh & Military Tattoo.

9/9

York & Liverpool.
5 dager
Kr. 6.800,-

1/12

Julemarked i Krakow.
4 dager
Kr. 4.700,-

20/8

Lofoten & Vesterålen.
7 dager
Kr. 9.900,-

11/9

Kroatia med buss.
14 dager
Kr. 10.800,-

2/12

Julemarked i Rostock.
5 dager
Kr. 5.400,-

21/8

Stralsund - Rügen.
6 dager
Kr. 5.900,-

11/9

Romania & Transylvania.
15 dager
Kr. 12.900,-

30/12 Nyttårstur til Røros.
4 dager
Kr. 5.700,-

26/6- 10/7- 24/7

4 dager

5 dager

Kr. 8.200,-

Kr. 5.700,-

Kr. 10.900,-

Polen - Temareise i fred.
5 dager
Kr. 5.700,-

15/9 - 22/9

5/10

Kr. 9.900,-

15/10 Polen - Krakow & Warsava.
9 dager
Kr. 7.900,-

Salou på Costa Dorakysten. 27/11 Førjulstur til Røros.

16 dager

4 dager

Kr. 13.400,-

Kr. 5.400,-

Grupper og foreninger med reiselyst, ta kontakt for egne turopplegg!
Mange nye spennende reisemål i 2013.
Ring for en hyggelig reiseprat eller for å få en katalog tilsendt!

P.R. Norge bussreiser AS

Måkeveien 2A - 3112 Tønsberg
Tlf: 33 78 45 45 - www.prnorge.no
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størrelse

9
45
51
58
104
108
108
113
128
154
174
182
187
199
202
227
242
300
304
311
327
391

49
54
31
16
76
12
130
7
132
60
112
199
11
86
269
8
2
43
63
162
194
191

68
110
147
62
197
84
204
92
89
119
268
94
341
122
50
208
195
314
155
384
181
287

188
262
334
267
308
279
315
177
242
197
320
102
307
213
151
220
334
248
391
171
326
347

2
100
30
207
71
281
7
385
228
362
73
395
139
390
348
429
368
412
416
327
373
422

Ullensaker
Ski
Skedsmo
Nittedal
Lørenskog
Ås
Bærum
Gjerdrum
Oppegård
Eidsvoll
Asker
Enebakk
Vestby
Nes
Hurdal
Rælingen
Sørum
Fet
Nannestad
Aurskog Høland
Frogn
Nesodden

Mens Vestlandet dominerer
på listen over de 20 beste kommunene, er det Østlandet og
Nord-Norge som dominerer blant
de 20 svakeste, forteller Vareide.

NYHETER

Reiseopplevelser med fly og buss!
19/6 - 14/8
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Vondt i
ryggen?
Vi har produktene som
kan hjelpe deg!

sTrØMMen

Medicus plesner

Kommunene på Romerike ligger godt an i forhold til
etableringer og næringsdrift sammenlignet med andre kommuner
i landet. Her illustrert med Coop Obs på Lillestrøm. Coop ønsker
sammen med Obos forretningsbygg å bygge forretninger, kontor,
bolig og hotell på jernbanetomten ved Lillestrøm stasjon.

St rø m sve i e n 61
Tl f. 63 8 1 5 6 9 8

Satser:

Sko
og
Vet du at vi har
støvletter

88

forskjellige motebutikker?

BEST PÅ MOTE, SPORT OG INTERIØR
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Tiltakslysten på bunn i Lørenskog
I løpet av fjoråret
fikk kommunen inn
søknader om totalt
231 tiltak etter planog bygningsloven.
Nå finnes en oversikt som viser hvor
stor «tiltakslysten»
egentlig er i forhold
til antall innbyggere,
og Lørenskog er nest
sist i Norge.

om tiltaket er lite og tilsynelatende ubetydelig – og ellers fritatt for
søknadsplikt.

Tekst: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

Tiltak per tusen
innbygger
Oversikten vi presenterer i dag
har vi laget etter å ha hentet tallene ut fra Statistisk sentralbyrå. Da har vi likegodt tatt med
alle kommunene i Norge, slik
at vi kan se om det er ulikheter rundt om i landet. Og vi har
således fått nok data til å regne
ut «tiltakslysten» per kommune. Det har vi enkelt gjort med
bakgrunn i befolkningstallet.

Det er høytid for bygging, påbygging og mindre tiltak i og
rundt boligene nå. I følge Statistisk sentralbyrå ble det i fjor
sendt inn totalt 231 søknader
om byggetiltak til Lørenskog
kommune. Målt opp mot innbyggertallet, så kan vi slå fast
at dette antallet må sees på som
svært lavt. I Ullensaker kommune ble det søkt om akkurat 500
tiltak i løpet av 2012, mens det
i Skedsmo kom inn 598 søknader.
Fire meter fra naboen
Det finnes selvsagt drøssevis
med tiltak gjennomført på Romerike som ikke medfører krav
om søknad og nabovarsel. Disse er unntatt søknadsplikt av
mange forskjellige grunner,
men i hovedsak fordi de bokstavelig talt er mindre tiltak.
En del småarbeid må du likevel søke om. En tommelfingerregel er at alt som skal bygges nærmere enn fire meter fra naboen
må søkes om. Dette gjelder selv

Utviklingen i
Lørenskog
Antall søknader etter plan- og
bygningsloven har gått kraftig
ned i Lørenskog det siste året.
I fjor ble det søkt om 224 færre tiltak enn i 2011. Den gang
var det altså 455 slike søknader
inne på bordet til byggesaksavdelingen i kommunen.
I Ullensaker kommune har
antallet derimot gått opp med
211 det siste året, som er den
største økningen i hele Akershus. Skedsmo økte også antallet
det siste året, med 81 flere søknader.

Store forskjeller
Det er klart at demografien
vil være avgjørende for hvilke kommuner som topper og
bunner en slik tabell. Storbyer
har flere blokkleiligheter, og
tiltak blir da færre per person.
Sånn er det for Lørenskog og
flere andre kommuner i Akershus. En annen «svakhet» med
utregningen, er at store hyttekommuner kommer langt opp
på listen. Statistikken gir oss
likevel et reelt bilde over selve
byggeaktiviteten i kommunen.
Helt øverst i Norge – altså uoffisielt Norges mest tiltakslystne befolkning, finner

Byggetiltak
Antall søknader om tiltak etter plan og bygningsloven
Søknader

Hurdal
73
Sørum
431
Eidsvoll
489
Vestby
301
Nesodden
325
Gjerdrum
107
Nes
330
Ullensaker
500
Aurskog-Høland
239
Fet
161
Nannestad
169
Ski
388
Bærum
1439
Rælingen
196
Skedsmo
598
Enebakk
110
Nittedal
221
Oppegård
255
Asker
477
Frogn
124
Lørenskog
231
Ås
Ikke oppgitt

vi i Sirdal kommune i Rogaland. Mange hytteeiere fra Sørog Vestlandet har nok søkt om
både det ene og det andre her.
De sørger for at antallet kommer opp i 220 per tusen. Helt
på bunn finner vi Harstad, der
det kun ble søkt om fem tiltak
per tusen beboer.
Lørenskog sin
plassering
Det er 357 (av 428) kommuner
som har tallene klare i SSBs sin
database. Tallene stammer fra

per 1000
innbygger

27,5
26,8
22,6
19,9
18,2
17,4
17,0
16,1
16,0
15,2
14,9
13,4
12,6
12,1
12,0
10,5
10,3
10,0
8,5
8,2
6,9

rangering

183
192
236
255
279
290
295
304
305
310
313
330
336
338
339
347
348
350
354
355
356

Kostra, og er altså innrapportert
av kommunen selv. Blant disse
357 kommer Lørenskog på en
356. plass, målt i antall tiltak
per innbygger. Så er Ullensaker
kommune å finne som nummer
304 her, og Skedsmo som nummer 339.
Tiltakstoppen i
Akershus
I Akershus ser vi at beboerne i
Hurdal kommune topper listen,
da det her var 27,5 tiltak per
tusen innbygger. Nummer to

TILTAKSLYST: Innbyggerne i
Lørenskog kommune hadde i fjor
inne 231 søknader om byggetiltak. Målt per innbygger er
dette et av landets minste antall.
(Illustrasjonsfoto)

er Sørum, med 26,8 per tusen.
Sist er Lørenskog, med kun 6,9
tiltak per tusen. I dagens avis
har vi med en tabell over alle
kommuner i Akershus. (Det er
noen kommuner som ikke har
fått orden på tallene enda.)

Eksempler på tiltak du ikke behøver å søke for
Mindre frittliggende uthus: Dette kan for eksempel
være lekestue, vedbod, sportsbod, redskapsbod eller hageveksthus til hobbybruk. Bygningen skal ikke brukes til varig
opphold for personer, og kan
ikke være større en 15 kvm. Gesimshøyden kan ikke være mer
enn 2,5 meter, og mønehøyde 3
meter. Minimumsavstanden til
annen bygning på eiendommen
er 1 meter.
Fasadeendring: som ikke
medfører at bygningens eksteriørkarakter eller helhetsinntrykk endres. Typisk vedlikehold eller oppussing av fasade.
Hvorvidt bygningens eksteriørkarakter endres, må vurderes
konkret på bakgrunn av hustype, alder, plassering, historikk

og omgivelser.
Gjerde: Innhegning mot vei
med inntil 1,50 meter i høyde,
forutsatt at frisiktsoner mot vei
ikke hindres. Når det gjelder
gjerde mot naboeiendom gjelder grannegjerdeloven, som
medfører at dette blir et privatrettslig forhold.
Levegg/skjermvegg: Den
kan være inntil 1,80 meter høy,
10 meter lang. Den kan være
frittstående eller forbundet
med bygning.
Frittliggende
elementer: Eksempler på dette kan
være utepeis/fastmurt grill,
utegulv, skulpturer, fontener og
andre mindre konstruksjoner.
Tiltak må være små av størrelse,

uten fare eller ulempe for omgivelsene. Tiltaket skal være frittliggende i forhold til bygning.
Mindre
forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde når
muren er plassert minst 2,0 m
fra nabogrensen, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde når muren er plassert minst
4,0 m fra nabogrensen. Forutsetningen er i begge tilfeller at
muren ikke hindrer frisiktsoner
mot vei.
Skilt og reklameinnretninger på inntil 3,0 m2 som
monteres flatt på veggen.
Mindre antennesystem:
Antennemast kan ha høyde
inntil 2,0 m. Parabolantenne
kan ha diameter inntil 1,2 m.

Flere antenner på samme hus
kan bli vurdert søknadspliktig.
Fylling eller planering
av terreng når tiltaket ikke
medfører mer enn 3,0 m avvik
fra opprinnelig terrengnivå i
spredt bygd strøk. I tett bygd
strøk må avviket fra opprinnelig terrengnivå ikke være mer
enn 1,5 m. På eiendom for rekkehus, kjedehus eller lignende,
må avviket ikke være mer enn
0,5 m. Fyllingsfoten må ligge
mer enn 2 m fra nabogrensen.
Biloppstillingsplasser
for eiendommens bruk som
ikke krever vesentlig terrenginngrep, er unntatt fra søknadsplikten. Plassering av campingvogn og vinteropplag for båt er
unntatt fra søknadsplikten.

Også andre mindre tiltak kan
unntas fra søknadsplikt. Avgjørelsen av om søknad er nødvendig, tas av kommunen i hvert
enkelt tilfelle, med mindre det
er gjort generelt i vedtektsbestemmelses form. Er det tvil, må
man kontakte kommunen og
be om en forhåndskonferanse.
Det samme gjelder dersom man
er usikker på om tiltaket kan
iverksettes uten etter søknad eller melding.
Eksempler på slike tiltak
kan være skur for kildesortering, søppelkassestativ, fontene, portal, ballnett, utvendig
badestamp, leke- klatrestativ
eller campingvogn og småbåt
i opplag.
(Kilde: Huseiernes landsforbund)

Basar på Skårer gård
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Lørdag 8. juni fra kl. 12 – 16 holder Skårer gård internasjonal basar.
Det har blitt et tradisjonsrikt
arrangement med Internasjonal
Basar på Skårer gård. 2013 vil bli
det 11. året Internasjonal Basar
arrangeres i Lørenskog. De to siste
årene har basaren vært avholdt på
Lørenskog Hus i forbindelse med
Barnas Verdensdager, men den er
nå flyttet tilbake til Skårer gård
der arrangementet har vært holdt
i mange år tidligere.
Internasjonal Basar er en markedsdag for hele familien, og det
legges særlig vekt på et internasjonalt og flerkulturelt uttrykk. Av
Norges kommuner har Lørenskog
landets tredje største andel av
innvandrere, og dagen har som
formål å gjenspeile det kulturelle
mangfoldet som finnes i kommunen.
Lørenskogs «egen» Trond
Granlund holder minikonsert
ca kl. 14, og minst 10 ulike nasjonaliteter fra ulike deler av
verden er representert blant deltagerne denne lørdagen. Lokale
lag, foreninger og privatpersoner
selger mat fra mange land og
verdenshjørner, og du kan kjøpe
ulike produkter, husflid og kunsthåndverk. Det blir også flere
innslag av dans, sang og musikk
i løpet av dagen. Du kan for eksempel oppleve kurdisk dans, spise afghansk mat, kjøpe ugandisk
smykkekunst, høre norske toradere, og mye mye mer.
Konferansier for årets arrangement er artist Kohinoor Nordberg, som er vokst opp i Lørenskog.
Dagen vil offisielt åpnes av
Kultur- og idrettsutvalgets leder
Knut Jan Nielsen. Under årets
Internasjonal Basar blir det i
tillegg utdeling av både Drømmestipend og Lørenskog kommunes Kulturpris. Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt
mellom Norsk kulturskoleråd
og Norsk Tipping hvor det ønskes å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
To unge talenter fra Lørenskog
mottar hvert sitt stipend, som
deles ut av rektor ved Lørenskog
musikk- og kulturskole, Finn
Evensen.
Kommunens kulturpris deles

Minikonsert: Trond Granlund holder minikonsert kl. 14.
lørdag 8. juni

Håndverk: Dåpsluer produsert av Lørenskog Husflidslag.

årlig ut til en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjon
som bor eller har sitt kulturelle virke i Lørenskog kommune.
Formålet med prisen er å hedre
personer eller organisasjoner
som har nedlagt et særlig stort
arbeid for kulturlivet i kommunen. Prisen deles ut av ordfører
Åge Tovan og KI-leder Knut Jan
Nielsen.
Denne lørdagen blir det også
åpning av sommerens utstilling
på Lørenskog bygdemuseum,
Skårer gård. Den ene delen av utstillingen heter «Mens vi venter»
og er en del av et kunst-, kulturog integreringsprosjekt. Randi
Hosøys grunnidé ble utviklet
videre til et samarbeidsprosjekt
med Mai-sentret, Rasta opplæringssenter og Flyktningkontoret
i Lørenskog og munnet ut i en
utstilling av et utvalg dekorerte
babyluer som viser et mangfold
av idéer og kreativitet fra kvinner
fra ulike land.
Utstillingen inneholder også
delene «363 små sokkepar» og
«Dåpsluer», som er produsert av
Lørenskog Husflidslag.
Lørenskog kommune ønsker
alle hjertelig velkommen til en
hyggelig dag med mange ulike
uttrykk og impulser, nye smaker,
unike produkter og kulturopplevelser fra hele verden!
Trond Granlund kommer!
Kommer du?

Utdanning som gir
gode jobbmuligheter:

Fotterapi

Søker du en karriere som fotterapeut?
Fotterapi Vg2 fører frem til autorisasjon
i et fag som markedet etterspør.
Oppstart i Lillestrøm 5. september 2013

Fortløpende opptak – søk nå.

folkeuniversitetet.no tlf: 03838
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Sydney down under
På andre siden av
kloden ligger den
der, Sydney. Storbyen med palmene, strendene, bylivet og nattelivet.
Nesten så langt
unna det er mulig å
komme. Det er ikke
til å komme bort fra
at reisen er utrolig
lang, men det som
venter deg når du
lander, gjør opp for
de endeløse flytimene.
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Sydney er en herlig blanding
av gammelt og nytt. Det er et
europeisk sus over byen, samtidig som naturen og klima, er så
tropisk at det er helt tydelig at
du ikke befinner deg i Europa.
YRENDE SYDNEY
Sydney er riktignok ikke hovedstaten på denne vakre øya,
men den er den mest kjente
byen og for mange kanskje
selve symbolet på Australia.
Sydney er Australias eldste by,
og stedet hvor det bor flest
mennesker. Byen har et rykte
for å være en av de flotteste byene i verden, en betegnelse den
virkelig fortjener. Sydney har
puls, natur, flotte bygninger,
nydelige strender, behagelig

Sydney harbour bridge:

Her kan du faktisk rusle over i høyden, med nydelig utsikt over byen.

atmosfære, rikt kulturliv og et
vakkert utseende. Dette er en
by det er lett å bli forelsket i.
SYDNEY HARBOUR
Sydney ligger rett ved havet,
og har faktisk noe som ligner
en fantastisk skjærgård. Går du
ned til Sydney Harbour finner
du en rekke med båter og ferger
som kan ta deg med ut i skjærgården. Hopp på en av de mange fergene, sett deg på takdekket
og sørg for å ha kameraet klart.
Her er det mye å ta bilder av.
Det berømte operahuset ligger
her, og båtene kan ta deg med
ut til en morsom zoo, botanisk
hage, eller på en tur inn til Botany Bay hvor Captain James
Cook først kom og gjorde krav
på øya. Historien til Sydney er
spennende, og det er absolutt
verdt å få med seg noen historiske turer. En annen ting som
er verdt en tur er den kjente
Sydney Harbour Bridge. Ta på
gode sko, for her kan du faktisk
gå over broen som binder Syd-

ney syd med Sydney nord.
BONDI BEACH
Like kjent som Sydney selv, er
kanskje alle de vakre strendene som omkranser byen, og da
kanskje spesielt Bondi Beach.
Her er det mange turister som
finner veien, men det absolutt
verdt turen. Stranden er nydelig
og det er en egen stemning her.
Den er utrolig livlig, og surferene
regjerer på den sørlige siden av
stranden. På strandpromenaden
ligger det restauranter, barer og
kafeer på rekke og rad. Spis en
kenguruburger og nyt solnedgangen, eller bare ta en pause fra
solen. Solen her er utrolig sterk,
og det er lurt å smøre inn kroppen med høy faktor titt og ofte.
Ønsker du å legge ut håndkle på
et litt roligere sted, finnes det
utallige strender du kan ta turen. De fleste strendene ligger ti
til tyve minutter unna sentrum.
KINGS CROSS
Dette er den syndige delen av

byen, og det er hit du må dra
om du er ute etter en skikkelig
natt med partyhatten på. Denne delen av byen er oppe hele
døgnet, og musikken høres ut i
gatene. Dette er ikke stedet å dra
om du ønsker en rolig kveld. Det
finnes en del restauranter her,
men på de aller fleste er lydnivået høyt. Sydney-bosatte er kjente
for å feste, og også for sine frisinnede holdninger. Kings Cross er
også byens homsestrøk.

opp må du ta turen til Sydney
Tower. Det ligger i kjøpesenteret Westfield på bakkeniva,
men det er mulig å ta lunsj eller
middag i toppen av det som er
Sydney nest høyeste punkt med
sine 309 meter. Her er maten
nydelig og utsikten underholdene. Tårnet roterer, så om du
sitter her en time, får du utsikt
fra alle vinkler over byen.

