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Tema: trening
og livsstil

Klart for
byfest
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T

M
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I dag starter byfesten i Lillestrøm. Robert Skrolsvik (tv)
og Bjørn Sandberg ser fram
til en byfest med mye musikk,
dans og glade folk.

Side 10-11

Hold formen
i sommer

– Utskeielser er både sunt og
bra, men hold på basisrutinene,
sier klinisk ernæringsfysiolog
Tine Sundfør.

Side 21

Solid økning
etter krisen

ASIATISK
RESTAURANT

Det bygges mer på Romerike. I forhold til
da finanskrisen herjet som verst har antallet
igangsatte boliger økt betydelig, men fortsatt er det langt opp til rekordåret 2008.
Side 6-7

TAKE-AWAY MENY
TLF. 63 89 95 00

STORGT. 27, LILLESTRØM
WWW.LILLETHAI.NO

Se våre boligannonser side 33-35 + baksiden

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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hardE

fa k ta
75

barn ble født ved
ahus i uke 22

3772

Enheter ble lånt
ut hos skedsmo
hovedbibliotek
uke 22.

1004823
PASSASJERER REISTE
FRA OSLO LUFTHAVN
I mai.

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

Romerike Bilsalg AS
Nannestadveien 265
Tlf. 48 21 51 02

TREFELLING AV
STORE TRÆR
Forsikring

Tlf. 918 13 406

Vil bygge sykehus på Gardermoen
Feiringklinikken i
Eidsvoll og Glittreklinikken i Nittedal slås
sammen til et 30 000
kvadratmeter stort
sykehus på Gardermoen.

direktør i LHL Helse, i en pressemelding. Det blir også diskutert om man skal tilby utredning og behandling av kreft,
smerter og livsstilsutfordringer.
Rammeavtalen innebærer at
Aspelin Ramm og brødrene Furuseth skal bygge og eie sykehuset, mens LHL skal leie lokalene. Aspelin Ramm er kjent fra
store prosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union
Brygge i Drammen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Dagens hjerteklinikk i Eidsvoll,
Feiringklinikken, og lungeklinikken i Nittedal, Glittreklinikken,
blir slått sammen til ett sykehus.
Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke (LHL) signerte forrige
uke en rammeavtale med eiendomsutvikler Aspelin Ramm og
brødrene Ole Kristian og Paal
Mogens Furuseth om bygging av
et 30 000 kvm stort sykehus på
Gardermoen. Bygget skal ligge i
området Jessheim Nord på den
såkalte Blålystomta, mellom E6
og Trondheimsvegen nord for
Quality hotell. Sykehuset vil bli
liggende helt inntil Nordbytjernet landskapsvernområde.
Bedre tilbud
– Ambisjonen er å gi hjerte- og
lungesyke et enda bedre tilbud
enn i dag. Vi vil legge stor vekt
på behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser ved det nye sykehuset. Videre er intensjonen at
det skal bli et forbildeprosjekt
for universell utforming, miljø, energi og inneklima, uttaler
Olav Ulleren, administrerende

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
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

Mindre enn Ahus
Kommunikasjonssjef ved LHL,
Tommy Skar, opplyser at sykehuset vil bli lite sammenlignet
med Ahus.
– Vi utreder ikke et storsykehus, dette blir et sykehus som er
lite i forhold til f.eks Ahus som

Slik blir sykehuset: Dette er en foreløpig skisse av hvordan
LHLs nye sykehus vil bli seende ut. (Illustrasjon: Arkitekt MNAL
Johannes Eggen/Nordic Office of Architecture)

er over 100 000 kvadratmeter
større. Det vil være omtrent på
størrelse eller mindre enn Feiring og Glittre til sammen. Vi
skal bygge et sykehus som er
tilpasset det tilbudet vi skal gi,
forklarer Skar.
Røtter på Jessheim
Brødrene Furuseth er oppvokst
på Jessheim og er glade for å
kunne bidra til et nytt helsetilbud på Gardermoen.
– Vi har ønsket å legge til rette
for kunnskapsbasert næring med
fokus på livsstil og helse. Områ-

det utvider Jessheim by, hvor vi
har gjennomført flere prosjekter
og har våre røtter, sier Ole Kristian Furuseth.
Den endelige beslutningen
om bygging av sykehuset tas
på LHLs ekstraordinære landsmøte 5. oktober. Tidligere har
det blitt uttalt at byggingen kan
starte allerede på nyåret i 2014.
Feiringregjeringa i Feiring har
imidlertid protestert mot planene. Facebook-gruppen «Bevar
Feiringklinikken i Feiring» har så
langt over 700 tilhengere.

Har du tatt et
blinkskudd på
Romerike?
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..

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

Hashtag bildet ditt på Instagram med #Romeriksposten.
Vi kårer en vinner som får
flaxflodd i posten.

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619
oppland@crawfordcenter.no

Et Kinderegg
Ifølge pressemeldingen skal god
tilgjengelighet fra flyplassen og
pasientenes behov for miljø- og
landskapskvaliteter ha vært avgjørende.
– Tomta må karakteriseres
som et Kinderegg: Den ligger
nær hovedflyplassen, samtidig
så langt unna at den ikke har
sjenerende støy fra motorveien. Foreløpige utførte målinger
bekrefter at den har mer enn
tilfredsstillende luftkvalitet. I
tillegg ligger tomta helt inntil
Nordbytjernet som vil være en
perle i vårt rehabiliteringstilbud, sier generalsekretær i LHL,
Frode Jahren.