SHOPPING
Syndney er en stor motemetropol, og byen byr på utallige muligheter om du er ute etter å fylle opp kofferten. Her finnes det
noe for enhver smak, og i alle
prisgrupper. Det mest imponerende her er de enorme kjøpesentrene. Mange av de holder
til i elegante, gamle bygninger
og er utrolig fine. Her kan du
lett tilbringe timesvis om du
vil. Det er også et bredt utvalg
av restauranter og kaffer inne i
disse sentrene. Om du vil høyt

ON THE ROAD
Selv om Sydney kan by på nok
underholdning for noen uker,
er det å anbefale å leie en bil.
Bare en time unna byen ligger
nemlig to steder det absolutt
er verdt å få med seg. Bilturen
i seg selv er en morsom opplevelse da det som regel er et rikt
dyreliv langs veien. Men pass
opp, her ligger det også mange
kenguruer langs veien som har
hatt et uheldig møte med et
motordrevet kjøretøy. Australienerne flest kjører ikke når det

Velkjent:

Det verdenskjente operahuset står for mange som et landemerke av Australia.

DRIKK OPP: Du trenger ikke å gå lenge tørst om du tar turen ut til
Hunter Valley og dens mange vingårder.

har blitt mørkt, nettopp for å
unngå dette, og de fleste bilforsikringer gjelder ikke etter solnedgang i møte med dyr. Men
kjører du når det er lyst er det
ingen grunn til bekymring.
HUNTER VALLEY
Stedet du absolutt burde kjøre
til om du er glad i vin og utsøkt
mat, er Hunter Valley. En time
nordvest for Sydney ligger det
et stort utvalg av kjempekoselige vingårder som byr på utsøkte smaksopplevelser. Det er
både de små familiedrevne, til
de helt store. Det er sirka 140
forskjellige vingårder her. Alle
byr de på gratis smaksprøver,
men den uskrevne regelen her
er at du minst må betale for en
flaske du tar med hjem igjen.
Mange av vingårdene her har
også restauranter med nydelig

mat til, og det finnes mange
steder som byr på landlig og
romantisk overnatting. Lei en
liten hytte ved vingårdene, og
innta et glass vin mens du ser
på kenguruene som leker i solnedgangen. Det er virkelig en
koselig opplevelse utenom det
vanlige.
BLUE MOUNTAIN
Legger du kjøreturen til en
time vest for Sydney, kommer
du til Blue Mountains. Dette
er et nydelig fjellområde . En
stor del av Blue Mountains er
innlemmet i Greater Blue Mountains verdensarvsted, et område som består av syv nasjonalparkområder. Ta en kjøretur
opp i høyden og nyt utsikten,
dette stedet er vakkert. Det er
også mange muligheter her for
fotturer.

GUTTA PÅ TUR: Kenguru-spotting er obligatorisk. Det er mange av dem, og du kan som regel se dem langs
landeveien. De er aktive i soloppgang og solnedgang, og hopper sammen i flokk.
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Hjemme igjen fra Uganda - ønsker seg tilbake
Elisabeth Kulsli
Myking (21) fra
Kløfta og Therese
Slaaen Pladsen
(19) fra Lørenskog er tilbake fra
Uganda etter syv
måneders undervisningsoppdrag.
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Jeg vurderer å dra tilbake til
høsten for å være der et par
måneder, hvis det passer med
studiene mine. Man kan vel
si at jeg ble litt forelsket i kulturen og landet, sier Therese
Slaaen Pladsen.
Strømmestiftelsen
startet
en toårig yrkesskole for jenter
i Uganda. Gjennom et seks
ukers forkurs på Hald Internasjonale Senter i Mandal fikk
Myking og Pladsen nødvendig
opplæring. I syv måneder har
de to romerikingene undervist

Elisabeth Kulsli
Myking (tv) og Therese Slaaen
Pladsen fikk syv lærerike måneder
i Uganda gjennom Strømmestiftelsens skoleprosjekt. (Foto: Privat)
Lærerikt:

i engelsk, kurvfletting, etikk og
selvtillit. I tillegg til dette underviste de i microfinans fire
kvelder i uka.
POSITIV OPPLEVELSE
Også Elisabeth Kulsli Myking ser positivt på det syv måneders lange oppholdet. Hun er

også fristet til å reise tilbake.
– Når jeg en gang, langt
fremme i tid, stifter min egen
familie kan jeg ikke forestille
meg å bo i Norge hele tiden.
Alle har godt av å lære en annen kultur å kjenne, sier Myking.
21-åringen forteller at hun
skulle ønske hennes småsøsken
kunne bodd noen år i et land
som Uganda. Hun mener man
vokser utrolig mye på det. Myking tenker på reise tilbake til
Uganda på besøk om ikke så alt
for lenge.
– Ble oppholdet som forventet?
– Mye ble som jeg forventet.
Vi hadde sett en del bilder og
hørt historier fra de som var
der i fjor, men samtidig var det
mye som var annerledes, sier
Pladsen
Romerikingene
bodde
i
landsbyen Kabale, 420 kilometer fra hovedstaden Kampala,
hos en vertsfamilie. De tror at
dette førte til at de kom nærmere kulturen. Pladsen forteller
at de raskt fikk daglige rutiner.
Vertsfamilien var ikke så fattig
som de på forhånd forestilte seg.
TRIVDES SOM LÆRERE
– Fattigdommen var der, men

alle var ganske generelt fattige
så det var derfor få som skilte
seg ut, forteller Pladsen.
– Jeg hadde jo hørt mye om
Uganda før vi dro. Jeg hadde
også lest gjennom bloggen til
de som var på prosjektet i fjor.
Samtidig var det mye som overrasket meg. Blant annet at jeg
skulle trives så godt i rollen som
lærer. Det var virkelig helt fantastisk! En annen ting er hvor
godt det fungerte sammen med
Therese, forklarer Myking.
Jentene kjente ikke hverandre fra før. Myking var derfor
spent på hvordan det skulle bli
å bo og jobbe sammen et menneske hun bare hadde møtt én
gang i sommerferien før de begynte på Hald. Hun forteller at
dette gikk over all forventning
og at de nå er blitt gode venner.
– Hva har dere selv lært?
– Jeg har lært at materialisme ikke er svaret på lykke. Jeg
tror at lykken vi så hos deltagerne i mikrofinansgruppene
vi jobbet med er hundre ganger
større enn den vi nordmenn
har her hjemme. Dette til tross
for at nesten alle lever under
fattigdomsgrensen. De verdsetter livet på en helt annen måte
enn det vi klarer her hjemme,

100 GRUNNER
TIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMER

Vi har samlet noen av våre mest populære sommerprodukter og satt prisen til
100 kroner. Når du velger en sommerhit, vet du at du har gjort et smart kjøp.

Tlf. 92 26 07 92

Gunstige kjøp av
feriebolig i utlandet!
Leiligheter og villaer for salg i Costa Blanca Sør og Costa Del
Sol (Spania), Alanya og Side (Tyrkia) og Kypros.
KURVFLETTING:

Et av oppdragene for Elisabeth og Therese var å undervise i kurvfletting.(Foto: Privat)

var muzungu (hvite), så ble vi
raskt en del av samfunnet, forteller Myking.
– Hva var det beste med oppholdet?
– Smilene, ropene etter
muzungu i gatene, gleden,

dansingen, været og jobben
med elevene vi underviste.
Den afrikanske kulturen lærte
oss å ta livet som det kommer
og ikke være så nøye på alt, og
heller kose oss i hverdagen, forteller Pladsen.

÷30%

GJELDER FØLGENDE:
Maple walnut, Carmelita, Swiss chocolate, Vanilla dream.

KOMPLETT M/PUTER

Førpris: 5.999,-

AV SVIN
Y TREFILET pr kg.
s
Fersk. I bit. Pri
)
(4358982

SPAR:

2.000,-

3.999,-

MATARO MODULSOFA HJØRNE
Grå kunstrrotting. Inkl. puter. Mål. Lounge: 161x73x67,5 cm.
Hjørne: 131x73x67,5 cm. Vedlikeholdsfri. (5636725)

PR KG

FERSK

49

229,-

90
HEL FERSK SUPERIOR LAKS
Pris pr kg. (4358081)

TRAMPOLINE MED SIKKERHETSNETT
3,6 M

3,6 METER
Førpris: 1.899,-

699,-

1.199,SPAR:

TRAMPOLINE
Kraftig og stabil trampoline. 8 ben og en diameter på 3,6 meter.
Leveres med trekk samt polstring over fjærene. Enkel og montere.
Inkludert sikkerhetsnett med polstrede stolper for ekstra sikkerhet.
Førpris Trampoline 1199,- + sikkerhetsnett 699,- = 1898,(4809141/4809505)

GULLKYLLING

SMART CLUBS EGEN

100,- 100,-

– Vi ble hjertelig tatt imot
av alle sammen. Vi følte oss aldri i veien eller til overs. Vi ble
ønsket velkomne overalt hvor
vi gikk. En gjestfrihet jeg aldri
har sett maken til, forteller Myking.

For tilsendt prospekt, send mail til: post@ferieboligutland.no
Vårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16

MÖVENPICK

PARTIVARE

÷40%

FERSK

SMART CLUBS
EGEN SPARERIBS
Ca 1,5 kg. Pris pr kg. (4876850)

?
r
e
h
e
r
e
Annons

påpeker Pladsen.
– Vi er utrolig heldige som
lever i Norge. Dette er vanskelig å forstå når du aldri har sett
fattigdom, korrupsjon og slike
ting på nært hold, men etter
syv måneder i Uganda får du
øynene opp. Samtidig har jeg
fått bekreftet at materialistiske
goder egentlig bare er en illusjon. I det lange løp betyr det
absolutt ingenting, sier Myking.
MERKET
KULTURFORSK JELLEN
– Det var en del som skjedde
som ikke burde skjedd, som korrupsjon og ran, men samtidig er
det ikke dette vi sitter igjen med
av minner, sier Pladsen.
Vertsfamilien ga klar beskjed om at jentene ikke fikk
være ute i gatene etter mørkets
frembrudd klokken 19.00.
Dermed ble nordmennene trolig spart for en del ubehagelige
episoder.
– Vi har hatt en totalt annerledes oppvekst enn jentene
vi underviste, så det kunne bli
utfordrende. Ellers er det ingen
episoder som skiller seg ut. Vi
gled ganske greit inn i kulturen, sånn med unntak av at vi

13

STORFE INDREFILET
Import. Frossen. Pris pr kg.
(4531992)

ALLE NYE BØKER!

MAKS

RABATT!

Veil.pris: 399,-

50,-

349,SPAR:

Politi

LANSERES TORS 6. JUNI

20 VARIANTER

GJELDER MARINERTE OG NATURELLE VARIANTER AV GULLKYLLINGPRODUKTENE
Hot wings - filet - filet med skinn - filet hot&spicy - overvinger - salatkjøtt - lår - lårklubber - overlår - vinger - karbonadedeig

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SE ALLTID UKENS KUNDEAVIS PÅ

ALNABRU 8–22 (8–20) • SLEPENDEN 8-22 (8-20)

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
Tilbudene gjelder t.o.m. 08.06.13

12
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på
trykk her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Ullensaker

Vedkjøring til Algarheim
meieri. Fotografert rundt
1940. Bildet er hentet fra
Akershus fylkesmuseum.

VARMEPUMPER
A
A

Vi har utvidet vårt sortement
og knyttet til oss 30 års erfaring.
Målet vårt er å ha høyeste kvalitet til lavest pris.
Nå tilskudd
er det
Ring for nærmere informasjon. Spør oss om
og finansiering.

tid for

Luft til
SERVICE
Nyhet Mitsubishi FH35 6,6 kW til kr 21000,kr 1200,luft varmepumper:
Mitsubishi FD25VABH 6,3 kW kr 17000,Mitsubishi FD 25 6.3 kw til
Mitsubishi FH 25 6,3 kW kr 20000,Vi utfører
17.000.SERVICE på
Toshiba RAS 25 SKVP2-ND 7,7 kW kr 18000,FD 35 6.6 kw tilvarmepumper
LG Prestige PLMN 09 6,6 kW kr 18000,- Kampanje
Nytt luft / Vann system.
18.000.LG
Prestige
PLMNluft/vann
12 6,8varmepumper
kW kr 19000,priser
STØRST
Vi har
nå tilgjenglig
til
FH
35
6.6
kw
nyeste
en god pris. Pumpene er fra Energy Save AS som
på varmeEnergy
Save LUFT/ VANN 6,0 kW nå: kr 19900,har meget gode referanser i markedet.
modell til
pumper i
NÅ KAN DU FÅ
Inkluderer standard montering
Mitsubishi21.000.toppmodell
Hedmark
har blitt
forDette
Luft/luft
varmepumperVarmepumpe
for skaffe
Vi kan også
for svømme-og testvinner
Finansiering via Resurs Bank
en stor suksess

Luft vann
baseng
varmepumper
Ring
for flere gode tilbud!

Panasonic,
LG, IVT m.m.
under 1000‚–
pr mnd.
Varmepumper for

TIL UTROLIGE

Over Prisene
24 mnd. på luft til luft pumpene
kr
er
ferdig montert.
fra
Finansiering
gjennom Resurs Bank – Medlem av Norsk Varmepumpeforening og Renas
Vi monterer i Hedmark, Oppland og Akershus

19.900,-

15.000,-

SVØMMEBASSENG

Bekkvang Service AS www.nordic-fire.net

Avdeling Løten og Hamar: 920 42 725 Avdeling Ringsaker: 452 80 901

Fra og med juni 2013 vil vi også
tilby bergvarme. Våre samarbeidsparter har over 20 års
erfaring med energibrønner. Ta
kontakt for en befaring og vi
vil gi deg et godt tilbud.

Vi lanserer også

Varmtvannsbereder med
varmepumpe til en
hyggelig pris. 190 liter
eller 300 liter.
Her får du igjen over 3
ganger så mye som du
bruker.

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

sunnyDAYS

÷30%

Merkevarebutikken for barn og unge 0-14 år

199,Str. 24-32

199 ,-

PÅ ALLE
VARER

Str. 28-35

199 ,Str. 31-38

Alle sommervarer

GJELDER KUN
BARNAS DAG
LØRDAG 8 /6

199 ,Str. 31-35

NAME IT TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER
TLF.: 93 46 19 02 / BARNEKLÆR 0–12 ÅR

÷30-50%
Gjelder ikke basic-varer

199 ,Str. 28-35

Lørenskog Storsenter • tlf: 67 97 47 60
www.okonomisko.no

TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER

I TLF 67 97 31 00

Alt er mulig
Darttavle
med 6 piler.

49,-

Komplett krocketsett

Alt er mulig

for 4 spillere med 4 klubber, 4 baller,
10 bøyler og 2 start mål pinner.

199,-

Såpebobler

29,-

599,-(799,-)

199,-

Badmintonsett
Stiga.

199,199,-

www.clasohlson.no. Telefonbutikken 23 21 40 00
Lørenskog storsenter, Rasta, Oslo. Man-Fre: 10-21 Lør: 09-18
Tilbudene gjelder
149,- tom. 23.10. eller så langt lageret rekker.