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

www.crawfordcenter.no

Av chsiss #R
o

merikspost
en #Nordbyt

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: 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: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
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: Kontakta mäklaren för
tidsbokning. 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: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
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, +46070 - 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

jernet
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Sagelvafestivalen for første gang
Med mottoet
«Strømmen er drømmen» skal en ny tradisjon igangsettes
21. juni. Målet er å
skape en årlig begivenhet med musikk,
dans, sang og moro
langs Sagelva.

www.sorlireiser.no

Ønsker velkommen:

Yvona håper på et godt
oppmøte til den første
Sagelvafestivalen. (Foto:
Linn Cecilie Merckoll)

”Strømmen
er
fredagen før drømmen” – kom og op
p
S
hele Strømm t.Hans sammen med o lev
s
Det er forbe en vil leve i festivalens s –
redt et
ånd.
mye kultur, bredt program for deg
–
idrett, le
Bare se ned k og moro.
enfor.

Stor ”St.Ha
på Strømm ns festival” PROGRAM
en 21.juni!

Programm
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g Pippi Lang
i nærmiljø
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ning med
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"Paris-look"
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er www.sa
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på Facebo
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LIKEs! Spre : Sagelvafestivalen. n.no og følg med
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Vi håper p
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•
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Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

– Vi ønsker å skape en gledens
dag for små og store strømlinger og tilreisende, med aktiviteter for enhver smak, slik at alle
kan feire at skoleåret er over og
at det er sommer på Strømmen,
forteller Yvona Holbein.
Strømmen er
drømmen
Yvona er aktivitetskoordinator
for festivalen i regi av Strømmen Rotaryklubb.
– Ideen til dette arrangementet kom fra vår president
dette året, Lars Andreas Lorvik. Vi ville skape et samlende arrangement på Strømmen, og engasjere foreninger,
befolkning og næringslivet
til et felles mål gjennom
mottoet vårt «Strømmen er

Bussturer 2013

Bli med på en av våre turer til Kroatia eller Spania
Lloret de Mar, Spania. 16 dager. Priser fra kr. 6.790,Avreise 24/8, 14/9 og 5/10
Porec, Kroatia. 16 dager. Avreise 7/9. Pris kr. 11.650,Benidorm, Spania, vinter. 24 eller 31 dgr. Pris fra kr. 14.500,Tlf : 69 26 82 00 RGF se info på våre hjemmesider

a Holbein

• Stort bål te
nnes ca. kl.
• Allsang m
21.00
ed
• Strømmen Skedsmo viseklubb
Blandabænd
til dans til kl.
spiller
23.00
Hesteridnin
g
Lillestrøm vis for barn, AmCar
er
salg, salgsbo bilene sine, ballong
der, grilling,
annen serv
øl- og
ering,
Programmet
avsluttes ca
. kl. 23.00.

2 SSKEDSMO BIBLI
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drømmen»,

forteller

hun.

Alle er velkomne
Selv om det på mottoet kan virke
om dette kun er for strømlinger,
er arrangementet åpent for alle.
– Vi ønsker oss mange tusen

besøkende, og alle inviteres til å
delta, sier Yvona, og forteller videre at det blir lagt opp guidete
turer fra Strømmen Storsenter for
de som ikke er kjent i området.
Strømmen Rotary, med mange sponsorer og støttespillere,
dekker kostnadene ved arrangementet.
– Det er gratis for alle å delta,
folk skal bare komme og kose
seg, oppfordrer ildsjelen.
Aktiviteter for store
og små
Programmet er innholdsrikt for

dagen. Det er mulig å være med
på alt, eller bare velge ut arrangementene man selv ønsker å
være med på. Det skal være noe
for enhver smak.
– Man kan velge det programmet man ønsker, de minste blir
kanskje på Slora, ungdommer
får skatebane og oppvisning
ved Strømmen Storsenter, og
de godt voksne vil kanskje være
mest på Strømmensaga der
det blant annet vil være danseoppvisning fra leikaring. V
har også flerkulturelt innslag
med mat og dans ved Jernba-

nebrua,

forteller

N
Fotoutstillin
g
fer”. Sang v/T”Én elv – seks fotogragratis kaffe urid Lisbeth Nygård og
/bru
åpningen kl. s og vafler ved
18.00.
Åpent til kl.
19.00.

Yvona.

Stort bål på Slora
Det er stor tradisjon for å
tenne bål på midtsommeraften, og den første
Sagafestivalen avsluttes
med et St. Hansbål og
musikk til dans.
– Det blir en ordentlig St. Hans fest med
stort bål på Slora,
forteller Yvona, og
oppfordrer alle til å
ta turen.

3 STRØMM
EN
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juni 2013!
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.
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Denne histo
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stendig reno ke bygningen er fullve
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• Kunstnerisk sin prakt.
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• Utstilling m aktiviteter på broen
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Foto: Jan Bi

lly Pedersew

Skedsmo vis

eklubb

Vet du at vi har

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

deilig
frokost, lunsj og middag?

BEST PÅ MOTE, SPORT OG INTERIØR

n
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Solid økning etter krisen
I løpet av fjoråret
ble det gitt tillatelse
for bygging av 381
bolighus i Skedsmo
kommune. I forhold
til da finanskrisen
herjet som verst har
antallet økt betydelig, men fortsatt
er det langt opp til
rekordåret 2008.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

I løpet av de siste ti årene er det
gjort tillatelse til bygging av
3.411 boliger i Skedsmo kommune, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men antallet har vært
svært ujevnt fra år til år, og det er
svært tydelig i tabellene at vi har
vært gjennom en krise som gikk
hardt ut over byggebransjen.
Bygge-ja
I fjor ble det gitt byggetillatelse
til 381 boligprosjekter i Skedsmo kommune. Det er opp fra
210 året før. Dette er tall som
kommunene selv har rapportert inn via Kostra. Det være
seg eneboliger, tomannsboliger, rekkehus – eller leilighetshus for den saks skyld. Tallet er
altså ikke boenheter, men bygninger.
Igangsettingstillatelse betyr ikke nødvendigvis at
byggingen blir påbegynt samme året, selv om det i de fleste
tilfeller vil være så.
Mye bygging i
Ullensaker
I Ullensaker kommune ble det
gitt OK til bygging i 215 saker
i løpet av 2012. Det er en nedgang fra 288 stk i 2011. I løpet
av tiårsperioden er det gitt tillatelse til bygging i 4.043 tilfeller i Ullensaker. Bare Bærum

har flere i Akershus.
Lørenskog kunne vise til 245
godkjennelser i fjor, noe som er
en stor økning fra 153 stk året før.
totalt er det sagt ja til 1.816 bolighus i den aktuelle tiårsperioden.

r?
e
h
e
r
e
s
Annon
Tlf. 92 26 07 92

Boligbygging 2002-12
Antall igangsettingstillatelser til ulike typer bolighus. Kilde: SSB/Kostra

Utvikling 2002-12
Romeriksposten har fått tilgang
til tall som viser utviklingen
gjennom de siste ti årene. Rekorden stammer fra år 2008, da
det ble gitt tillatelse til hele 650
boliger i Skedsmo. Samme år
ble det igangsatt 647 i Ullensaker. Lørenskog har også rekord
fra 2008 (340 stk).
Det er iøynefallende at finanskrisen ødela mye av markedet
i Norge i 2009 og 2010. I disse
årene ble det gitt langt færre tillatelser til bygging av bolighus.
Det var rett og slett ikke flere som
søkte om å få oppføre bolig, noe
som ikke er særlig overraskende.

Lørenskog
Skedsmo
Ullensaker

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

258
99
325

15
302
322

72
316
337

126
280
530

127
450
578

284
470
483

340
650
647

125
193
217

71
60
101

153
210
288

245
381
215

4dg

Slaget på Stiklestad 24/7

Kr 5 300,-

14dg

Høsttur til Kroatia 18/9

Kr 13 950,-

3dg

Stena Line Ålborg/Bilka 16/6

Kr

3dg

Stena Line til Læsø 2/6, 1/9

Kr 1 495,-

3dg

Stena Line til Skagen 9/6, 18/8

Kr 1 345,-

3dg

DFDS til København 4/9

Kr

4dg

DFDS Tivolitur til København 27/6 Kr 1 850,-

5dg

DFDS Høstferie i København 29/9 kr 2 990,-

650,-

755,-

Barnerabatt m.m.
sjekk vilkår på våre nettsider!

Nedgang under krisen
På landsbasis ble det i fjor gitt
tillatelse til bygging av 30.189
bolighus, uansett type og størrelse. Tilbake i 2009 var dette
antallet nede i 19.748. Det betyr
at antallet har økt med utrolige
53 prosent i hele Norge, og det
bare på tre år. Det er ingen tvil
om at optimismen igjen råder i
samfunnet. Rekorden finner vi
i jubelåret 2006, da 33.314 boliger ble igangsatt i Norge.

Informasjon og påmelding til JVB Tur AS
Tlf: 22 17 00 00 :: e-post: tur@jvb.no
Bestill på www.jvb.no og få nettrabatt!

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

Økning i Akershus
På samme måte ser vi at utviklingen i Akershus har vært
innenfor de samme rammene. I
fjor ble det sagt ja til bygging av
3.608 boliger i Akershus, mens
det i 2010 var nede i 2.323
igangsettelser. Det gir en vekst
på over femti prosent i Akershus i denne perioden.
Innledningen på 2013
Hos SSB er det presentert tall
også for første kvartal 2013.
Den tabellen viser at det i løpet av årets tre første måneder
ble gitt tillatelse til oppføring
av hele 247 boliger i Ullensaker kommune. I Skedsmo er det

7

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

JÄRPLER MOTORSPORT:
sagt «vær så god» til 43 søkere
på boligbygging i løpet av årets
første kvartal, mens Lørenskog
kan vise til 29 igangsettelser.

BYGGING: I løpet av fjoråret ble det gitt tillatelse til oppføring av 841
bolighus i Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. (Illustrasjonsfoto)

A

Velkommen til
Per´s Salong
Gi håret ditt
en sjanse hos oss!

Tlf. 63 81 24 89
Drop-in og timebestilling
Åpent: man-ons/fre 08.30-17, tor. 08.30-18, lør stengt - www.perssalong.no - Strømsveien 41, Strømmen

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

N
O
I
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HÖR EN MUSTANG
FASTBACK 1966
STARTA MED SINA
2100 HÄSTKRAFTER.

ET
E
M

STUNTSHOW STOR BILUTSTÄLLNING
MED NIKLAS EK MED EDATRÄFFEN MELLAN 10:00-16:00
>>SHOW
SHOW 1: KLOCKAN 11:00
>>SHOW
SHOW 2: KLOCKAN 12:30
>>SHOW 3: KLOCKAN 14:30

KL.15:30: PRISUTDELNING
I SAMTLIGA KLASSER AV
BILUTSTÄLLNINGEN!
RÖSTA FRAM DIN FAVORIT!

PIA PIHLGRENS SPELAR PÅ STORA
UTOMHUSSCENEN KL 13.00 OCH 15:00

TRÄFFA PONTUS TIDEMAND
OCH JOHAN KRISTOFFERSON!