Paviljong
31-5234

(199,-)

Barnas Dag lørdag 8. juni

www.triaden.no

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
jernvare | elektro | multimedia |Følg
hjem oss
| fritidpå www.triaden.no
eller
www.facebook.com/Triaden
Hjertelig
tilstede
67 97 83 30

– tlf

TILBUD!
FRA ONSDAG 5. T.O.M.
LØR 8. JUNI!
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SKOLANSERING
torsdag 13. juni
kl. 13.00-18.00

Fysioterapeut Geir Hennum
vil være tilstede.
Introduksjonstilbud denne dagen
kr. 1700,- (veil. 1850,-)
Riktig balanse er
viktig for foten
og hele kroppen.
GaitLine er designet nettopp for
dette. De stimulerer føttene
og forbedrer
ganglag og
holdning.

ALT AV
KLÆR TIL BARN OG
JUNIOR

Triaden Lørenskog Storsenter. Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07

www.triaden.no

– Hjertelig
tlf 67 97tilstede
83 30

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no
eller www.facebook.com/Triaden

Skårersletta 18, 1473 Lørenskog • Tlf. 67 91 96 72 • E-post: firmapost@loban.no • Åpent: 10-17(10-14)

bildet tatt?

G-SPORT TRIADEN

Olympic Champion Liv Grete
Skjelbreid Poirée in Everyday Performance
By GaitLine - www.gaitline.com

VELKOMMEN

Hvor er dette

÷30%
OPPTIL

19

Har du svaret?

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

Da ingen gjettet
riktig forrige utgave
gir vi utfordringen
på nytt. Hvor er dette
bildet tatt?

Takk til alle som sendte inn!
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Åpner lommeboken
for bolig i Spania
Nordmenn iler til for
å kjøpe boliger og
leiligheter i Spanias
havarerte boligmarked.
– Den enes død er den andres
brød. Dette gjelder dessverre
også for Spania etter at finanskrisen satte inn i 2008, sier
Atle Sommerfeldt, daglig leder i
markedsførings-firmaet Spaniasommer.com.
K JØPERS MARKED
Sommerfeldt forteller at det
ble bygget altfor mange boliger i Spania fram til 2008 2009. Nå jobbes det hardt for
å selge disse boligene. Prisene
har derfor stupt med 30 til 40
prosent i de mest populære
områdene.
– I dag får du et ganske bra
rekkehus eller leilighet for
mellom 750.000 og 1.2 millioner norske kroner i Spania,
sier Sommerfeldt, som gjennom 13 år har fulgt kjøp- og
salgsmarkedet for markedsførings-portalen Spaniasommer.

EKSLUSIVT BOLIGOMRÅDE:

fra 185 000 til 130.000 euro.

Leilighet rett sør for Torrevieja - Costa Blanca. Flott leilighet i eksklusivt boligområde. Denne er nylig nedsatt

Et av de mest populære områdene er rundt Costa Del Sol.
Leiligheten som tidligere gikk
for 300.000 til 400.000 Euro

Glasstak over
inngangsparti

Mange design. Glasstak leveres på mål.
Ta kontakt for befaring, tlf. 41 25 29 79
Sjekk nettsiden for
mer informasjon
og bilder.

www.glassbaldakiner.no

Glassbaldakiner - Entretak- Postkasser

har sunket til rundt halvparten
i disse områdene. For to år tilbake sto salget nærmest stille,
men nå er det igjen bevegelser
i markedet.
– Nå kjøper mange nordmenn rekkehus og leiligheter
på Costa Del Sol. Der var et
alt for høyt prisnivå for noen
år tilbake. Nå er prisen justert
kraftig ned, noe som igjen vekker investeringslysten til Ola og
Kari, sier Sommerfeldt.
Et av områdene som har blitt
det største og mest populære
stedet blant nordmenn, er syd
i Costa Blanca. Også der ble det
bygget mange leilighetsanlegg
før finanskrisa slo ut. Der kan
du nå skaffe deg en leilighet av
svært god standard for 100.000
til 125.000 Euro.
– Stikk i strid med det som
skrives i mediene i Norge, er
nordmenn ute etter beliggenhet og kvalitet. De fleste kjøper
ikke det superbillige som finnes
i markedet, det har for dårlig
kvalitet for de fleste. Nye boliger er derfor i skuddet. Men disse er jo også blitt mye billigere
enn de var for 5 - 6 år siden, sier
partner Pål E. Harr i Sydenhus.
SER UTVIKLINGEN
Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret forteller at nordmenns kjøpelyst for boliger i
Spania er økende.
– Norge har en spesiell økonomi, og vi har hatt en oppgangsperiode som har vart vel-

Populært: Leiligheter på Costa Blanca - sør for Torrevieja. Dette
er et veldig populært for nordmenn på boligjakt.

dig lenge. Etter finanskrisen tok
man en pause. Mange har sittet
på gjerdet og ventet, men i fjor
tok kjøp av boliger i Spania seg
kraftig opp. Kjøperne tenker
sannsynligvis at det nå er mulig å gjøre et godt kjøp, forklarer
Øye.
– Hvem velger å bruker pengene
på bolig/sommerhus i Spania?
– Det er godt voksne mennesker på langt over 40 år. Det
er folk som kanskje har spart
seg opp penger, og som gjerne
har solgt huset i Norge og flyttet inn i leilighet.
Feriehus og leiligheter i Spania konkurrerer mot hytter
ved sjøen i Norge, men du får
ekstremt mye mer ved å kjøpe
et feriested i utlandet. I tillegg
er det blitt enklere med finansiering ved kjøp av eiendom i

Spania. DNB i Luxemburg er
stor aktør i markedet. Der kan
du låne Euro med sikkerhet i
boligene, opplyser Øye.
– Hvilke steder i Spania er de
mest populære for nordmenn å
kjøpe eiendom i?
– At Costa Blanca og Kanariøyene peker seg ut er, ikke
bare fordi man ønsker å snakke norsk med naboen, men det
er også en trygghet ved at man
da kan selge i det norske markedet. Men det er veldig få som
kjøper leilighet i Spania for å
tjene penger på den. Man kjøper for å ha den til familien,
sier Øye.

Tekst:Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
Foto: Spaniasommer.com
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Gode tips til kjøkkenet
Proppløsere, monteringstape, silikon
og mikrofiberkluter.
Disse produkter og
mange fler, hjelper
deg holde kjøkkenet
i tipp topp stand!
Neste gang du er
innom din lokale
farge- og interiørbutikk, sjekk hyllene
for flere gode tips
for kjøkkenet!
Din lokale farge- og interiørbutikk fører sikkert mange flere
ting enn maling og pensler. I
faghandelen finner du også en
lang rekke produkter som er bra
å ha for hånden på kjøkkenet.
Disse produkter hjelper deg holde kjøkkenet i topp stand: for
eksempel ved å fjerne propper i
avløpet, holde rustfritt stål fritt
for fingermerker, beskytte benkeplater og fliser. Med mer.

Sommerkampanje: Luna Kjøkken ÷ 20%
Arveset
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Alna senter
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Enkel parkering
2.500 m2 showroom
Kvalifisert betjening
Veiledning
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vedlikehold:

Fugene er flisveggens svake punkt og blir fort skitne. Ved å impregnere dem, holder fugene seg pene lengre.

hvitevarer og detaljer av rustfritt
stål, krom og aluminium.
Løs opp proppen
Matfett og annet som spyles

Gratis
parkering

Ytre R

Merkevarer:
Luna Kjøkken - Sigdal - Husqvarna - Franke - Røroshetta

Toys R Us

ei

Våre kjøkkenkonsulenter hjelper til
med gode råd og planløsning.
Når du har bestemt deg, leverer vi
Luna Kjøkken innen 3 dager fra vårt
6000 m2 store lager.

gv

- et rimeligere alternativ for deg som liker å skru selv

Besøk vår utstilling på Alnabru.
Du vil se kjøkken vist med klassisk,
tidløst eller moderne design.

Fjern fingermerkene
Kjapp og enkel rengjøring med
våtservietter løser mange hverdagsproblemer. Det finnes våtservietter beregnet på rustfritt stål,
lær og tekstiler som fjerner flekker skinnsofaen fra kjøkkenstolputene og fettete fingermerker på

Stubberud

R
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Yt

Luna Kjøkken - nå også flatpakket

S

St

KJØKKEN
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m
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Hold fugene rene
Fugene er det svake punktet i
en flissatt vegg. Fugemassen
er porøs og gjennomtrengelig,
mens flisene er glatte og tette. Ved å sette inn fugene med
en impregneringsvæske setter
ikke stenk fra oppvaskkummen, sprut fra stekepanner
og søl fra kjøkkenbenken seg
fast.

oen

erm
Gard

rum

sent

Sentrum Bygg as

Verkseier Furulundsvei 9, 0668 Oslo

ned i vasken på kjøkkenet kan
tette rørene. En moderne røråpner inneholder kraftige kjemikalier som er tyngre enn
vann, noe som gjør at virkestoffene synker og leter seg fram til
proppen, hvor de løser opp i alle
typer rør.

Hold benken tett
Til tetting mellom fliser mot
gulv og i hjørner på baderom og

9

Tlf. 23 17 74 50 - www.sentrumbygg.no

8-18 (10-16)

Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)

DØRER - VINDUER - PARKETT - KJØKKEN

kjøkkener og rundt en nedfeldt
vask brukes en myk fugemasse
av typen silikon eller SMP (Silyl
Modifisert Polymer). Disse produktene er antimuggbehandlet,
og tåler direkte vannsprut.
Rengjør effektivt
En tørr mikrofiberklut fanger
og holder på støv og skitt ved
hjelp av statisk elektrisitet.
Ved våt rengjøring holder duken svært effektiv på vannet
og etterlater en nesten tørr
flate. De mikroskopiske fibrene er så tynne og skarpe at de
«skjærer» vekk fett og smuss
fra underlaget, uten å ripe
overflaten.
Fjern de skadelige
bakteriene
Et bakteriefritt kjøkken er
noe vi alle etterstreber. Ved

innimellom å vaske alle flater
med desinfiseringsvæske, fjernes alle typer bakterier, virus,
sopp fra overflaten. Blårens er
en flyktig, fettløsende alkohol
og et tørrende middel for avfukting av tre, jern og betong
før maling og overflatebehandling.
Heng opp uten hull
Vil du ha mulighet til å flytte
det du har montert, uten å etterlate spor, er Loctite Power
Repair Putty festemidlet du skal
bruke. Det er et knabart epoksy-lim som limer, fyller og tetter
de fleste materialer som metall,
tre, keramikk, glass,stein, betong og mange plaster.

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Per Erik Jæger/ifi.no
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Made by
Versace

KITCH’N HAR ÅPNET NY BUTIKK
PÅ ROMERIKSSENTERET!

For første gang har det italienske designhuset Versace kommet med en tapetkolleksjon. I juni kommer kolleksjonen på det
norske markedet. Stikkord: Barokken.

Kundeklubbtilbud
Rosendahl
bollesett

Kitchen Aid
blender

3 stk
veil 389,- nå 194,-

Versace er et verdenskjent luksusmerke fra Italia - særlig kjent
for sin sensuelle, feminine design, der Medusa-hodet er et
kjennemerke. I juni kommer de
første tapetene til norske butikker, distribuert gjennom tapetleverandøren Storeys.
Det er en typisk Versace-kunde som vil falle for denne kolleksjonen, en kolleksjon som er
utpreget overdådig, sier Torhild
Rustenberg, konseptsjef i Storeys Wall.
Barokken er tilbake
Kolleksjonen heter «Versace
Home». Versace var en av favorittdesignerne til prinsesse
Diana.
– Den nye tapetkolleksjonen
gjenspeiler veldig motehusets
uttrykk, med mye ekstravaganse, luksus, gull og detaljer, sier
konseptsjefen.
Barokkmønstrene og småblomstene passer inn under det
feminine og sensuelle uttrykket,
mens det mer maskuline kommer fram i de grafiske formene.
– Grafiske former finner man
blant annet i tapetet «Greek
Key», et velkjent Versace-mønster, sier Rustenberg.
Barokk og barokken, som det

÷50%

italienske designhuset har satt
i fremsetet, har sitt utspring
nettopp i Roma i Italia. Stilarten og epoken hadde i hovedsak sin storhetstid på 1600- og
1700-tallet.
Kunstretningen
verdsatte dramatikk, detaljer, ornamentering og prakt. Barokken omtales ofte som en
motreaksjon på de strenge
prinsippene om harmoni og
nøysom askese i renessansen.
Luksus på tapetet
Kolleksjonen fra Versace bærer
ulike mønsternavn som «Barocco Flowers», «Barocco», «The
Herald» og «Creamy Barocco».
Til sammen inneholder den 69
ulike tapeter med 11 forskjellige
border.
– Det er en stor og tung tapetbok. Kolleksjonen likner
ikke på noe annet på markedet.
Det er Versace fra A til Å. Overflatene er inspirert av eksklusive
materialer som silke, sateng og
edle metaller. Tapetene vil passe perfekt inn i nyklassisistiske hjem og hos dem som ønsker
et mer overdådig interiør - men
det finnes også alternativer for
de mer minimalistiske, sier Rustenberg.

Storgata 12, 2000 Lillestrøm
Tlf. 906 19 917 • Følg oss på facebook!

Lene Bjerre Pb home Nomi G&C Greengate Voluspa Katrin Uri Line of Oslo Alpaca Society Yaya
Rare Summum Bruuns Bazar Moo Pukka te Cooee Byme SøsJensen Ettika Deborah Lippmann

sort, hvit, krem, rød
og medalion silver
veil 2880,- nå 1880,-

÷1000,-

rETOLKNING: «The Herald» er navnet til dette tapetet. Et gjennomgangstema hos Versace er en retolkning av barokke motiver.

De eksklusive tapetene tilhører en høyere priskategori. Luksustapetene blir derfor å finne i
assorterte faghandlere og interiørbutikker. Men Rustenberg
understreker at de likevel er til
overkommelig pris for de fleste.
Det er bestillingsvare. Butikkene som vil ha den, kan kjøpe
den fra oss nå. Så i juni vil de
være tilgjengelig i de butikkene
som har den, opplyser hun.
Hotelltrenden
Storeys har ikke hatt et liknende samarbeid med et designhus tidligere. Det nærmeste de
kommer er Porsche-kolleksjonen, i samarbeid med bilmerket
Porsche.
– Det er veldig gøy å jobbe
med Versace. Tapetene har vinyl
med fiberbakside, og holder veldig høy kvalitet. Alle tapetene
har en fantastisk overflate med
gode strukturer, med veldig fin
lysrefleksjon. I tillegg har tapetene kontraster i matt og blankt.
De er robuste og er merket med
høyeste vaskbarhet. De tåler
veldig mye, sier hun.
Det luksuriøse preget går
igjen i trendbildet med gull og
tunge farger som blant annet
sees på den kjente hotelleieren
Petter Stordalens nye hotell i
Oslo, THE THIEF.
Den nye kolleksjonen passer rett inn i hotelltrenden, og
er blant annet brukt på et ho-

Kitchen Aid
kjøkkenmaskin
sort, hvit, krem, rød
og medallion silver
veil 5999,- nå 4499,-

÷1500,-

Bodum
presskannekopp
m/2 lokk
veil 299,- nå 149,-

Den lyse siden av barokken: «Creamy Barocco». Dekoren
utstråler feminin eleganse i nyanser av krem og kobber, med delikat
perlemor-skimmer.

tell i Dubai. Det er mye mørkt
i boken som passer godt i denne trenden. For privatpersoner
passer denne typen tapet særlig
til voksne soverom i hjemmet,

stue og entré, oppsummerer
konseptsjefen.
Tekst: Guri Haram/ifi.no
Foto: Produsenten

÷50%

Wilfa
stavmikser
veil 899,- nå 449,-

Dolce Gusto
Circulo
kapselmaskin

Eva Solo
urtepotte

veil 1799,- nå 999,-

veil 299,- nå 149,-

÷50%

÷800,-

÷50%

iittala
mariskåler

Kundeklubbtilbud
Modern House
tacosett

Modern House
Argos serviset

veil 299,- nå 149,-

÷50%
KITCH’N
ROMERIKSSENTERET
51 11 02 58
KITCHN.NO

veil 399,- nå 199,-

÷50%
ALLE TILBUDENE GJELDER
5. - 8. JUNI
HOS KITCH´N ROMERIKSSENTERET,
SÅ LANGT LAGERET REKKER.

18 deler
veil 499,- nå 199,-

÷60%
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Grått er det nye beige på fasaden
Hvilken farge ville
du hatt på huset?
Tiden framover er fin
til å planlegge maling av husets fasade. Selv om utvalget
er stort, velger mange grått. Men staffasjen gir også rom
for fargenyanser.

Mikkelsen i samme butikkjede. Særlig er fargen Mountain
Stone et populært valg. Det
var sånn i fjor og, det er vel en
klassiker. Det går ikke så mye i
hvitt, vi brekker i lysere gråfarger eller mørkere hvitfarger, sier
selgeren.

Bjørn Owren, administrerende
direktør i ifi.no, anbefaler folk
å benytte det ustabile været til
planlegging av hvordan de vil
male huset i sommer.
Ifi.no tok en ringerunde til
ulike butikker i landet for å
finne ut hva folk flest ønsker
av farge på husveggen for tiden.

Bryt med andre farger: Trendfargen grå kan brytes opp med
annen farge på staffasjen.(Foto:Produsenten)

Det folk i Gjøvik vil ha er
vanlig hvitt, så kommer Brunsvart på andreplass. Deretter
går det i Egghvitt, og Antikkhvit.
– Det er ingen store
endringer fra i fjor. Men vi ser
at grått har begynt å komme
mer i vinden, for det har blitt
brukt mye grått innvendig.
Kundene har derfor begynt å
tenke litt mer i gråtoner utvendig også, sier hun og legger til: – Antikkgrå har også
en del tittet på, i tillegg til

Trendy med grått
Hos Byggmaker Skattum i Gjøvik kan Synnøve Enger i markedsavdelingen fortelle at salget
av utvendig maling ennå ikke
har eksplodert.
– Men en del har begynt å
titte, sier hun.