8
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Vepsen - en liten og plagsom type
De fleste opplever
vepsen som plagsom
når vi sitter i solveggen eller på terrassen med rovinsektet
sirklende rundt mat
og drikke.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Vi får mange henvendelser fra

folk som ønsker å få fjernet vepsebol, særlig senere på året når
vepsene har etablert seg i bolet,
forteller daglig leder Hans Petter
Nord ved Effektiv Skadedyrkontroll.
FJERNER BOL
Vepsene tar bolig i uthus, oppunder taket, i busker eller på
bakken. Ut av disse kan det
komme mange aggressive veps
som forsvarer bolet med sine
fryktede stikk. Vepsene bygger
på forsommeren og sommeren.
Med unntak av de befruktede
hunnene, dør alle vepsene i

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.

3.05.13 09:38 Side 2
For tilsendt
send mail til: post@ferieboligutland.no
3.05.13 09:38
Sideprospekt,
2
Vårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16

samfunnet utover høsten. Hunnene overvintrer og bygger nye
samfunn neste år.
– Vi får mange henvendelser
fra folk som har fått et bol i nærheten til uteplass der de griller og
koser seg. Da blir vepsene veldig
sjenerende. Særlig på slutten av
sesongen kan den være litt aggressiv.
– Dukker insektet opp igjen på
samme plass året etter?
– Nei, ikke nødvendigvis.
Men det er ofte en grunn til at
vepsen bygger bolig slik. De leter
seg fram til steder med gunstige
boforhold som er i le for vær og
vind, samt at det er varmt og godt
med næring. Vepsen er et rovdyr
som lever av andre innsekter.
Man kan til en viss grad redusere risiko for at vepsen bygger
bol nettopp i ditt hus. Dette kan
gjøres ved å montere insektnetting på steder som ventiler og foran luftespalter under tak.
K AN VÆRE FARLIG
For de aller fleste av oss er et
vepsestikk kun ubehagelig og
litt smertefullt. Noen få mennesker er derimot svært følsomme for proteinstoffene som
finnes i giften. For disse kan et
eller flere vepsestikk få alvorlige
konsekvenser.
– I gjennomsnitt dør én per-
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STIKKER INNOM: Denne karen kan gjøre det meget ubehagelig for deg
om han setter brodden i deg. For de aller fleste er et vepsestikk helt ufarlige.

son av vepsestikk i Norge på de som føler de blir dårlige av
grunn av allergisjokk hvert år. vepsestikk og går til lege for å
De som dør av allergisjokk har få en resept på engangs adregjerne fått flere vepsestikk opp nalinsprøyte (EPI-penn). Dengjennom livet og har merket at ne sprøyten bør du bære med
de blir veldig dårlige, forklarer av- deg i vepsesesongen. Sprøyten
delingsdirektør Preben Ottesen, stikkes i låret rett etter at du er
ved avd. for skadedyr ved Folke- stukket av veps.
helseinstituttet.
– Føler du at du får hjerteklapp,
De fleste som har dødd av blodtrykksfall og holder på å bevepsestikk i Norge har vært svime etter et vepsestikk, bør du
over 60 år. Ved allergisjokk ha en EPI-penn tilgjengelig.
kan man falle i koma etter bare
Opp til 50 stikk vil de fleste
få minutter. 60 prosent av de klart godt, men over dette kan
som dør av vepsestikk dør i lø- det for selv ikke-allergikere bli litt
pet av de første 30 minuttene. farlig. Ottesen har hørt om folk
Men det finnes motgift. Fol- som har fått over 200 stikk og
UD_annonse_24b_frisor_Layout
kehelseinstituttet anbefaler
at overlevd. 1 13.05.13 09:38 Side 2

REHABILITERING
AV
DYR
REHABILITERING AV DYR

8.300-,

På samme måte som oss mennesker har våre dyr behov for fysioterapi og rehabilitering etter skader,
operasjoner eller nevrologiske lidelser (lammelser). Rehabilitering for dyr er et relativt nytt fagfelt i
rask vekst, og Ullensaker Dyreklinikk har som mål å være blant de fremste i Norge på dette fagfeltet.
All trening og behandling foregår i en rolig og positiv atmosfære, med mye bruk av godbiter og ros.

Veil: 16.600,-

UD_annonse_24b_frisor_Layout 1 13.05.13 09:38 Side 1
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FAGKUNNSKAP.
PÅLITELIGHET.
SERVICE.

Gamle Gardermoveg 1, 2067 Jessheim

• Røykuttak:
Topppost@ullensakerdyreklinikk.no
og bak

Telefon: 66 69 69 69

Siden 1938.

99-,

post@ullensakerdyreklinikk.no
Gunn-Hege
Holt, som mangewww.ullensakerdyreklinikk.no
kjenner fra Bestevennen Hundesalong, har flyttet
Telefon: 66 69 69 69
post@ullensakerdyreklinikk.no
www.ullensakerdyreklinikk.no
inn til oss. Hun utfører alt innen pelspleie som bading, klipping og napping.
Telefon: 66 69 69 69

Gunn-Hege Holt, som mange kjenner fra Bestevennen Hundesalong, har flyttet
Gunn-Hege Holt, som mange kjenner fra Bestevennen Hundesalong, har flyttet
innGunn-Hege
til oss. Hun utfører
alt innen
pelspleie
som bading,
klipping og napping.
Holt, som
mange
kjenner
fra Bestevennen
Hundesalong, har flyttet
inn til oss. Hun utfører alt innen pelspleie som bading, klipping og napping.

inn til oss. Hun utfører alt innen pelspleie som bading, klipping og napping.