Kontur som er en varm gråtone.
I Kristiansand og Hammerfest er også grått en trend.
– Det går mye i grått, og lysegrått. Vi selger egentlig alt
mulig, som hvitt, gult og rødt,
men grått har hatt en klar tendens de siste årene, sier Harald
Tønnessen, selger hos Nordsjö
Idé og Design.
Samme tendens ser man i
Hammerfest.
– Det går mye i lysgrå, stort
sett lyse farger, sier Fredrik

Oransje på
vinduskarmen
På Maxbo Alna i Oslo, ser de
grått og hvitt som hovedfarger.
– Det går veldig mye i grått.
Egentlig både inne og ute. Det
grå er en trendfarge. Alle som
skal ha maling nå spør etter
grått. Det har gått mye bort fra
det røde og grønne på utsiden.
Det kan nok ha med at vi ligger i byen å gjøre. Hvis folk skal
male hyttene sine, går det mer
i farger som rødt, mens for bolighus er det mye lyst og grått.
Kunden følger også fargekartene fra malingprodusentene,
mange vil ha fargene som er
presentert der, forteller Maria
Falkhytten, selger i markedsavdelingen.
Selv er Falkhytten veldig
glad i nøytrale farger, og har
ingenting imot at kundene ønsker nettopp dette.
– Grått og hvitt blandet synes jeg er veldig fint. Da kan

man for eksempel ha hvitt
som staffasjefarge. Også svak
oransje har blitt en trendfarge som går fint til grått. Man
kan bryte opp det grå med den
milde oransje fargen, forteller
hun.
Den største forandringen fra
i fjor ser Maxbo-selgeren er at
grått har tatt over for beige.
– Vi hadde lenge en periode
med beige, men nå har det gått
over til grått, konstaterer hun.
Fargerikt i vest
Hos Frode Røberg, butikksjef
for Malia Gjenstad i Molde, går
det også en del i grått.
– Av beis er det Burmateak
og Tjærebrun vi selger mest av,
men når det kommer til dekkende farger, er det en del av
de mørke fargene, særlig grå
nyanser. I fjor merket vi at det
begynte å gå over i gråskalaen.
Vi har fine prøver på mange fasadefarger, sier han.
Malia Gjenstad er en av butikkene som har fått installert
Jotuns nye fargesenter for utendørsmaling.
– Det hjelper kundene å se
større prøver. Og så ser det veldig delikat ut, legger Røberg til.
Farger de har solgt en del av
er: Labrador, en mørk gråfarge.

2-mannsbolig kommer for salg
Et flott boligfelt med et helhetsinntrykk som passer for alle aldre.

Grå Skifer og Kontur. I tillegg
Antikkhvit, Frostrøyk og Skodde. Dette er Jotun-navn, andre
produsenter har egne fargenavn.
– De grå nyansene selger,
men det går også mye Rørosrød hvert år i våre trakter. Enkelte skal ha gulfarger også,
Staverngul selges en del, og
Solgul, en skarp farge, går
igjen. Vi selger både grønt,
rødt og blått. Men altså mest
grå og lyse farger. Unntaksvis
vil noen ha mørk grønt, og da
er Grønn Umbra populær, forteller han.
Røberg tror at grått nå er en
mote, samtidig som han ser at
en del tør å bevege seg over på
andre siden av fargeskalaen.
– Men i hovedsak går det i
lyse farger, understreker han.
I Bergen vil det også sees en
del mer farge på ytterveggene
denne sommeren.
– Vi selger masse av
Svenskrød. Det går en del til
de eldre hyttene. Eller så går
det mye av nøttebrune farger,
og noe hvitt. Utendørssesongen har ikke tatt av ennå, sier
Christian Vestin, butikksjef
hos Carlsen i Dræggen Bergen.
Grått er ikke valget til bergenserne.

– Nei, her regner det så mye.
Vi har nok gråvær, humrer butikksjefen.
K jøp et prøvespann
Det er mange gode fargekart i
butikkene.
– Malingsleverandørene har
gode fargekart med mange farger som er egnet for utebruk.
De har også forslag til farger
som passer sammen, slik at folk
får en idé om staffasjefarger
som passer til veggfargen, sier
Owren.
Bjørg Owren i ifi.no anbefaler deg likevel ikke å kjøpe inn
en farge i bøtter og spann etter
å ha bestemt deg for en.
– Kjøp først en liten boks
av fargen du har fått blandet.
Få den så opp på husveggen så
du ser om den er riktig. Det er
mange som har brent seg på
ikke å gjøre nettopp dette. Når
fargen er brukket, er det ingen
retur av utgiftene i forbindelse
med malingkjøp, tipser hun.
Delikat: En delikat kombinasjon er Kontur og staffasje
med fargen Frostrøyk fra
Jotun.(Foto:Produsenten)

Tekst: Guri Haram/ifi.no
Foto: Produsentene
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BESKRIVELSE

- Enebolig med livsløpsstandard
- Flott, sentral beliggenhet i Festningsåsen på Bjørkelangen
- Sol hele dagen
- Flott turterreng sommer som vinter med fiskemuligheter
- Gangavstand til buss, sentrum, barnehage og skole
- Egen garasje med utebod/parkeringsplass
- Utvendig panel malt med 3 strøk
- Takstein
- 3-lags vinduer
- Parkett
- Offentlig vann-og kloakk
- Bredbånd (fiber)
- Balansert ventilasjon
- Støpt 20 kvm terrasse
- God utsikt, ingen forann
- Husbankstandard
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i annonsen.

Visning gjøres etter avtale med
Jarle på tlf. 926 67 354

Finnkode: 40504563

Leveringsklare i august 2013

Henv. GROMSRUD BYGG AS v/Jarle Nordli Tlf. 926 67 354

Utstilling og lagersalg
på Granit/Kleber og
Jøtul ovner/peiser.
Vi murer og monterer.

www.ildstedet.no
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Beis er terrassens «sun-block»
Fargepigmentene i beis beskytter treverket mot sol og regn. Hvor ofte du må
vedlikeholde treplattingen på terrassen
avhenger helt og fullt av hvor godt behandlingen trekker inn. Best resultat når
du med kvalitetsbeis - påført på riktig
måte.
Terrassebeisens oppgave er å
trekke ned i treverket, og beskytte det fra snø og regnvann
– og kanskje mest av alt fra solens UV-stråling.
Grunnforutsetningen for at
beisen skal kunne trekke ned,
er at underlaget være tørt og
rent. Nylagde terrassebord, som
kommer rett fra byggevarehuset, inneholder store mengder
impregneringsvæske, og må få
tørke ut før de behandles.

Hvor
ofte må du vedlikeholde treplattingen for at den skal se flott ut?
Det avhenger både av produktet
du bruker, og måten behandlingen påføres underlaget.
må vedlikeholdes:

Vent med nytt tre
– Ta terrassen i bruk et par måneder, og vask og beis den når
treverket har tørket ut, anbefaler Per Lund Nielsen, malermester og teknisk sjef i Scanox.
Ved påføring skal beisen ikke
danne sjikt, men trekke helt
inn i treverket og etterlate en
matt overflate.

God k valitet
Kvaliteten på beisen er også en
viktig faktor. Terrassebeiser lages av alkydoljer som tynnes

JESSHEIM

Bruk malerull til
påføring, gå tilbake og stryk
ut med bred pensel.Monter
verktøyet på forlengerskaft!

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Kristian Owren/ifi.no

TIlbudene gjelder ut annonseringsuken
www.malia.no

GJØCO - Best i test!

GJØCO

GJØCO

OLJEDEKKBEIS
HERREGÅRD
TERRASSEBEIS Alle farger!

Regnvær er nok ikke det vi mest av alt
ønsker oss om sommeren. Men aldri så
galt at det ikke er godt for noe. Regnvær
er nemlig perfekt vaskevær!
Dårlig vær er helt ideelt hvis du
skal male huset i sommer, eller
gjøre terrassen klar til sommerferien.
Det finnes ikke bedre vær
enn regnvær hvis du skal vaske
huset eller terrassen, sier fagsjefJostein Brekka i Jordan.

Malerull:

HERREGÅRDSPRODUKTENE:
Maximal - Exclusive

Best i test!

Her ﬁnner du oss!

Veibergata 1, Jessheim • Tlf.: 66 71 80 18
Facebook: Malia Jessheim

Nødvendig å vaske
Hvis man skal male huset eller
beise terrassen, er det helt nødvendig å vaske grundig før man
går i gang.
– Det er en dårlig idé å droppe rengjøringen for å spare tid.
Hvis du maler oppå støv og
skitt, får ikke malingen ordentlig heft. Dermed kan du risikere at malingen flasser av etter
kort tid, selv om resultatet ser
flott ut med en gang, forteller
Brekka.
Det kan også være fornuftig
å vaske selv om ikke huset og
terrassen trenger å males eller
beises med det første.
Vinteren etterlater seg alltid støv og skitt på huset og
terrassen, og det kan få fasa-

GARDEROBE
JOTUN’s beste
utendørsprodukt

VINDUER

Teieallen 7
2030 Nannestad

Drygolin Ultimat

Fra KUN

3 ltr.

10 ltr.

KUN
10 ltr.

Vasketips
- Spyl veggen våt før du
begynner – med mindre
det er regnvær.
- Påfør egnet vaskemiddel (enten for vedlikeholdsvask eller et
vaskemiddel beregnet på
bruk før maling) med en
lavtrykksprøyte.
- Spray på nedenfra og
opp, og la kjemikaliene
få virke i noen minutter
uten å tørke.
- Skur lett over med en
vaskekost. Sett den gjerne
på et forlengerskaft for å
gjøre jobben så enkel og
effektiv som mulig.
- Skyll av ovenfra og ned
med en hageslange.

Enklere i regnvær
For å unngå at rengjøringsmidlene tørker, anbefales det
normalt å vanne veggen eller
terrassen godt før vaskemiddelet påføres, og å spraye på mer
vann underveis i jobben.
Dette slipper man når det
regner. I tillegg kan du spraye
kjemikalier på et større område
om gangen uten å være redd for
at det tørker, sier Brekka.

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Jordan

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,
innredning, vedlikehold og utskifting
av dører, vinduer o. l.

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379
Runivegen 2, 2005 Rælingen

DØRER

UTESTUER

Ytterdør
90 x 200 cm

3434 kr.

Vindu 89 x 99 cm
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HUSK

1426 kr.

HENGER
Topphengslet vindu
119 x 119 cm
1248 kr.

Produkter av høy kvalitet til

KNALLPRIS!

KIPA VINDUER . NO AS

BERGO

MATTE XL

SOM DE BESTE - BARE BILLIGERE - SIDEN 1968
www.kipa.no

10 ltr.

...hos oss får du alt du trenger av maling, tapet og gulv!

kemiddel og vaske en gang til
for å få bort såperestene, sier
Brekka.
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pr. kvm

KUN

Nyt godværet!
Mange har kanskje allerede fått
mer enn nok av regnet denne
våren, og meteorologene spår
enda mer regn framover.
– Bruk anledningen til å vaske! Da slipper du å bruke tid på
det når godværet endelig kommer, sier Brekka.
Vasking i regnvær er både
enklere og gir et bedre resultat
enn om det er solskinn og oppholdsvær.
For at kjemikaliene skal ha
skikkelig effekt, er det viktig
at de får virke i noen minutter
før de skylles bort. Samtidig
er det viktig at de ikke tørker.
Da vil du få såpeskjolder og et
resultat som ikke er pent i det
hele tatt. Hvis det skulle skje,
er du nødt til å påføre mer vas-

Bare disse dager kl. 9 - 18.
Søndag kl. 12 - 18.

KUN
KUN

den til å se både slitt og matt
ut. Ofte kan en vask være alt
som skal til for å få huset til å
skinne igjen. Med riktig verktøy og riktig fremgangsmåte
går det raskere enn mange
kanskje tror, sier Brekka.

Fredag, lørdag og søndag
d. 7. 8. og 9. Juni

INARIA
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Dårlig vær er godt vaskevær

med vann og tilsettes soppdrepende midler, fargepigmenter
og stoffer som gjør treverket
vannavvisende.
Råstoffer av god kvalitet gir
beisen en bedre evne til å trekke ned i og bli i treverket. Viktigst er bindemidlet, altså typen
alkydolje. Jo finere molekyler
alkyden er bygd opp av, dess
lengre inn i treverket trekker
den, og tar da med seg de andre
beskyttelsesstoffene i beisen.
Her er det en klar sammenheng
mellom pris og kvalitet, sier
Trond Riise i Nordsjö.
Pigmentet som «sun
block»
Fargepigmentene bidrar til å
beskytte treverket mot UV-strålene, for sollyset bryter raskere
ned en upigmentert flate. Terrassebeisene har egne fargekart
med forslag til gode farger, men
beisene kan brekkes i nær sagt
hvilken farge du ønsker.
– Det er stor forskjell i hyppigheten i vedlikeholdet mellom
en upigmentert terrasseolje og
en pigmentert beis, forteller
Trond Riise.

Nr. 19 – 2013

Stort utvalg

Produsert i Danmark

kontakt@kipa.dk

Tlf.: +45 70 10 17 80

Minimum 90% kjernetre

DVV 2 øko godkjent
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Tujahekk merket av hard

NY HEKK
Høsten 2011 plantet Skedsmo
kommune en tujahekk i Alex.
Kiellandsgate som erstatning
for hekken som ble fjernet i forbindelse med arbeidet med miljøgaten. Nå er hekken på over
200 planter i ferd med å dø ut,
plante for plante.
– Da jeg så at hekken begynte
å forfalle lurte jeg på hva årsaken kunne være og trodde først
at plantene hadde pådratt seg en
smittsom sykdom eller om det
var veisaltet som hadde ødelagt
hekken, forteller Tolleshaug.
I desember 2010 ble den
nybygde miljøgaten åpnet for
biltrafikk i begge løp etter to
års byggeaktivitet da gaten ble
bygget om til miljøgate. Under
arbeidet fjernet kommunen
den velfriserte agnbøkhekken
til borettslaget. Siden denne
hekken hadde stått på eiendommen i over 20 år ønsket borettslaget derfor å velge en annen
type hekk når den gamle hekken først ble fjernet. Valget falt
på Tuja Smaragd.
SYNLIGE PLANTESK ADER
En av de som har gått forbi og
sett raden av brunsvidde tujaene i Alex. Kiellandsgate er

TREFELLING AV
STORE TRÆR
Forsikring

Tlf. 918 13 406

gartner Steinar Andersen. Han
har også lagt merke til at roser
og Rhododendron rundt om i
Lillestrøm heller ikke har klart
seg. Andersen forteller at det er
vinteren som har tatt plantene
i år. Nyplantene har vært veldig
utsatte på grunn av dyp tele.
Rota blir stående i is til våren.
Når sola varmer tappes resten
av fuktigheten ut av planten
slik at den tørker inn.
– I år har det vært ille. Det
er vanvittig mange svarte roser
og brune tujaer å se. Selv gamle tujaer som har stått i årevis
har fått en misfarging, men da
er det gjerne på den siden som
står mot sola, forklarer gartneren.
– Er plantene døde?
– Nei, ikke nødvendigvis.
Dette sjekker du enkelt ved
å skrape nederst på rota med
neglen. Ser du at det er noe
lysegrønt lever den. Men det
er klart at etterveksten på slike planter blir veldig sein. Er
røttene helt svarte, er planten
død, forklarer Andersen, som
til daglig jobber hos Hageland
i Lillestrøm.
Gartneren påpeker at man
ved nyplanting seint på sommeren eller høsten ikke skal
bruke noe særlig med gjødsel i
hullene. Hvis dette er blir gjort,
blir røttene brent. Saltsørpen
fra brøyting på vinteren, som
blir liggende opp etter tujaplantene, fører også til at plantene
blir brente, forteller Andersen.

Det er mange feller
å gå i når du skal
legge stein i hagen
eller på gårdsplassen. «Klart du
kan-kurset» på Maxbo Hvam har fullbookede klasserom.

STARTER VANNINGEN
TIDLIG
Daglig leder ved Bryns blomster, Bjarne Deila Bryn, forteller
til Nrk Østafjells at han vet om
hageeiere som har reddet plantene sine ved å bruke en noe
uvanlig metode.
– De begynte å vanne allerede i mars, da det fortsatt lå
masse snø på bakken. En del av

Maxbo Stormarked Hvam på
Skjetten har flere ganger holdt
«klart du kan-kurs» i å legge stein.
Her lærer man hvordan man legger belegningsstein i hagen eller
på gårdsplassen.
– Dette har vært et av våre
mest populære kurs – med fullbookede klasserom, forteller

står dårlig til:

– Hekken ligger veldig nær veien. Veisalting kan kanskje være en medvirkende årsak til at det står så dårlig til med hekken vår, sier Tolleshaug.

snøen hadde smeltet på buskene, og temperaturen økte. Da
trengte buskene vann. Men
det var fortsatt tele i bakken,
og busken klarte ikke å drikke noe. Han ene jeg snakket
med hadde gått ut med vannkannen og vannet hver enkelt
busk, forteller Bryn.
Det høres rart ut å vanne
mens snøen allerede ligger, men
det kan være løsningen for å
slippe døde planter utpå våren.
HAR ETTERPLANTET
Borettslagslederen
opplyser
at utgiftene ved å plante hele
hekken på nytt vil komme på
over 20.000 kroner, bare i nye

plater. I tillegg kommer utgifter
arbeidstimer, barking og gjødsling.
Om ikke kulde og veisalt var
nok, har også tyver tatt med seg
planter fra hekken på kveldstid.
Borettslaget måtte i fjor etterplante 15 tujaer for å tette åpne
rom i hekken.
– Er folk virkelig så fattige at
de må stjele planter fra andres
hager bør vi vel vurdere å starte
en innsamlingsaksjon for disse.
Da slipper de i det minste å dra
rundt på natta og stjele fra andre, sier Leif Tolleshaug.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Alt for din trädgård
Stor sortering
sommarblommor
Smolmans Blommor
Charlottenberg
Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15
Tlf. 0046 706 53 1907
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Fulle
kurs
på
Maxbo
Hvam
vinter

Det som tidligere var starten på en
grønn og fin tujahekk er nå blitt brun og
døende. Tele og frost er sannsynligvis
hovedårsaken.
Vi hadde sett for oss at en
grønn og frodig tujahekk skulle bli et positivt innslag for
Lillestrøms paradegate. I dag
er plantene et bedrøvelig og
trist syn, sier leder av Alex.
Kiellandsgate borettslag 1, Leif
Tolleshaug.
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mistet farge: Nesten samtlige
av plantene i tujahekken i Alex.
Kiellandsgate har mistet den grønne
fargen. Borettslagleder Leif Tolleshaug ønsker å finne årsaken.

Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc.
Tilkjørt alle dager.
www.herstua.no

Tlf. 909 95 704/917 37 427

varehussjef Morten Hovland.

Krever kunnskap
Det å legge stein er en større jobb
enn det mange kanskje tror.
– Jeg tror det er flere årsaker
til at det er så populært. Å legge
belegningsstein på f.eks en gårdsplass krever planlegging og mye
grunnarbeid. Det er mange feller å gå i. Det å legge selve steinen
er ofte den minste jobben, og
skal man gjøre det selv så krever
det kunnskap, mener Hovland.
Hovland tror også at folk gjerne vil
spare penger ved å gjøre jobben selv.
– Besparelsen i kroner er stor
ved bruk av egen innsats. Mange ønsker å gjøre det selv av
den grunn, sier varehussjefen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Gjør det selv: Mange velger å legge belegningsstein på gårdsplassen selv. (Foto: Illustrasjonsfoto)
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Gi hagen et løft

Hagemarkedsdag på Kjos

Med enkle grep kan
du skjerme boligen
for vind og innsyn
uten å stenge deg
inne bak tett beplantning.

Stenger seg inne
Hun opplever at mange ender
opp med å stenge seg for mye
inne – bak høye gjerder og hekker.
– Resultatet når folk vil skjerme innsyn blir ofte et tungt bygg
eller tett beplantning. Vi trenger
sjelden mer enn en brytning av

Ullensaker Hagelag inviterer til
Hagemarkedsdag på Kopperud
gård søndag 9. juni kl. 11.00 –
17.00.
For små og store
Det er duket for en innholdsrik
dag på Kjos denne søndagen,
både for store og små. For de små
vil det være blant annet ponniridning, natursti med premiering, sandkasse for lek under stabburet og mange dyr av ulike slag.
Det vil også være en egen
såkrok der man kan lære om såing og prikling, med mulighet for
så å få med deg egen potte hjem
med planter.

Gir råd: Hagedesigner Tone
Minde. (Foto: Privat)

sikten og en brems av vinden.
Både planter og folk trenger lys
og luft, så det bør vi ikke stenge
helt ute, mener Minde.
Prydgress
Hagedesigneren tipser om høyt
prydgress.
– Man kan plante en rad av
like plantekar med Bambus eller
store prydgress, som f.eks årets
staude Fagerrørkvein. Det er et
flott og høyt prydgress som vil
gi en rask og flott skjermvegg.
Eldre hekker kan brytes og
luftes ved å sette inn krukker og
større planter.
– Det blir langt mer spennende og forskjønner området
utenfor eiendommen. Det gir

Årets staude 2013: Fagerrørkvein er et prydgress som gir en rask
og flott skjermvegg. (Foto: Torunn Hovland Ljone)

også noe flott å se på for de som
går forbi, mener Minde.
– Noen lette skjermvegger
som espalier med en enkel klatreplante vil også dekke lett. En
kraftig klatreplante løfter det
grønne opp og rammer inn hagen og sitteplassen, legger hagedesigneren til.
Stram opp tujaen
Mange velger å plante den elskede – men også forhatte - tujahekken. De fleste planter den
fordi den vokser raskt og er relativt lett å håndtere. Ifølge Minde trenger det ikke være så ille

å ramme inn boligen med tuja.
– Det er ikke så galt det.
Den kan stelles opp og gi en
god bakgrunn som fremhever
en plante, en flott krukke eller
møbler. Hvis man strammer
opp tujaen og klipper frem
bena på planten får den en
mer staselig form og det gir
lys og luft inn til plenen. Litt
gjødsel er med på å gjøre det
enda flottere. Dette er et overkommelig helgeprosjekt for de
fleste, sier Minde.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Markedsplass
Det vil også være en stor markedsplass med planteentusiaster
fra fjern og nær, som vil tilby
alt fra hageutstyr, gamle gårdsting, planter og masse inspirasjon. Her kan du kjøpe det aller
meste til hagen.

Eføy:

Plantefokus
Dagen vil avsluttes med plantebytte og planteauksjon. Alle
som vil kan komme med overskudd fra egen hage, eller kjøpe
seg inn til Plantebyttemarke-

Eldre hekker kan brytes og luftes ved å sette inn krukker og større planter. Her er en hekk av eføy på et jerngjerde. (Foto: Minde Hagdesign)

hagemarkedsdag: Ullensaker Hagelag inviterer til Hagemarkedsdag 9. juni.

det. Til planteauksjonen blir de
mest interessante plantene auksjonert bort med budrunder.
For mer info om programmet se
Ullensaker Hagelag på Facebook.

STUBBEFRESING
- raskt og effektivt

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no
KJÆRNETS HAGETJENESTER

Nytt tak? • Vi tar jobben fra A til Å
- har utvalget
www.plannja.no

Stort utvalg som standard lagervare i Nord-Odal. Takplater • Takrenner
• Pipehatter • Pipebeslag • Tekking av piper • Helkledning og fotbeslag.
Vi har også undertak til alle typer tak. Bli kjent med FLEX, nyhet fra Plannja.

125,ROYAL. Stål, kan leveres i sort, rød og
mørk grå. (Kan også leveres i aluminium.)

Hent
gjerne selv
på vårt lager:
Se kart

www.
sekart.no/25

Introduksjonspris:

Nå 117,Veil. kr 154,- pr. kvm.

NYHET
FLEX fra Plannja er en helt ny profil
som har et design som takstein. Må
oppleves! Vi har FLEX i sort og brunrød som du kan titte på!

Ring 62 97 42 82
Nor-Team

Mange som kontakter en hagedesigner er opptatt av å skjerme seg for vind og innsyn. Det
er erfaringen til Tone Minde i
Minde Hagedesign.
– Skjerming for vind og innsyn og hvordan man lager rom i
hagen er det som ofte er hovedgrunnen til at man kontakter en
hagedesigner, sier hun. Minde
tilbyr eksperthjelp, enten det er
totalprosjektering av store uteanlegg og private hager eller omarbeiding av små hagerom.
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Vi tilbyr reparasjon,
vedlikehold og legging av tak.
Vår fagkunnskap gir deg trygghet.
Vi benytter kun norske arbeidere!

Gjelder blikkenslagerfaget

Vi har også dyktige
norske snekkere. Ring
Terje Pettersen for tilbud.

Takrenner • Takstein • Taksikring
Vi har takrenner i fargene: SORT - HVIT - RØD - SILVER ,
og KOBBER! Taksikring fra LOBAS dekker alle behov.
Vi har også takstein fra SKARPNES.


  
Fjellhaug, 2133 Gardvik. Tlf. 62 97 42 82 - Faks 62 97 44 43
E-post: terje@pettersenblikk.no Åpent 7-16, fredag 7-13
www.pettersenblikk.no
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Lever ut småbruksdrømmen

Gode priser
Sønsterudbråten anslår at de
selger mellom 5 og 10 småbruk
og gårdsbruk i løpet av året.
– Alle har godt besøk og selges til gode priser. Vi har lister
med interessenter som vi kan
kontakte når vi får inn nye eiendommer for salg, sier han.
Jessheim-megleren erfarer at
det ikke er noen spesiell kjøpergruppe.
– Spredningen er stor i alder og det er både med og uten
barn, sier han.
Salgsleder John Thomas
Ryggvik i Terra Eiendom på
Kløfta opplever også stor etterspørsel.
– Vi har solgt en del småbruk i Romeriks-området, og
har flere for salg akkurat nå.
Det ligger nok på 10-15 solgte
i året. Behovet for dette er stort

Tlf. 92 26 07 92

NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, med
salgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll. Gruppen har 60 ansatte, sunn økonomi og
hadde et salg på 80 boenheter og en omsetning på 140 mill. kroner i 2012.

Selger mange småbruk:

Eiendomsmegler i DNB, Stian
Sønsterudbråten. (Foto: Privat)

og mange ønsker å kjøpe, forteller han.
Flytter fra byen
Ifølge en meningsmåling Sentio utførte for Nationen i fjor,
ville nesten 800 000 nordmenn flyttet til et småbruk
dersom de kunne velge fritt,
og slippe å ta økonomiske hensyn. Det tilsvarer en av seks
nordmenn. Sønsterudbråten
mener at drømmen om et rolig
liv på landet er noe som har
vært ettertraktet lenge.
– Om flere ønsker småbruk
nå enn tidligere er vanskelig
å si, det har alltid vært veldig
populært. Mange følger drømmen sin og flytter ut av byen
for å få mer plass, samt reali-
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Gårdslivet er fristende for mange. Lokale
meglere har stor pågang av folk som vil
kjøpe småbruk på Romerike.

Drømmer du om et rolig liv på
landet – et idyllisk gårdsliv med
hest, høner og kanskje noen kaniner på tunet? Da er du ikke
alene.
Veldig mange kan tenke seg
å leve ut småbruksdrømmen,
ifølge Stian Sønsterudbråten,
eiendomsmegler og daglig leder
for DNB Eiendom på Jessheim.
Han uttaler seg på vegne av
DNB Eiendom på Romerike.
– Småbruk er veldig populært og er det mest søkte
ordet på boligsidene til finn.
no, forteller han til Romeriksposten.
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BESTILL VÅR NYE

HUSKATALOG
Trendy eller tradisjonelt?
Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne.
Bestill katalogen på nordbolig.no
eller ring oss på telefon 40 00 28 90
sere drømmen om katt, kaniner, hest og hund. Særlig hest

er populært, sier eiendomsmegleren.
Reisevei betyr mye
I undersøkelsen er det flest av
dem som allerede bor på bygda
som svarer at de gjerne vil bo
på bruk. Men 11,4 prosent, eller
70 000 av hovedstadens drøyt
600 000 innbyggere, sier også
at de kunne tenke seg dette.
Sønsterudbråtens erfaring er

imidlertid at reisevei har stor
betydning.
– Avstanden til Oslo må ikke
bli for stor. Jo nærmere Oslo,
desto bedre og høyere pris. Men
er du villig til å kjøre en halvannen time er utvalget større
og prisene hyggeligere, mener
Sønsterudbråten.
Selektive
Det er også Ryggviks erfaring.
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Faste priser og gratis besiktelse!

Mange
flytter ut av byen og realiserer
drømmen om et rolig liv på landet.
(Illustrasjonsfoto)
Idyllisk gårdsliv:

– Folk er fortsatt selektive.
Ligger eiendommen litt for
langt unna sentrum, blir det
mindre henvendelser. Det samme gjelder om standarden er
dårlig, sier megleren, og legger
til:
– Drømmen om småbruk
med høner, hest og et par
hunder er nok noe som de
fleste har drømt om lenge.
Når man kommer ut med en
eiendom som dekker dette behovet samt har en beliggenhet nær Oslo og Gardermoen,
så kobler det inn mange interessenter. Det har jo også vært
fokus på det i media, og da er
det flere som vurderer dette,
sier Ryggvik.

Øst-Bygg AS
Mob: 988 41 973 · E-mail: eastbygg@yahoo.no

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Snart 10.000 norske
hytter i Sverige
I år skaffer nordmann nummer
10.000 seg sommerhus over
grensen.
I en rapport fra Statistiska
centralbyrån som ble sluppet
i slutten av mai, fremgår det
at antalle utenalndske eiere
av fritidsbolig i Sverige har
økt med 99 prosent fra tusenårsskiftet og frem til og med
utgangen av 2012. Det skriver
Finansavisen. Mens danskene
har 11.696 hytter i Sverige,
har tyskerne 10.029. Nordmenn hadde ved utgangen av
2012 9.969 hytter, og det er
derfor sannsynlig at vi runder 10.000 norskeide hytter i
Sverige i år. Det er nordmenns
hyttekjøp som har størst
vekst, og det kan derfor i løpet av noen år gå mot nummer en-plassering for Norge
i "konkurransen" om antall
utenlandskeide hytter i Sverige.
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nå med mulighet for å få med bilde av DET SOM SKAL SELGES

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

to stk.Værhane. Vannpumpe type
Norsk Pumpeindustri J 11 ww,
med 1/4 hk. enfas motor. Tlf 67
90 38 77.
Selger 9 samletallerkner med
motiv fra Skedsmo ”Porsgrund”.
Eik spisestue med ileggsplate
solid, med kulebein. 6 stoler, ønsket pris 5000,- Respatex bord
80 cm x 60 cm. 1 klaff, selges
for 300 kr. Tlf. 48205695
Norica Air conditioner. Mod KY 44/BKjøle effekt 4400w 54db.
Brukt 1 sommer.Hentes Råholt.
Kr 3900,- Tlf. 94 84 70 92.

Materiellfrist:
torsdag kl 17.00

Til salgs
Diverse
brukte
plenklippere
overhalt
Rimelig
tilsalgs.
Mob
90883520.
Pen reol i beiset eik. l,
154,,h,170.nedre del 2 skap,4
skuffer. 2 overskap m/ blyglass,hyller og lyslist. kr 1000. Gammel Singer symaskin m/kasse.
kr.500. Tlf 95966584 Lørenskog.
Furumøbler Vågå Trollheimen
Spisebord 160 x 105. 2 stk
ileggsplater 45 x 105. 8 stk
stoler. Framskap b 199 h 186
d 43. Rundtbord på hjul dia 67.
Mobil 90772064.
Salton varmeholderplate, str.
75x22 cm, lite og pent brukt,
selges kr. 150. Ekskl. mørk
”stresskoffert” i skinn, (for
dame), m. skinn-applikasjon,
som ny, selges kr. 600. (Ny
pris ca kr. 2.000). Dr. Martens støvletter, lave m. snøring,
svart skinn, str. 41, lite og
pent brukt, selges kr. 300. (Ny
pris ca kr. 1.800). Skreddersydd kalveskinnskåpe, str. 38,
lys, litt innsvinget, halvlang,
gml. årg., meget spesiell,
selges. Må sees! Kenwood
smoothie-mixer, ubrukt, som
ny, selges kr. 250. (Ny pris
kr. 600). Pyntedukker, 2 stk.,
selges. Dukke nr. 1 (tøydukke)
ca. 1 m lang, rødt hår, lang
kjole og mørk luve. Kr. 100.
Dukke nr 2 er mindre, delvis
i porselen og med pen kjole.
Kr. 150.Rund ”kobberskål”, til
veggpynt, diam. ca. 30 cm, ca.
7 cm dyp, selges kr. 100.Tlf.
63 84 38 47 (Skjetten).
Selges: Kystfolket 1-55 hel serie selges kr 10.- pr stk. selges
samlet. Pen smijernslampe m/
skjerm (stålampe)kr 500.- En
smijernslampe u/skjerm kr
150.- Som ny Aladin parafinlampe (taklampe) (grønn) i
smijern (ny kr 4000.-) sel-

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Antikk Singer symaskin fremdeles intakt selges til kr 1.000.Gammel rokk med alt utstyr
som spoler og kare selges til kr
1.000.- Tlf 97772054. Mail
bskarsvaag@gmail.com

Nesten nye sommerdekk dimensjon 155x13 selges. Tlf. 94 28
01 42.
Skal du lage Ola-bil? Jeg har store hjul som passer fint til Ola-bil
som selges. 2 sykler selges også.
Tlf. 93 61 82 02.

God vaskemaskin 1200
omdr. Kr 800. Kjøleskap med
fryseboks gul-brunt kr. 300.
Krystallampe, rund taklampe
fra 50-årene + 2 utskårene
lampetter rimelig. Hvitmalt
seng 75x200 med madrass
og overmadrass kr. 300. Tripp
trapp stol hvitmalt kr. 500. Krogenes Peer Gynt benk/sofa med
rygg og løs pute lengde 180 kr.
800. Krogenes Fron 4-seter sofa
i blått ullstoff, pent brukt kr.
1000. Krogenes lenestol regulerbar med løs fotskammel, blått
bunadstoff. Kr 1500. 8 rygg
og seteputer for 4-seter sofa
ullstoff lite brukt kr. 500. Tallerkenhylle H70 B 88. Hjørnehylle 90 cm h. Rosemalt Kr 400.
Hel-tre kommode blå med dekor
h 90 b 77 4 skuffer Kr 500.
Antikk piano-krakk og benk med
dragehoder rimelig. Settebord/
sybord teak kr. 600. Teak
salongbord kr. 500. 6 stoler for
spisebord sort metall med flettet
sete som nye kr. 600 for alle.
Nytt norsk produsert hvitt
salongbord Kr 700. Blå hvilestol med vipp og sving, rimelig.
Stort flott gammelt oljemaleri
str. 135x105 med bred gullramme. Interiør fra 1800-tallet
kr. 2500. Oljemaleri fra Alta
Finnmark sign. J. Hølleland. kr.
800. Oljemaleri med motiv fra
Lyngør sign. Finn Kraft -42.
Kr 1500. Oljemaleri motiv
fra Eggedal sign. Hagan -52.