Ullensaker Dyreklinikk har også akuttvakt, indremedisinske utredninger, og utfører
rutinemessige kirurgiske inngrep til konkurransedyktige priser i tillegg til avansert
Gamle Gardermoveg 1, 2067 Jessheim
Telefon: 66 69 69 69
post@ullensakerdyreklinikk.no
www.ullensakerdyreklinikk.no
Gamle
Gardermoveg
1, 2067 Jessheim
Telefon:
66 69
69 69rehabiliteringsavdeling
www.ullensakerdyreklinikk.no
ben-,
leddog bløtvevskirurgi.
har også
egen
og
en
Gamle
Gardermoveg
1, 2067Klinikken
Jessheim
Telefon:
66 post@ullensakerdyreklinikk.no
69 69 69
post@ullensakerdyreklinikk.no
www.ullensakerdyreklinikk.no
velutstyrt fôr- og utstyrsbutikk Vi har lange åpningstider og gode parkeringsforhold.

Veil: 1.394,-

DØRBLAD

Christer formpresset, tre speil
• Farge: Hvit
• 80/90 x 200/210 cm

www.ullensakerdyreklinikk.no

PARTIVARE.
BEGRENSET ANTALL.

799-,
DEKKBEIS

Ullensaker Dyreklinikk har også akuttvakt, indremedisinske utredninger, og utfører

399-,
eks.
karm

Norsk Servablad 220x365

fôr- og utstyrsbutikk Vi har lange åpningstider og gode parkeringsforhold.

Ullensaker
Dyreklinikkhar
harogså
også akuttvakt,
akuttvakt,
indremedisinske
utredninger,
og utfører
Ullensaker
Dyreklinikk
indremedisinske
utredninger,
og
utfører
rutinemessige
kirurgiske
inngrep
til konkurransedyktige
priser
i tillegg til avansert
rutinemessige
kirurgiskeinngrep
inngrep til
til konkurransedyktige
priser
i tillegg
til avansert
rutinemessige
kirurgiske
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åpningstider
gode parkeringsforhold.
velutstyrt fôr- og utstyrsbutikk Vi har lange åpningstider og gode parkeringsforhold.

Se egen kampanjeavis på www.gaus.no/butikker/jessheim

SPADE

PEISOVN

Ullensaker Dyreklinikk har også akuttvakt, indremedisinske utredninger,
utfører
VardeogCasa
rutinemessige kirurgiske inngrep til konkurransedyktige priser i tillegg til avansert
• ogEffekt:
3000 – 7000 W
ben-, ledd- og bløtvevskirurgi. Klinikken har også egen hundesalong
en velutstyrt
fôr- og utstyrsbutikk Vi har lange åpningstider og gode parkeringsforhold.
• Vedlengde: 30 cm

Gamle Gardermoveg 1, 2067 Jessheim

• Offisiell åpning ved ordfører i
Ullensaker kommune.
• Vi spanderer kaffe og kaker på
alle som kommer.
• Servering fra grillen kl. 12.00.
• Radio Metro er med på feiringen
fra kl. 12.00.
• Mengder av vanvittige tilbud!

et år!
til fri bruk* i ingen om fri bruk*
li med i trekn
Møt opp og bv en FIAT 500 i et år.
a

REHABILITERING AV DYR

På samme måte som oss mennesker har våre dyr behov for fysioterapi og rehabilitering etter skader,
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osslogiske
mennesker
har(lam
våremelser).
dyr behov
for fysioterapi
etterfagfelt
skader,i
operasjoner
ellersom
nevro
lidelser
Rehabilitering
for og
dyrrehabilitering
er et relativt nytt
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All trening og behandling foregår i en rolig og positiv atmosfære, med mye bruk av godbiter og ros.

Gamle Gardermoveg 1, 2067 Jessheim

Torsdag 13. juni kl. 09.00 åpner
vi vårt nye varehus på Jessheim

*Forsikring og drivstoff tilkommer.
For konkurranseregler og vilkår, se www.gaus.no/konkurranse .
For å være med i trekningen må du være til stede på åpningsdagen kl 17.00.

UD_annonse_24b_frisor_Layout 1 13.05.13 09:38 Side 1
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ÅPNINGSFEST!

12 ÅR
SKRIFTLIG
GARANTnsI
på farge og gla

Butinox Futura – 10 liter | Høykvalitets dekkbeis
• Alle farger
• En alkydmodifisert akryl dekkbeis for utvendig bruk
• Basert på bindemidler og pigmenter som gir meget god
værbestandighet og lang holdbarhet
• Teknologien sikrer en fleksibel film som er meget fargeog glansbestandig og gir god dekkevne
• Inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger

1.999-,
Veil: 4.995,-

GASSGRILL

Gourmet
• 4 brennere: 4x3,8 kW
• Sidebrenner: 2,3 kW
• Termometer i lokket og
ved hver bryter
• Oppbevaringspanne
• Batteritenner
• Slange og regulator følger med
MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT | KAMPANJEPERIODE T.O.M. 15.06.13

-chat
Live
takt oss idag!
Kon

Møt oss på:

Facebook.com/landhandleri

@GausdalLand

#gausdalland

Dombås • Lom • Otta • Vinstra • Gausdal • Lillehammer • Mesnali • Rudshøgda • Gjøvik • Elverum • Årnes • Jessheim • 61 22 00 00 • gaus.no
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Byfest med rai rai og mer til
I dag starter byfesten i Lillestrøm. Fire
dager til ende med
dans og musikk.