Selger 1. stk salongbord (90
cm x 90 cm) 1000,- 1 stk
kjøpmannsdisk 9 skuffer 800,Kjøkkenbord (m/illeggsplate) +
6 stoler 1400,- 1 stk. reisetv
(ikke flatskjerm) 300,- Avisbord
300,- 15 stk. Norgesglass 1 liter
30,- pr stk. 1 damesykkel DBS
1000,- Veddunk i kobber 250,Ring 90 88 73 95.
Selger Lamper, bilder, bøker,
deler av dødsbo m.m. Hvit stellekommode med badekar. Trehvit
kommode + lys brun kommode
selges billig. Gammel Singer
symaskin, skrivemaskin og eldre
Motorola mobiltelefon. En del
dameklær, kåper (nesten nytt),
støvletter str. 36-38 selges billig.
Tlf. 93 61 82 02/63 87 74 12.
Helt nye sett tastaturer /mus og
høytalere i svart fra HP selges. Usb tilkobling. Høytalere
mangler tilkobling,men kan lett
kjøpes løst. Selges som pakke
a Kr.150,-sett Kun tastatur
og mus Kr.100,- 5 sett kompl.
Kr.500,- 20” LCD-tv selges.
Glimrende i campingvogn/
kjøkken-tv eller barnerom. Type
Colortac. Kan også brukes
som PC-skjerm eller spillmonitor. Scart-inng. Fjernkontroll
Kr.500,- Retro taklampe med 4
glasskupler. Ca.1950 tallet. Bilder kan sendes.Kr.500,- Pakke
med fiskebøker/natur.Div.bøker
selges gjerne samlet for bedre
pris! Bl.a.Hans Lidmann. Ant.
pris blir vi enige om. 30-50,-pr.
stk. Mobil 41 90 70 59.
Metallsøker. Gammel manuell
kjøttkvern type Alexanderwerk
10. Åklebeslag lengde 1,10 m.

Selger Miele G660 SC oppvaskmaskin, Kervel 2000 bordkomfyr,
Moccamaster K740 hvit kaffetrakter. Alt er nytt og ubrukt og
selges til meget gunstige priser.
Tlf. 45 69 84 63.

på Lillestrøm og Storgata 20, Jessheim

Alltid mange utrolige gode tilbud!

10m lang takstige (skjøtes) med
bue. 15 stk. stigetrinn til takstens
tak selges rimelig. Tlf. 63 87
65 67

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges
Fargelito fra Mesnaelva bred
gullramme sign. Thaulow/Hans
Holm kr. 2300. Porselenvask
ny gul, en grønn emaljert vsk
for nedfelling i skap. Lys grønn
porselenvask og fotvask/bidee. 2
stk. baderomshyller i blank metall h 160 og 140. Alt rimelig.
Sort 1800-talls skjermbrett med
dekor kr. 800. God gammeldags
høvelbenk kr. 800. Husquarna
håndklipper pent brukt kr. 250.
Hagebrønn i betong, kjøpt på
hagesenter. Tlf 456 65 211.

Stilig mørk dress, str. 54, som ny,
selges for kr. 500. Henv. tlf. 97
12 75 66.

Velkommen til våre butikker

Barnestol m/ pute, lakkert furu
(IKEA) Nesten ikke brukt.
Høyden passer til spisebord. Kr.
150. Tlf. 95 72 12 52/ 67 90
88 64.

GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

ges 1500.- Kurer radio brun
mønstret kr 250.- LP og singler
plater selges fra kr 10.- pr
stk. Vaskebrett kr 200.- Stort
gammelt maleri. 2 kjerrhjul
kr 1000.- Vinbalong kr 250.Peissett fra 60 tallet kr 400.masse gammelt kanskje jeg
har noe du samler på så bare
spør. Tlf 94188118 / kveld
67908484.

Bokserier selges ”Rocambole”
1-20 innbundet. 500,- ”Sønnavind” 1-60 500,- ”Alvestad” 1-18
kr 10pr bok sagan om ”Sunniva”
1-21kr 10 pr bok.tlf.97 56 00
96 Lørenskog.

Mistet
Vi trenger å vite hva som har
skjedd med pus. Vi vet han ble
tatt med av mannen som kjørte
på ham. Det blir ingen "heksejakt", men vi trenger så veldig
at du ringer og forteller oss hva
som skjedde. Tlf 47 36 10 69

Overføre VHS filmer til DVD kr
100 pr time, min kr 300. Hadeland 1984 serie krystallglass 6
coctail glass (17 cm) 5 Rødvin
(24 cm) og 8 Hvitvin ( 27,5
cm) 200 pr stk. Barnebøker bla
Mikke mus, Disney, Ole Brum
, aktivitetsbøker ,Naturbøker
m.m.., selges.fra kr 20 pr stk.
eller mange til samlepris. Hadeland oljelamper. Tangen kr 200,
Spiral kr 150 Furu kr 150, Svart
Cord dressjakke 12 år Kjempestilig, selges kr kr 100,- Ubrukte
Colombia støvler 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. Konfirmasjon? Ny JC
Svart Dressjakke str 46 ubrukt
m/lapper på ny pris kr 995 selges
kr 350,- har bilde Svalbard whiskey glass fra Hadeland 2 stk 8,2
cm høyt 200 kr pr stk har bilde.
Adidas fotballsko mundial team
str 42, passer 39/40 selges kr
250 ny pris kr 1150( har bilde)
Heelys rullesko Blå str 39 som
nye kr 120 ( Har bilde) Rød Jean
Paul jakke str 12 år kr 200. Kamuflasje bukse/vest str 12-14 år
kr 200. Gaupa jakke og bukse
str 12 år kr 250. Div turbukser
Gaupa/Basecamp kr 100 pr stk
str 12-14 år

Bakskjerm til Mitsubishi Lancer
94-mod. ønskes kjøpt. Bordgassvarmer for terrasse ønskes kjøpt.
Tlf. 93 61 82 02

Rosa Ps2 med Eye Toy, Buzz,
dansematte og Singstar. Alt dette
for bare Kr.1.500,- Mobil: 454
94 558

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet
militært fra krigen er også av
interesse.Tlf.: 40 40 62 16.

Heinz hakkede tomater

Dumle (180g )

2 for kr.10,-

2 for kr.30,-

ønskes kjøpt
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til
god pris. Tlf. 930 40 550.
Ønsker og kjøpe overgitte gamle
mopeder motorsykler fra før i
tiden også løse deler..spesielt
innteresert i tempo sachs også
japanske, dog ikke nyere en
85m ikke kast noe andre kan ha
bruk for delene dine… kommer
og henter Bjørn Hansen tlf
63970398.mob 47287450.mail
bonna3@start.no

Noodles Mama
(4 smaker)

18 Tortillalefser
(20cm )

Kun kr. 5,90

Kun kr. 10,-
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til leie
Liten garasje til leie for veteranbil eller lignende. Tlf. 93 61 82
02

Kom innom
å se vårt
store utvalg
i blomster

gis bort
Har en brukt markise, bredde 4
m lengde 3 m . Pris ca kr 1500.
Interisert: ta kontakt på telefon
90 77 45 17.
Selger skotørker med merke
Coline selges for 100kr. Frityrkoker merke Tefal er en innovativ,
skånsom og komfortabel måte
å fritere mat på. Den bruker
bare 1ss olje til 1,5kg mat. Lite
brukt, selges for kun 1 500kr. Ta
kontakt på tlf: 92 67 31 33.

Bondebrisk (furu) + en del granved gis bort mot henting. Tlf. 93
61 82 02/ 63 87 74 12.

tjenester
Ønsker du å få malt huset eller
hytta i sommer, men har ikke
tid til å gjøre det selv?Jeg ser at
jeg har kapasitet til å ta på meg
noen maler-oppdrag i løpet av
sommeren.Tlf. 90 99 01 80.

Hverdager 9-21
Lørdag 9-19
Søndag 11-18

Stort utvalg i frukt
og grønt!
Alltid lave priser!

Tilbudene gjelder til onsdag 12. juni eller så langt beholdningen rekker
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På tur med Lahlum
Solveig Kloppen
fra Jessheim skal
reise Norge rundt
sammen med Hans
Olav Lahlum for å
finne slektninger
etter Eidsvollsmennene.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Våren 1814 samlet 112 menn
seg på Eidsvoll for å utarbeide
det som ble Norges grunnlov.
Historiker, forfatter og nå
verdensrekordholder i intervjulengde, Hans Olav Lahlum, skal
sammen med Jessheim-jenta
Solveig Kloppen dra på tur for å
finne slektningene etter seks av
de 112 Eidsvollsmennene.

Selge bilen din?
Vi kjøper eller selger
bilen for deg.

Romerike Bilsalg AS
Nannestadveien 265
Tlf. 48 21 51 02

Mitt

instrument

Anledningen er en ny
TV 2-serie som skal markere 200-årsjubileet til Norges
grunnlov. Kloppen og Lahlum
startet reisen 1. juni.

Vært fan lenge
– Jeg gleder meg veldig til å reise
Norge rundt med Lahlum. Han
er jo rett og slett en kunnskapsrik og morsom fyr. Jeg har vært
fan lenge, sier Kloppen til TV 2.
Mens Kloppen har årelang
erfaring som programleder, har
ikke Lahlum gjort noe lignende
før. De har imidlertid funnet en
fin arbeidsfordeling.
– Nei, det å være programleder
har jo Kloppen veldig stor kompetanse på, så jeg tror hun blir best
på det fortsatt, selv om jeg har
opparbeidet meg mye tv-erfaring.
Jeg tar meg av historien rundt
Eidsvollsmennene og hva som
skjedde i år 1814, så stiller hun de
fleste spørsmålene, sier Lahlum.
– Det er en perfekt kombinasjon, konkluderer Kloppen.
God miks
Den ferske programlederduoen
kjente ikke hverandre fra før,
men ifølge Lahlum skal ikke det
by på problemer.
– Vi kan vel si at vi ikke var
så veldig godt kjent fra før, men
jeg tror ikke den personlige kje-

Nr. 19 – 2013

Navn: Geir Frigård
Alder: 33
Bosted: Kjeller
Spiller i: Doberman
Musikkstil: Rock 'n' roll

Samlet på Eidsvoll: «Eidsvold 1814» ble malt av Oscar Wergeland og gitt som gave til Stortinget
i 1885. (Foto: Stortingsarkivet)

mien blir noen utfordring her.
Kloppen er jo en humørspreder
av dimensjoner, så dette blir en
god miks, sier Lahlum.
På TV i 2014
Ved hjelp av slektsforskning
har man funnet omkring 70
000 nålevende etterkommere
av Eidsvollsmennene.
– Det store spørsmålet er - opprettholder etterkommerne arven?
Det hele skal bli et underholdende samtidsportrett av Norge. Og
vi er glade for at Solveig Kloppen og Hans Olav Lahlum ønsker å lede jubileumsserien vår
sammen, sier programdirektør i
TV 2, Pil Gundelach Brandstrup.
Serien kommer på tv i løpet
av 2014.

På besøk igjen:

(Foto: Pressefoto)

Solveig Kloppen skal jakte på Eidsvollsmennenes etterkommere sammen med Hans Olav Lahlum. (Foto: Scanpix/TV 2)
Ny duo:

INDISK RESTAURANT
Indisk mat til rimelige priser - god atmosfære - god service

Bestill bord på
tlf. 66 71 89 00/41 55 95 96
Vi har åpent: Man-tors 15-22
Fre-lør 15-23 Søn 14-22

Indisk bar & restaurant

Ambassadør Tandoori
Strømsveien 45D, 2010 Strømmen

Bluesgitaristene Alan Haynes kommer tilbake til Lillestrøm Kulturpub denne uken.

Stjernegitarister
til Kulturpuben
Denne uken gjester to legender i
bluesmiljøet - Todd
Sharpville og Alan
Haynes - kulturpuben i Lillestrøm.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Torsdag 6. juni står den engelske
bluesartisten Todd Sharpville på
scenen i Lillestrøm Kulturpub.
Lørdag 8. juni kommer en legende i bluesmiljøet, amerikaneren
Alan Haynes, til puben. Begge
har gjestet Lillestrøm tidligere.
Bookingsjef Ingar Johannesen
gleder seg over at de kommer tilbake.
– Vi hadde Todd Sharpville på besøk i oktober, og Alan
Haynes booket vi også inn på
Byfesten i fjor - til publikums
store begeistring. Vi gleder oss
stort til å få begge disse artistene på besøk til oss igjen, sier
Johannesen.
Killer guitarist
Briten Todd Sharpville er en ettertraktet låtskriver som har delt
scene og samarbeidet med en

lang rekke artister. Chuck Berry,
Ike Turner, Dana Gillespie, Albert Hammond, Van Morrison,
Robbie Williams, Joe Cocker og
BB King, for å nevne noen. I British Blues Awards 2011 fikk han
hele fem prisnominasjoner.
Amerikaneren Alan Haynes blir omtalt som en sjelfull
sanger og en «killer guitarist».
Haynes har opptrådt sammen
med scenepersonligheter som
Stevie Ray Vaughan, John Lee
Hooker, Otis Rush, Bonnie
Raitt og Willie Nelson.
Vil tilbake
Johannesen forteller at mange
artister nærmest stiller seg i kø

for å få spille på Lillestrøm-puben.
– Alle artistene og bandene vi
har hatt får ikke fullrost oss som
arrangører og publikummet
vårt. De spør om å få komme tilbake til oss, sier bookingsjefen.
Kulturpuben har i snitt mellom
8 og 10 engelske eller amerikanske artister i året.
– Det vil si snaut 10 prosent
av alle konsertene vi arrangerer. Men det avhenger selvsagt
av hva vi får av tilbud og hvilke utenlandske artister som er
på turné i Norge, sier Johannesen, som ellers byr på mange
konserter med norske, svenske
og danske bluesartister.

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR
MC-jakke Cordura, vanntett, før 1200,-......790,MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,Ryggskinne.........................................................398,Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............1190,Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........890,MC-hjelm før 1390,-........................................990,MC-hansker, før 398,-......................................298,Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-........3990,Skinnvest med snøring...................................550,MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg........690,Stansevn. 18 - Oslo
Pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra.....1790,Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig Nedre Kalbakken Industriområde

WELL DONE

Stort utvalg - mye mer til bunnpriser!
CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer.

Tlf 22 25 69 00

Åpent 10-18 (10-16)
Gratis parkering
www.mcbekledning.com

Som 9-åring fattet Geir interesse for morens
kassegitar. Den hadde bare to strenger, men det
var nok til å vekke hans interesse for gitarspill.
Den første elgitaren skaffet han seg i 1992 da
en nabo solgte sin Vantage. Den var grei å starte
med, forteller Frigård. Denne gitaren ble senere
solgt da han kjøpte seg en Gibson SG. Av
musikalske inspirasjonskilder nevner han AC/DC,
Metallica, Ozzy Osbourne og Black Sabbath. Han
forteller at AC/DC har spesielt fine gitarriff som
han blir i godt humør av å høre på. Stort sett er
det Geir som kommer med ett eller annet nytt riff
når nye låter lages i Doberman.

– Når kjøpte du favorittgitaren din?

– Gitaren ble kjøpt i 2007. Det er en Gibson Les
Paul Gold top 57. Men min første skikkelige gitar
ble kjøpt i 1996. Det var en Gibson SG. Den
har jeg ennå, men den blir ikke brukt siden den
nærmeste er spilt i hjel. Bånda er utslitte. Les
Paul er liksom gitarenes balltre. Det er ordentlig
tre å spille på. Den er ikke for lett. Det er en trefjøl
som du kan spille hardt på. Ja, hele gitaren er bra.
Gitaren låter best på en Marshall- forsterker. Har
du litt høyt volum låter det som ei kule.

– Har du en favorittlåt du pleier å spille?
– Jeg har egentlig ingen favorittlåt som spilles
mye. Når jeg sitter for meg selv med gitaren, sitter jeg bare og leker meg. Da hender det at det
dukker opp noen riff som kan brukes i låtene til
bandet.
– Din beste opplevelse med dette instrumentet?

– Det er ikke til å komme forbi at release-konserten med Doberman på Martins var en stor
opplevelse. Full trøkk og mye folk.

– Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt
Instrument?
– Jeg foreslår at du tar en prat med Øystein Rønning. Han spiller gitar i De Fenders.
Tekst: Roy Mortensen
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HVA SKJER?
Lillestrøm
kultursenter
BOKKAFÉ- SIGBJØRN MOSTUE
OG JOHNNY BRENNA

onsdag 05. juni kl: 20:00 i
RESTAURANTEN
En actionfylt og realistisk roman
som fengsler fra første side! Denne
kvelden blir det hard-core mannestoff – for kvinner og menn. Disse
gutta presenterer skikkelig rå krim
for alle med sans for spenning.
Sigbjørn Mostue er cand.philol
med hovedfag idéhistorie. Tidligere
var han ansatt som redaktør i De
norske Bokklubbene, men er nå
forfatter på heltid. Han er fra Kløfta,
bor på Jessheim. Og nyter stor
anerkjennelse for barnebøkene sine!
Johnny Brenna har til sammen 20
års erfaring fra politiet. Siden 2006
har han drevet sitt eget konsulentfirma innen personlig sikkerhet. Han
er sertifisert instruktør innen ulike
selvforsvarssystemer og prosjektleder for «Et tryggere Oslo».

SMAK - PRESENTASJON AV
ÅRETS SOMMERØL

lørdag 08. juni kl: 14:00 i KAFÉEN
Hvilken øl skal jeg velge til grillingen, båtturen, vennefesten eller
andre anledninger i sommer? Vår
ølvert geleider oss gjennom årets
sommerøl med sin ekspertise og

artige historier. Når vi har spist litt
passende «ølmat» og drukket oss
gjennom alle smaksprøvene, skal vi
selvfølgelig kåre en vinner.

BOKKAFÉ - THOMAS ENGER

onsdag 12. juni kl: 20:00 i
RESTAURANTEN

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

nen, mens faren overlevde med
store skader. Det er planlagt seks
bøker i serien, og de tre første,
«Skinndød», «Fantomsmerte» og
«Blodtåke» er utgitt til nå. Thomas
Enger er utdannet innen idrett,
har jobbet som sportsjournalist,
skriver musikk og altså voksen- og
ungdomsbøker. Han er den første
i Gyldendal forlags historie som
fikk antatt seks bøker på en gang.
Fri entré. Hjertelig velkommen!

BYFEST 2013

Som en del av byfesten runder vi av vårens bokkafé-serie
med et spennende forfatterbesøk. Thomas Enger er en av de
mestselgende forfatterne hos
Ark på Lillestrøm Torv for tiden
og aktuell med boka Blodtåke,
som er hans tredje krimroman.
Utgivelsen av boka god timing,
sett i forhold til sexsakene rundt
høytstående politikere den siste
tiden, men dette er helt tilfeldig,
siden Engers bok var ferdig før
saken i Vågå og andre skandaler
ble avdekket. Blodtåke er den
tredje boka om Henning Juul. Den
store gåten i bøkene er hva som
skjedde den natten leiligheten
til krimjournalisten Henning Juul
begynte å brenne og hans seks
år gamle sønn omkom i bran-

Kommende forestillinger på Lørenskog hus
Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

Onsdag 12- lørdag 15. juni,
UTESCENE
Byfesten i Lillestrøm er et spleiselag mellom Skedsmo kommune
og det lokale næringslivet, der
aktiviteter og arrangementer i all
hovedsak er gratis for publikum.
Arrangementet går over fire dager,
med et bredt spekter av artister
og aktiviteter. I år får du høre DDE,
Kurt Nilsen, Hanne Boel, Bjørn
Eidsvåg og mange mange flere.
Følg med på www.byfest.no for
fullstendig program.

løRENSKOG HUS
Korøvelse i Voice lørenskog barne og
ungdomskor
mandag 10. juni KL. 18:00
prøvesalen

Voice trenger flere sangere og er
du glad i å synge er du hjertelig velkomme til å bli med. Om du vil være
med å synge så møtt opp på en av
våre øvelser. Vi øver hver mandag i
Lørenskog Hus.

ULLENSAKER
KULTURHUS
The Real Choir - 10 års
jubileum

Fredag 07. juni kl. 19:00 kong
rakne
Etter å ha begeistret publikum i 10
år gjør THE REAL CHOIR nå sitt
største show noensinne. Under
stødig ledelse av dirigent Marius
Steensby inntar 30 sangere og 10
musikere scenen! Korsang blir ikke
det samme etter dette. The rythm
is gonna get you! Dirigent Marius
Steensby har gjort det mange andre
drømmer om! Han har satt drømmen sin ut i live. Og nå, 10 år etter
oppstarten, lever drømmen i beste
velgående. The Real Choir er et
showkor bestående av amatørsangere og bunner ut i en ide om å
gjøre noe annerledes - skape noe
som er annerledes enn alt annet.
Det er få kor i Norge som gjør dette
bedre enn The Real Choir. Repertoaret viser at koret har stor bredde og
variasjon i sitt musikalske utrykk, der
hovedvekten ligger på populærmu-

Billetter:

www.lorenskogkino.no
Ukens premierer:
Bon Appetit,
Hr President
The Epic

sikk. Koret er blitt kjent for sin gode
klang, dyktige solister og et varmt
publikumstekke. Koret legger ut på
turne to ganger i året, og denne
våren er vi tilbake i Ullensaker.

NANNESTAD

Mr. Tourette og jeg

LUNSJKULTUR 60+ : VESLEBLAKKEN
Tirsdag 4. juni kl. 12.00, Vasshjulet - kr. 130

RIIHIMÄKIVEIEN 1

SOLGT

Tirsdag, 11.juni, kl. 19:00
kong rakne
Foredrag med Pelle Sandstrak. En
av Nordens aller beste foresdragsholdere kommer til Jessheim! I rasende tempo, med absurd humor og
lynkjappe assosiasjoner får vi glimt
av et liv som starter med kaos og
fortvilelse og frem til i dag som Pelle
er akkurat så frisk som han vil være.

Skedsmo
BOWLING

Hver ONSDAG kl. 12:00-14:00
Skedsmohallen
Frivillighetssentralen har bowling
i Skedsmohallen hver onsdag kl.
12.00 – 14.00. Alle er velkommen.

Rælingen
KVELDSPROMENADE

HVER TORSDAG KL. 18:00 BJØNNÅSEN
Kongen/dronningen av Bjønnåsen
Oppmøte Sandbekkstua (Rælingen). Bli med på en flott tur opp
til Østmarkas nest høyeste topp.

2 350 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

1 990 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

Preståsen - Pen enebolig m/garasje - 3(4) sov Moderniseringsbehov - Solgt for kr. 2 400 000

Skjetten- *Sjarmerende og stor 3 - roms leil. i 2. etg.
- innglasset balkong - Lekkert kjøkken og flott bad

VISNING
Solgt!

VISNING
Etter avtale med megler!

KONTAKT
Kjetil Ustad
41 47 42 26
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1967
BRA / P-ROM
176 m2 / 154 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 187 kvm Eiet tomt

EIDSVOLL

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
83 m2 / 80 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
119 382,TOTALPRIS
2 109 382,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
2 844,- pr. mnd

1 490 000,-

LØYTNANT MØLLERS VEG 13C

+ fellesgjeld og omkostninger

Prisgunstig rekkehus i brl - Stor og solrik
terrasse - Gangavstand til Sundet og skoler
VISNING
Søn 9/6 kl 14.30-15.30
Velkommen til en
hyggelig HOME visning!
KONTAKT
Kine Johansen Ruud, 98 82 91 88

Aktuelle filmer:

SKJETTEN

REINSDYRVEGEN 14

KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BRA / P-ROM
131 m2 / 119 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
9 814,TOTALPRIS
1 499 814,OMKOSTNINGER
1 062,FELLESKOSTNADER
1 950,- pr. mnd

Fast and Furious 6
Pelle politibil på sporet
Iron Man 3 (2D/3D)
Hangover Part 3
Den Store Gatsby
The Big Wedding

Senior/babykino onsdager 12.30:
5.juni:
Senior: The Big Wedding
Babykino: Hangover Part 3

ODD NORDSTOGA & INGEBJØRG BRATLAND
Fredag 30. august kl. 20.00, Storstua - kr. 320

12.juni:
Senior: Den Store Gatsby
Babykino: Fast and Furious 6

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

EIDSVOLL

FROGNER

3 690 000,-

homeeiendom.no

2 250 000,-

FINSTADJORDET

JESSHEIM

STYRILIA 16

ELGFARET 31

FINSTADSLETTA 87

HAGAVEGEN 24B

homeeiendom.no

3 350 000,-

homeeiendom.no

3 190 000,-

homeeiendom.no

+ omk. ca 2,8%

+ omk. 2,8%

Stor innholdsrik enebolig med god standard - flott
utsikt - garasje - usjenert & solrikt - barnevennlig

Prisgunstig enebolig i et barnevennelig og etablert
boligområde - Solrikt tomt

Moderne og flott halvpart tomannsbolig fra 2010 Beliggende sentralt i Jessheim - Dobbel garasje

Innholdsrikt rekkehus - solrike terrasser - nær marka
- meget barnevennlig og attraktivt område

VISNING
Torsdag 06. 06. 2013 kl. 18:30 - 19:30
Søndag 09. 06. 2013 kl. 14:00 - 15:00

VISNING
Søn 9/6 kl 13.00-14.00
Velkommen til en hyggelig HOME-visning!

VISNING
Man 10/6 kl 17.30-18.30
Velkommen til HOME visning!

VISNING
Søndag 9/6 kl. 15-16
Mandag 10/6 kl. 19-20 Velkommen!

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BYGGEÅR
1989
BRA / P-ROM
174 m2 / 163 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 341 kvm Eiet tomt

KURLAND

KONTAKT
Kine Johansen Ruud
98 82 91 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

+ fellesgjeld og omkostninger

+ omk. 2,8%

BYGGEÅR
1977
BRA / P-ROM
182 m2 / 143 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
929 kvm Eiet tomt

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
2010
BRA / P-ROM
96 m2 / 93 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
387 kvm Eiet tomt
Forbehold om skrivefeil.

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
125 m2 / 125 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
81 912,TOTALPRIS
3 271 912,OMKOSTNINGER
4 502,FELLESKOSTNADER
3 157,- pr. mnd

2 750 000,-

SANDBEKKFARET 26 F

+ fellesgjeld og omkostninger

4-roms terrasseleilighet i toppetasje - utsikt
- garasje - solrik terrasse - barnevennlig
VISNING
Søn 9/6 kl. 13-14
Man 10/6 kl. 17.30-18.30
Velkommen!
KONTAKT
Beate Kalsaas, 99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
137 m2 / 119 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
478 367,TOTALPRIS
3 228 367,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
5 564,- pr. mnd

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

WALK-INN
La din drøm bli til virkelighet

LØSNING
av forrige ukes
Kryssord

Vi Kan
e
b
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r
e
d
r
a
G
Riktig svar på
kryssordet fra
forrige utgave var:

Hvor er det blitt
av alle de andre?
Vinner av flaxlodd

Vera Rognstad

Børserudvegen 15 B
2040 Kløfta

r!
e
r
e
l
u
t
a
r
G

SKYVEDØRSGARDEROBER
-Vi har alltid gode priser på den beste kvaliteten
-Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål
-Alle størrelser og prisklasser
-Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger fra Sibu, og vi har oppdatert vårt standard
sortiment. Velg mellom 25 design. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine og
blomstrete. Sjekk de ut selv i butikken.
KREATIVE LØSNINGER
La våre garderobeselgere hjelpe deg å ﬁnne akkurat den løsningen du er på jakt etter. De tegner løsningene i 3D.
RASK LEVERING
Vi har mye innredning på lager. Egen produksjon sikrer også rask levering av
skyvedører. Vi leverer over hele landet.
WALK-IN
Vi er eksperter på skreddersydde walk-in garderober til fornuftige
priser. Dessuten har vi også tilbehøret som setter prikken over i-en.
Du er velkommen inn i en av våre butikker for en hyggelig prat.

Svarslipp sendes til: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Løsning : .................................................................................................................................................................
NAVN : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Frist for innsending : Mandag 10. juni

GARDEROBE-MANNEN

BRUK SMARTTELEFONEN
OG BLI INSPIRERT

Asker-Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11, “Rett over Esso”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16
Oslo-Lillestrøm 22 80 42 80 Trondheimsveien 436, “Ammerud”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16
Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (ÅS), “På Nygård, nederst i veien”, Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16
Løsninger tilpasset ditt behov. Bestill ditt kundebesøk idag!

www.garderobemannen.no

tv & underholdning

Nr. 19 – 2013

tv

tv & underholdning

Mørke noter

Wenche Myhre synger for kreftforeningen

En gift musikklærer
forelsker seg i en
talentfull musiker, og
forlater ektemannen.
Men bak forførende
musikk skjuler det seg
mørke hemmeligheter –
og et drap. Vi får et
gjensyn med etterforskerne Zailer og Waterhouse i denne thrilleren
om kjærlighet, besettelse, tillit og svik.
NRK1 fredag kl 21.25

Kreftforeningen fyller
75 år i Norge. I anledningen er Oslo konserthus fylt av kongelige gjester, store artistnavn og politikere.
HKN Kronprins Haakon er til stede, og det
samme er statsminster Jens Stoltenberg
og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr
Støre. På scenen står
blant annet artister

som Wenche Myhre,
Bjarne Brøndbo, Karoline Krüger og Sigvart
Dagsland. Det blir
sterke personlige historier, musikalske høydepunkter. Både Kreftforeningens pris og
Forskningsprisen vil bli
delt ut. Programledere
er Katrine Moholt og
Jacob Feght Conradi.
TV 2 lørdag kl 20.00

Naturserie om hvalen og delfinens liv

Vi blir med på reisen
fra det indiske hav til
iskalde Arktis i jakten
på verdens største
dyr. Møt hvalen med
testikler som veier et
tonn! De dristige
undervannsfotografene Doug Allan og
Didier Noirot utforsker
hvalen og delfinens liv.

Vi kommer blant annet
tett på blåhvalen, verdens største dyr. De
fascinerende dyrene
er fremmede for oss,
men har en mental
kapasitet og kommunikasjonsferdigheter
som gjør dem langt
likere oss enn vi tror.
NRK1 søndag kl 20.05

ONSDAG 5.6
09.55 Morgensending
13.30 Kinas mat (r)
14.00 Skattejegerne (r)
14.30 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Livsfarlege dyr (12)
20.15 Aktuelt
20.45 Middelhavets hemmeligheter (4)
21.30 Svenske mordgåter
(3)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Malariavaksine –
gigantenes kamp mot en
mygg
23.20 Uangripelige Wall
Street (r)
00.15 Krig og blodige klær:
Finland 1918-1922 (r)
01.15 Nattsending

06.00
13.10
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
(156)
16.25
(157)
16.55
17.25
(3)
17.55
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.35
00.35
01.25
02.15

Morgensending
Supernanny (r)
Hage på stell (r)
Hus til salgs (3)
Livet på Kastrup (3)
Last Man Standing (r)
Home and Away
Home and Away
Forstadsliv (3)
En moderne familie
Karl & Co (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (13)
Hotel Cæsar (14)
Sommertid (2)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Jo (1)
Touch (7)
Sommertid (r)
Carrie (r)
Blue Bloods (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (16)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 UEFA U21-EM: Før
kampen
17.55 Fotball: UEFA U21EM. Israel – Norge, 1.
omgang.
18.50 UEFA U21-EM: I pausen. Sport.
19.00 Fotball: UEFA U21EM. Israel – Norgem 2.
omgang.
20.00 Hushaiene Boston
(3)
21.00 Las Vegas Jailhouse
(5)
21.30 Byttebaronene (r)
22.25 Californication (5)
23.00 Californication (6)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Nattsending

06.10 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (35)
19.30 Turistguidene (31)
20.30 Ekstremt vekttap (2)
21.30 CSI: NY (17)
22.30 The Big Bang Theory
(23)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1869)
12.00 Luksusfellen Sverige
(r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Bjarne Brøndbo (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(10)
21.30 Paradise Hotel (51)
22.30 Revenge (19)
23.30 Revenge (20)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.10 Sex og singelliv (r)
01.50 Kongen av Queens (r)
02.25 Paradise Hotel (r)
03.15 Bones (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Paul Blart: Mall Cop.
Am. actionkomedie fra 2009.
23.20 Cops (r)
23.55 Caught on Camera (r)
00.55 Nattsending

10.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.25 Distriktsnyheter
13.45 Hovedscenen (r)
15.30 Pink Floyd – Wish You
Were Here (r)
16.30 Kunnskapskanalen
17.30 På tro og Are (r)
18.00 Namastey London.
Indisk komedie fra 2007.
20.10 Reddet av delfiner (r)
Br. dokumentar.
21.00 Nyheter (r) Siste nytt
fra NRKs nyhetsredaksjon.
21.10 Lille soldat. Da.
drama fra 2008. I rollene:
Trine Dyrholm, Lorna Brown,
Finn Nielsen. Regi: Annette
K. Olesen.
22.45 Filmens historie (r)
Br. dokumentarserie.
23.50 Den amerikanske
borgarkrigen (r)
00.40 Treme, New Orleans
(r)
01.40-02.40 Treme, New
Orleans (r)