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

– Bjørn Eidsvåg drar i gang det
hele på onsdag. DDE går på scene på torsdag og Kurt Nilsen på
fredag. Så er det finale på lørdag
kveld med Loveshack som spiller
gode, gamle coverlåter. Dette blir
tidenes byfest, sier byfestgeneral Bjørn Sandberg i Lillestrøm
2020.
GRATIS UNDERHOLDNING
Byfesten i Lillestrøm har utviklet seg til å bli Norges
største gratis musikkarrangement. Anslagsvis besøker i
overkant av 120.000 mennesker byen de fire dagene festen
varer. Selv om arrangementet
er gratis for besøkende koster

det en del kroner å få nasjonale og internasjonale artister
opp på hovedscenen. Budsjettet er på tre millioner kroner.
– Dette er et gedigent spleiselag. Kommunen stiller opp med
gategrunn til fri disposisjon
som brukes til markedsboder og
servering. Pengene som kommer inn på dette gjør at vi kan
få de artistene vi vil ha og kan
opprettholde en gratis byfest.
Men det begynner å bli en større og større utfordring for hvert
år å holde på gratisprinsippet på
grunn av at artistene blir dyrere
og dyrere, forteller Sandberg.
Arrangøren opplever også at
sponsorene blir mer utfordrende
ved at de ønsker mer profilering.
Sandberg forteller at de derfor utvikle seg hele tiden. Han mener
det er viktig omdømmemessig å
arrangere en slik fest. Byfesten arrangeres i år for 16. gang. Arrangementet er et samarbeid mellom byorganisasjonen Lillestrøm
2020, Lillestrøm kultursenter,
kommunen og næringslivet.
RYDDET OPP
Da arrangøren planla årets fest

ønsket de å bedre sikkerheten,
bli mer publikumsvennlig, ny
logo og se på sponsorkonseptet.
Dette har blant annet resultert i
tak over to tredjedeler av torget
med en restaurant i teltet, samt
ny byfestlogo.
– Vi har også ryddet litt opp
i Storgata slik at det ikke blir for
mye lakris og svarte t-skjorter.
Vi ønsker å ha med de lokale
leverandørene også, enten de
driver med mat eller annen næringsvirksomhet. I år har vi fått
en bra miks, og vi har faktisk
ventelister på å få utstillingsplass under byfesten, forteller
Sandberg.
Plassene i restauranten ble
kjapt utsolgt for fredagen. Men
ennå er det noen få plasser
igjen på de andre dagene.
MANGFOLDIG
UNDERHOLDNING
Bookingansvarlig for Byfesten,
Robert Skrolsvik, forteller at
han ser fram til å høre på både
små og store artister.
– Det som er så fint med byfesten er at vi har så mye å by
på. Det er fra de minste utøver-

Nyhet!
En gressklipper
som elsker kratt og
kuperte arealer.

STOR TAKHØYDE: I år legges to tredeler av torget under tak. Her
finner du den nyetablerte Byfestrestauranten i 2. etasje, med panoramautsikt til hovedscenen, samt torgets øvrige serveringssteder på
bakkeplan. Illustrasjon: Lillestrøm 2020.

ne fra vårt lokale kulturliv til de
store nasjonale og internasjonale artistene. Her blir det noe for
enhver smak, sier Skrolsvik.
Et av tingene det er knyttet størst spenning til i år er at
halve torget er lagt under tak,
forteller bookingansvarlig, og
bemerker at folk alltid har kommet på byfesten, uansett vær.
Bjørn Sandberg i Lillestrøm

2020, som debuterer som byfestgeneral, synes det er spennende å være på arrangørsiden
og ha mange detaljer over hva
som skjer på festen.
– Jeg gikk tidlig ut og sa at
dette skal bli tidenes byfest.
Og da får bare vi levere det
vi lover. Jeg gleder meg, sier
Sandberg.

Husqvarna LC 56 aWD
Husqvarna LC 56 AWD er vår første firehjulsdrevne
gressklipper. Med AWD, oppsamling og Bioclip® er den
perfekt for deg som har en ekstra utfordrende hage.

6.990,-

TIDENES BYFEST:

dans og glade folk.

Robert Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandberg ser fram til en byfest med mye musikk,

hEL, STOR
gRILLET KyLLINg
Grilles i butikk.
1400 g råvekt. Varm/kald.
pris pr stk. (4658282)

fyLTE KRABBESKjELL
pris pr stk. (4362133)

sk
HQ_SC1_2013_Lawnmower_dealer_ad_NO.207E_autogenerated.indd
3pk, fer

49

90

100,pr 3 pk

25,-

1
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hEL INDREfILET AV SVIN
norsk. Fersk. naturell. Selges i 3pk. pris pr kg. (4980686)

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.

ASPARgES I BUNT
Grønn. Pris pr bunt. (3151776)

19

smart clubs egen

100,-

90
fOR

10 100

SMART CLUBS EgEN SPARERIBS
Ca 1,5 kg. pris pr kg. (4876850)
2013
– 22. JuNi
10. Juni
NR. 24

100,-

DEALER ADDRESSES

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

TIL Å BESøKE SMART CLUB I SOMMER

NyKOKT
KANADISK hUMMER
Ca 500 g. pris pr stk.
(4361861/5188263)
Kanadisk hummer
med basilikum kr 139/stk.
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10x1,5 liter + pant. Ord.pris pr stk 17,20 + pant.
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jOTUN DRygOLIN PLUSS
En ny moderne oljemaling.
Meget værbestandig beskyttelse.
Holder fargen lenge og har høy glans.
Spesielt effektiv mot svertesopp og alger.
Meget gode påførings-egenskaper og
heftegenskaper. Brukes nytt treverk,
tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt
treverk, også trykkimpregnert.
10 liters spann. (5656228)

SE ALLTID UKENS KUNDEAVIS PÅ WWW.SMARTCLUB.NO

AlnAbru 8–22 (8–20) • Slependen 8-22 (8-20)

aktuelt
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Har du svaret?

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

Nr. 20 – 2013

Thor Tangerud
Frogner

Jan Tore Klæboe
Lillestrøm

– Jeg ser på dette som et
veiskilt som signaliserer at
alt er lov i Lillestrøm. Hva er
meningen med å sette opp
et slikt skilt? Dette er da
langt fra noe kunstverk, og
det ser heller ikke så veldig
pent ut.

– Jeg synes det blir
litt for glorete og
tivoliaktig. Det kunne
godt ha vært litt mer
diskret. Men hver sin
smak.

Tommi Løkken
Lillestrøm
– Kunst? Nei, jeg vet ikke.
Det kan minne litt om
fargesprakende skilt fra palmestrøkene på Hawaii.

SVAR:
Det gule bygget til venstre, er Hafslunds nettstasjon, og den ligger i
«Måsasvingen» på Kjeller

SCOOTER
Anita Langøy O’Sullivan

Lillestrøm

VINNER:
Bjørn Gunnar Kværne

– Det er et positivt innslag i
Lillestrøm by. Jeg opplever
verket som moderne kunst.
Ved første øyekast kan den
minne litt om stjerna ved
Gardermoen.

Svingen 5
2010 Strømmen

Takk til alle som sendte inn!
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Peter Ødegård
Lillestrøm
– Det ligner litt for mye
på et bensinstasjon- eller
casinoskilt. Dette er ikke
noe kunstverk. Jeg kunne
sikkert ha gjort det bedre
selv. Et kunstverk ved
Nitelva burde heller ha
omhandlet tømmerfløting.
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Et 10 meter høyt skilt i neonfarger med teksten «Yes to all» blir
skulpturparkens neste innslag i Skedsmo. Reaksjonene er delte.

Hvor er dette

bildet tatt?
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4.8 HK , 2 TAKT
55 W FRONT LYS
12 V LADEUTTAK
13” ALU.FELGER
SKIVEBREMS
F&B

KLS MC

Algarheimsvn. 44 Jessheim
Tlf. 908 25 443/ 958 41 266
E-mail: o-ivar-k@online.no
Åpningstider: 10-17 (12-15)
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Båt Larvik - Hirtshals t/r.
3 netter på Kryb i Ly kro
4 frokoster, 1 lunsj, 3 middager,
Entre til Legoland og Løveparken. 4 dager.

Sommersalg

4 dager kr 4 490,Barnepris iflg med 1 voksen
kr 3990,
Barnepris iflg med 2 voksne
kr 2990,-.

Båt Oslo - Kiel t/r, 4 netter på Hotel
Post i Würtzburg, 1 natt i Celle,
Båttur på Main, Lokal guide i
Bamberg og Würzburg, Reiseleder,
vinsmaking

8 dager kr 9 990,Stolte mottagere: Victor Vega Bjerkeli og Christoffer Haugstulen fikk hvert sitt drømmestipend forrige
helg. (Foto: Lørenskog kommune)

Opplev fantastisk norsk natur.
Vi kjører RV 17 langs Helgelandskysten. 10 frokoster, 8
lunsjer, 10 middager 4 netter i
Svolvær.
11 dg kr 15 500,-

1 natt i Sødertelje, 3 netter
på Gotland, 1 natt i Gøteborg, 5 frokost4er, 5 lunsjer
5 middager, lokal guide
Båt Nynäshamn-VisbyBåt Visby-Oskarshamn
6 dager kr 7 950,ANDRE BUSSTURER I 2013
9/8
Morgedal Hotel/Kanaltur 4 dg kr 4 990,22/8 St Petersburg 7 dg kr 9 950,23/8 Haugesund, Rosendal 5 dg kr 6 490,29/8 St Johann Tyrol 10 dg kr 11 500,9/9
Gardasjøen 11 dg kr 12 500,22/9 Costa Brava 15 dg kr 14 500,8/10 Dalmatia,Kroatia 15 dg kr 15 800,24/10 Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 6 300,3/11 Gdansk Sopot Gydinia 5 dg kr 5 900,20/11 Julemarked på Oset 3 dg kr 2 890,27/11 Berlin 6 dg kr 6 950,3/12 Tallinn Julemarked 5 dg kr 4 900,8/12 Rostock Julemarked 5 dg kr 4 990,15/11 Julemarked i Celle, Goslar Hannover 6 dg kr 5 990,-

“Det er endelig salg igjen, med veldig gode
priser på både fronter og innredning.
Ta med dine mål og bestill hos oss idag”

Mottok drømmestipend
Hundre utvalgte
unge talenter har fått
hvert sitt drømmestipend på 10.000
kr. Blant dem er to
Lørenskoginger.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Filmskaper Victor Vega Bjerkeli og gitarist, sanger og låtskriver Christoffer Haugstulen fra
Lørenskog mottok hvert sitt
drømmestipend under Internasjonal basar på Skårer gård
forrige helg.
Drømmestipendet er et
samarbeidsprosjekt
mellom
Norsk kulturskoleråd og Norsk
Tipping. Prisen ble delt ut av
Finn Evensen, rektor ved Lø-

renskog musikk- og kulturskole, og Torkel Øien fra Kulturskolerådet.
Drømmestipendet består
av 100 stipendier à 10 000
kroner - til sammen én million kroner. Stipendet deles ut
til kulturutøvere født i 1993
eller senere. En bredt sammensatt jury velger ut de 100
heldige
stipendmottakerne
hvert år.
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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.