06.00 Morgensending
08.36 Mia og meg
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Sekslingkaos (r)
15.00 Sommertid (r)
16.00 Sommertid (r)
17.00 Sommertid (r)
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Kongelig festforestilling
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Batman. Am./br. actioneventyr fra 1989.
00.15 Batman & Robin. Am.
actioneventyr fra 1997.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 M*A*S*H (r)
15.30 Fiske med William (r)
16.00 Risky rekefiske (7)
17.00 Istid 1. Am. animasjon fra 2002.
18.40 Ridderrivalene (r)
19.30 Ridderrivalene (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Transformers. Am.
science fiction-action fra
2007.
23.45 The Transporter.
Fr./am. action fra 2002.
01.35 Criminal Minds (r)
02.30 Criminal Minds (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Camping på Öland (r)
17.00 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny (r)
18.00 Ullared (r)
19.00 Herbie – Full tank.
Am. familiekomedie fra
2005.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Verre enn verst – Little Fockers. Am. komedie fra
2010.
23.25 The Following (r)
00.25 The Walking Dead (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Hawthorne (r)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Pregnant in Heels (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 Mike & Molly (1)
17.00 Mike & Molly (2)
17.25 The Mindy Project (r)
17.55 The Mindy Project (r)
18.25 Anna og kongen. Am.
romantisk drama fra 1999.
21.00 Unstoppable. Am.
thrilleraction fra 2010.
22.45 Nettet. Am. thriller
fra 1995.
00.50 Paradise Hotel (r)
01.50 Paradise Hotel (r)
02.50 Paradise Hotel (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Battlestar Galactica
(r)
11.00 Jagerpilotene (r)
12.00 Proving Ground (r)
12.30 Top Chef (r)
13.30 Top Chef (r)
14.30 Top Chef (r)
15.30 Gumball 3000 med
Tommy og Morten (r)
16.00 Gumball 3000 med
Tommy og Morten (r)
16.30 Ice Road Truckers (r)
17.30 Airwolf (12)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Tattoosalongen (r)
23.00 Firefox. Am. actionfilm fra 1982.
01.30 Nattsending

07.35 Morgensending
12.35 Fader Brown (r)
13.25 Eit år med dronning
Elizabeth (r)
14.15 Stemmerettsjubileet
fra Kilden i Kristiansand (r)
15.20 Stemmerettsjubileet
fra Kilden i Kristiansand (r)
16.30 Et herskapelig liv (r)
17.30 Grønn glede (r)
18.00 Nordkalotten 365 (r)
18.30 Vi på Saltkråkan (4)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.05 Havets kjemper (1)
20.55 USAs norske bataljon
(3)
21.25 Nytt liv i East End (5)
22.20 Middelhavets hemmeligheter (r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Rally. NM-runde fra
Aurskog-Høland.
23.50 20 spørsmål (r)
00.20 Palme – en pilegrims
død (r)
01.20 Nattsending

10.30 Namastey London (r)
Indisk komedie fra 2007.
12.40 Frå Ebeltoft til Kilimanjaro (r)
13.40 Verdens mest moderne land (r)
14.25 Ekspedisjon kobra (r)
15.40 Svenske dialektmysterium (r)
16.10 Reddet av delfiner (r)
17.00 Par i terapi (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Et år med dronning
Elizabeth (r)
19.20 Filmavisen 1963 (r)
19.30 Bryllup i farger (r)
20.00 Kappelin i Europa (1)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Uangripelige Wall
Street (r) Am. dokumentar.
23.30 Vatn. Water. Indiskkan. drama fra 2005. I rollene: Lisa Raye, John Abraham, Seema Biswas. Regi:
Deepa Mehta.
01.25-02.30 Filmens historie (r)

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Vågale kameramenn:
Haiinvasjon (r)
13.00 Charlottes tryllevev.
Am. drama fra 2006.
15.00 Verdens sterkeste
mann 2012 (3)
16.00 Kongelig helaften i
konserthuset (r)
17.00 Luftens helter (r)
18.00 Villmannen (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Vågale kameramenn:
Krokodillens bakholdsangrep (2)
20.00 Kongelige hoffleverandører
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Hunted (1)
22.55 Hunted (2)
00.05 Wallander: Tyven (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Frasier (r)
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 Hushaiene Boston (r)
16.00 Grenseløse Ian
Wright (r)
17.00 Dødsveiene (r)
18.00 Dødsveiene (r)
19.00 Dødsveiene (r)
20.00 Massive Moves (10)
20.30 Massive Moves (11)
21.00 Troja. Maltesiskbr./am. eventyrdrama fra
2004.
00.05 Dag (r)
00.35 Transporter (r)
01.40 Klovn (r)
02.10 Nattsending

06.00
08.55
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.55
23.55
00.50
(r)
01.50
02.45
03.45

06.00 Morgensending
08.30 Ben and Kate (10)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef (r)
12.00 Top Chef (r)
13.00 Top Chef (r)
14.00 Top Chef (r)
15.00 Top Model USA (r)
16.00 Top Model USA (r)
16.55 Top Model Australia
(r)
18.00 Lines gode hjelpere
(r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hele Sverige baker
(4)
21.00 Burlesque. Am.
musikaldrama fra 2010.
23.00 The New Normal (17)
23.30 The New Normal (18)
24.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
01.00 In Plain Sight (r)
01.55 Mike & Molly (r)
02.20 Mike & Molly (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Rallycross: EM 2013
(4)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Gordon's Great Escape (3)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Community (10)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 Family Guy (11)
20.30 The Exes (1)
21.00 Men at Work (3)
21.30 Grimm (19)
22.30 X-Men: The Last
Stand. Am. science fiction
fra 2006.
00.40 Formel 1: Canada
Grand Prix – høydepunkter.
Redigert opptak av høydepunktene i Canada Grand
Prix fra Montréal.
01.40 American Dad (r)
02.10 Nattsending

10.40 Morgensending
13.10 Kappelin i Europa (r)
14.10 Sportsrevyen (r) Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
14.30 Uangripelige Wall
Street (r)
15.20 Jessica Fletcher (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Nesevis (r)
20.15 Aktuelt
20.50 Hvem tror du at du
er? (r)
21.30 Nordisk design (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Sex, død og meningen med livet (3)
23.15 Ustoppelige Erik
00.10 USAs norske bataljon
(r)
00.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
00.55 Nattsending

06.00
13.10
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
(162)
16.25
(163)
16.55
17.25
(6)
17.55
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.35
21.45
22.45
23.45
00.45

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (19)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Før kampen. Bli med
på oppladingen til kampen
mellom Follo og Fredrikstad
i 11. runde i Adeccoligaen.
18.55 Adeccoligaen. Follo –
Fredrikstad, direkte fra Ski
Stadion.
21.00 Victoria's Secret Fashion Show (r)
21.55 Dag (4)
22.25 Californication (7)
23.00 Californication (8)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Nattsending

06.05 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (37)
19.30 Turistguidene (33)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
22.20 Kongsvik ungdomsskole (r)
22.50 Castle (r)
23.50 CSI: Miami (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1872)
12.00 Luksusfellen Sverige
(r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Vebjørn Sand (r)
20.30 Slik ble vi Hollywoodfruer (r)
21.30 Paradise Hotel (53)
22.30 7 Days of Sex (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Paradise Hotel (r)
02.25 Bones (r)
03.10 NCIS (r)
03.55 Nattsending

06.00
13.00
14.00
(r)
14.30
15.30
16.30
17.30
her (r)
18.00
her (r)
18.30
19.00
19.30
20.00
her (r)
20.30
her (r)
21.00
(r)
21.30
(15)
22.00
(16)
22.30
23.00
23.30
24.00
00.30

Morgensending
Kongen av Queens (r)
Two and a Half Men

09.55 Morgensending
13.30 Svenske dialektmysterium (r)
13.55 Skattejegerne (r)
14.25 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Jessica Fletcher (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.45 Kinas mat (5)
20.15 Aktuelt
20.50 Idealistene – oppdrag
verden (r)
21.30 Nordisk design (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Folkemordet i Indonesia
23.25 Sex, død og meningen med livet (r)
00.15 Et støt i hjernen (r)
01.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.30-04.48 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (7)
15.00 Livet på Kastrup (7)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away
(164)
16.25 Home and Away
(165)
16.55 Forstadsliv (6)
17.25 En moderne familie
(7)
17.55 Hotel Cæsar (16)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Fotball: Norge –
Makedonia. Direkte fra Ullevaal og privatlandskampen
for menn mellom Norge og
Makedonia.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Rita (2)
22.35 Carrie (11)
23.25 The Big C (3)
24.00 The Big C (4)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (20)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
19.55 Little Britain USA (r)
20.30 Agent null (2)
21.00 South Park (2)
21.30 Tett på tre (r)
22.00 Klovn (r)
22.30 Californication (9)
23.05 Californication (10)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Pacific Blue (r)
01.30 Californication (r)
02.05 Nattsending

06.05 Morgensending
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (38)
19.30 Turistguidene (34)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.20 The Big Bang Theory
(r)
21.50 Cougar Town (5)
22.20 Castle (r)
23.15 CSI: Miami (r)
00.10 Special Victims Unit
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1873)
12.00 Luksusfellen Sverige
(r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Helene Bøksle (r)
20.30 Maria & Mindy – Best
Friends Forever (r)
21.30 Paradise Hotel (54)
22.30 Two and a Half Men
(21)
23.00 Two and a Half Men
(22)
23.30 Two and a Half Men
(23)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.50 Sex og singelliv (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.55 Nattsending

06.00
14.00
(r)
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
her (r)
18.00
her (r)
18.30
19.00
19.30
20.00
her (r)
20.30
her (r)
21.00
(r)
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
01.00

Morgensending
Two and a Half Men

Morgensending
Wipeout (r)
Happy Endings (r)
Happy Endings (r)
Happy Endings (r)
Christine (r)
Christine (r)
Christine (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Turistguidene (r)
Turistguidene (r)
Turistguidene (r)
Turistguidene (r)
Total Blackout USA (r)
Total Blackout USA (r)
Endelig ferie (3)
Castle (17)
The Following (13)
The Walking Dead (7)
Hannibal (r)
Special Victims Unit
CSI: NY (r)
Seriemorderne (r)
Nattsending

MANDAG 10.6
10.00 Morgensending
13.35 Svenske dialektmysterium (r)
14.05 Skattejegerne (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Middelhavets hemmeligheter (r)
19.45 Filmavisen 1963
19.55 Par i terapi (4)
20.55 Friidrett. Diamond
League direkte fra Roma.
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Treme, New Orleans
(8)
23.25 Treme, New Orleans
(9)
00.25 Malariavaksine –
gigantenes kamp mot en
mygg (r)
01.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.35 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
16.25 Home and Away
(159)
16.55 Forstadsliv (4)
17.25 En moderne familie
(4)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Håndball: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
de siste oppdateringene før
avkast.
19.10 Håndball: Scandinavian Open. Sverige – Norge,
herrer. Direkte fra Arena Larvik.
20.45 Håndball: Etter kampen. Oppsummering og høydepunkter etter kampen.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (14)
22.40 Hawaii Five-0 (2)
23.35 Hawaii Five-0 (3)
00.25 Dicte (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (17)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Ridderrivalene (4)
21.00 Crash Course (6)
21.30 Broom (r)
22.00 Drømmebil på tre
dager (8)
23.00 Bellator: Spring Tournament (10) Kampsport.
00.50 Criminal Minds (r)
01.45 Pacific Blue (r)
02.40 Nattsending

06.10 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (36)
19.30 Turistguidene (32)
20.30 Ullared (5)
21.30 Special Victims Unit
(11)
22.30 Hannibal (8)
23.30 Castle (r)
00.20 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1870)
12.00 Luksusfellen Sverige
(r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Henning Solberg (r)
20.30 Gordon Ramsay rydder opp (2)
21.30 Paradise Hotel (52)
22.30 The Mindy Project
(23)
23.00 The Mindy Project
(24)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Paradise Hotel (r)
02.15 Bones (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
23.25 Cops (r)
24.00 Caught on Camera (r)
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten
(r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Havets kjemper (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Planeten vår (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Midt i naturen:
Uganda (3)
20.40 Glimt av Norge: Sørlandsseilas med Mathilde
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Rekonstruksjon av en
familie
22.00 Palme – en pilegrims
død (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Poirot (r)
00.55 Nattsending

Morgensending
Supernanny (r)
Hage på stell (r)
Hus til salgs (6)
Livet på Kastrup (6)
Last Man Standing (r)
Home and Away
Home and Away
Forstadsliv (5)
En moderne familie
Karl & Co (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Oppgrader! (r)
Hotel Cæsar (15)
Sommertid (4)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Før landskampen
Dicte (8)
Vegas (21)
Sommertid (r)
Nattsending

Family Guy (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotTwo and a Half Men
Anger Management
Anger Management
Men at Work (r)
Brickleberry (9)
The Simpsons (r)
Family Guy (r)
Nattsending

TIRSDAG 11.6

FREDAG 7.6
07.00 Morgensending
13.05 Poirot (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Drømmehager (2)
14.35 Bondi Beach (13)
15.00 NRK nyheter
15.10 Normal galskap (r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Planeten vår (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Eit år med dronning
Elizabeth (2)
20.55 20 spørsmål (4)
21.25 Verre enn døden
23.00 Kveldsnytt
23.20 Lulu og Leon (8)
24.00 George Michael på
scenen i London (r)
01.00 Nattsending

07.35 Morgensending
09.00 Hygge i Strömsö (r)
09.40 Midt i naturen: Uganda (r)
10.40 Megafon (r)
11.10 Min idrett (r)
11.40 Eit år med dronning
Elizabeth (r)
12.30 Nesevis (r)
13.00 Mesternes mester (r)
14.00 Slik er kjærligheten
(r)
14.30 20 spørsmål (r)
15.00 Det søte liv (4)
15.30 Kongelig bryllup i
Sverige
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Et herskapelig liv (1)
20.55 Fader Brown (3)
21.40 Det kongelige bryllup
i Sverige
22.40 Studio 1 (r)
23.10 Kveldsnytt
23.25 State of Play (r) Am.
dramathriller fra 2009.
01.30 Dansefot jukeboks
m/chat
04.00 Nattsending

SØNDAG 9.6

TORSDAG 6.6
07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Drømmehager (1)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten
(r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Planeten vår (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Friidrett. Diamond
League direkte fra Roma.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Slik er kjærligheten
(r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Normal galskap (r)
24.00 Boardwalk Empire (r)
00.50 Nattsending

47

LØRDAG 8.6

ukens

07.00 Morgensending
14.05 Sommerhuset (r)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bjørnson –
europeeren (r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Planeten vår (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Munter mat (4)
20.15 Nordkalotten 365 (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Exit Afghanistan (4)
22.10 Chicago Fire (10)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Verdas farlegaste
vegar (r)
00.15 Tause vitner (r)
01.55 Nattsending

Nr. 19 – 2013

09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.10 Distriktsnyheter
13.30 Svenske dialektmysterium (r)
14.00 Debatten (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Jessica Fletcher (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Verdas farlegaste
vegar (r)
20.00 Pink Floyd – Wish You
Were Here (r)
21.00 Nyheter
21.10 Jan i naturen (r)
21.25 Den amerikanske
borgarkrigen (5)
22.15 Sierra Torrida. Am.
western fra 1970.
00.05 Treme, New Orleans
(r)
01.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.15 Distriktsnyheter.

06.00
13.10
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
(160)
16.25
(161)
16.55
17.25
(5)
17.55
18.30
18.45
18.50
19.00
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.45
23.45
(19)
24.00
01.00
01.30

Morgensending
Supernanny (r)
Hage på stell (r)
Hus til salgs (5)
Livet på Kastrup (5)
Last Man Standing (r)
Home and Away
Home and Away
Kollektivet (31)
En moderne familie
Karl & Co (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Villdyrlegen (r)
Sommertid (3)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Mord og mysterier (3)
Mord og mysterier (4)
Eurojackpot trekning
Sommertid (r)
Dag (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (18)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Risky rekefiske (r)
21.00 Romulus, My Father.
Austr. drama fra 2007.
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Blue Mountain State
(r)
00.25 Blue Mountain State
(r)
00.50 Pacific Blue (1)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
20.00 So You Think You
Can Dance (2)
22.00 The Graham Norton
Show (8)
23.00 Castle (r)
23.55 Die Hard i New York.
Am. action fra 1995.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Vis meg ditt kjøleskap (r)
08.45 Vis meg ditt kjøleskap (r)
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1871)
12.00 Luksusfellen Sverige
(r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hele Sverige baker (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Syv liv. Am. drama
fra 2008.
23.40 Dragonheart. Am.
actioneventyr fra 1996.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (13)
21.30 American Dad (14)
22.00 American Dad (15)
22.30 American Dad (16)
23.00 X-Men 2. Am. science fiction fra 2003.
01.45 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Drømmehager (4)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten
(r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Planeten vår (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (3)
20.15 Det gode bondeliv (7)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Oslo Ski Show
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ørnen (7)
00.10 Scott og Bailey (r)
00.55 Nattsending

Family Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotTwo and a Half Men
Storage Hunters (23)
Storage Hunters (24)
Storage Hunters (25)
Storage Hunters (26)
Cops (r)
Caught on Camera (r)
Nattsending
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+HOME (04663) | homeeiendom.no

FROGNER

3 690 000,-

LØRENSKOG 3 190 000,FINSTADSLETTA 87

+ omkostninger

SKJETTEN

1 990 000,-

EIDSVOLL

1 490 000,-

EIDSVOLL

2 250 000,-

KURLAND

2 750 000,-

RASTA

2 190 000,-

SKEDSMO

1 680 000,-

DAL

2 350 000,-

JESSHEIM

3 350 000,-

RÆLINGEN

4 550 000,-

KURLAND

3 090 000,-

ELGFARET 31

+ omkostninger

LØYTNANT MØLLERS VEG 13C

RASTAFARET 8

HAGAVEGEN 24B

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

STYRILIA 16

+ omkostninger

LENSM HAAVERSENSVEI 173

RUDSBERGHAUGEN 42

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på

+ omkostninger

+ omkostninger

RIIHIMÄKIVEIEN 1

SANDBEKKFARET 26 F

HELLESTADGANGEN 20

HOGSTVEIEN 33

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

homeeiendom.no