Garderobe-Mannen
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BesKtoimll ini nom vår butikk idag!
SKYVEDØRSGARDEROBER

-EKSTRA gode priser på den BESTE kvaliteten i juni.
-Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål.
-Alle størrelser og prisklasser.
DET LILLE EKSTRA
Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger fra Sibu. Velg mellom 25 typer
design. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine og blomstrete.
Sjekk de ut selv i butikken.
WALK-IN
Vi er eksperter på skreddersydde walk-in garderober til fornuftige
priser. Dessuten har vi også tilbehøret som setter prikken over i-en.
RASK LEVERING
Vi har det meste av innredning på lager. Skyvedørsfronter kan leveres
veldig raskt om du ønsker det - spør oss. Vi leverer over hele landet.
KREATIVE LØSNINGER
La våre garderobeselgere hjelpe deg å finne akkurat den
løsningen du er på jakt etter. De tegner løsningene i 3D.
Du er velkommen innom for en hyggelig prat.

Bruk smarttelefonen
og Bli inspirert

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

GARDEROBE-MANNEN

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

Det er NÅ i juni det lønner seg å bestille i butikken. Løp og kjøp!

www.garderobemannen.no

16

tema: trening & LIVSSTIL

Nr. 20 – 2013

Tren effektivt hjemme
Du trenger ikke
reise langt eller
investere i dyre treningsapparater for å
komme i god form.
Er du ikke komfortabel med å
svette på et treningsstudio, eller
dra ut på lange løpeturer for å
komme i form? Fortvil ikke, det
finnes alternative måter.
– Det finnes en rekke øvelser
du kan gjøre på hytta, stranda,
i skogen, på fjellet eller hjemme
i hagen i sommer. Det som er
viktig er å gjøre øvelser der du
får brukt hele kroppen, forteller
trenings- og kostholdsinspirator Irene Mårdalen.
Gode øvelser
Her er Mårdalens tips til øvelser
du kan gjøre hvor som helst.
Knebøy – stå med skulderbreddes avstand mellom beina. Hold
magen inne og ryggen rett. Sett
deg ned i 90 grader som om
du setter deg på en krakk. Reis
deg tilbake i utgangsposisjon.
Ta 15X3 – ha ca 1 min pause
mellom hver serie. Hold gjerne
noen steiner, stubber eller tunge drikkeflasker i hver hånd. Ha
like tungt i begge hender.
Katten Stå på alle fire. Hold
magen inne og ryggen rett.
Strekk ut den ene armen og motsatt bein og hold i tre sekunder
før du bytter. Ta 15 på hver side
X3. Benet og armen skal strekkes vannrett ut. Ha cirka ett minutts pause mellom hver serie.
Pushups Stå med knærne i
gulvet og hendene i gulvet litt

vIKTIG MED OPPLÆRING: – Jeg anbefaler på det sterkeste å få
opplæring av en instruktør som kan kettlebell fordi det er en del teknikk og
det er veldig lett å gjøre feil i øvelsene, sier instruktør Tommy Jevne. (Foto:
Roy R. Mortensen)

foran brysthøyde. Senk overkroppen sakte ned samtidig som
du holder ryggen rett og magen
inne. Unngå at hendene peker utover, de skal peke rett frem. Press
deg opp. Ta 15X3. Ha cirka ett
minutts pause mellom hver serie.
Sidehev Stå med skulderbreddes avstand mellom beina. Hold
magen inne og ryggen rett. Før
armene ut fra siden og så høyt
at lillefingeren er på høyde med
ørene. Lillefingeren skal være
det høyste punktet på hånden.
Du skal kjenne at det tar i skuldrene. Du kan gjerne ha en full
flaske med vann i hver hånd. Jo,
tyngre jo, bedre. Ha cirka ett minutts pause mellom hver serie.
Crunch Ligg på ryggen med
føttene i gulvet. Løft overkroppen opp, men ikke lenger enn
at korsryggen er i gulvet under
hele øvelsen. Senk deg sakte tilbake. Ta 20X3. Ha cirka ett minutts pause mellom hver serie.
Crunch m/vri Ligg på ryggen

med føttene i gulvet samlet.
Før bena over til den ene siden.
Løft overkroppen opp så langt
du kommer og senk deg sakte
tilbake. Ta 15X3 før du bytter
side. Ha cirka ett minutts pause
mellom hver serie.
Trener hele kroppen
Kettlebell er en relativt ny treningsform som etter hvert har
gjort sitt inntog i Norge. Kula
man bruker ligner på en kanonkule med håndtak og er
støpt i jern. Med den kan man
gjøre ulike øvelser som trener
hele kroppen.
– Kettlebell er en utrolig effektiv og morsom måte å komme seg i form med. Og alle kan
gjøre det. Både hjemme og ute
på treningssentrene, forteller
kettlebell-instruktør
Tommy
Jevne ved Novus Academy i Lørenskog.
Jevne mener imidlertid det
er lurt å få litt kyndig veiled-

EFFEKTIV TRENINGSØKT: – Du behøver ikke dyre treningsapparater og vekter på stang. Med Kettlebells får du en effektiv treningsøkt,
sier instruktør Tommy Jevne. (Foto: Roy R. Mortensen)

ning før man starter opp med
kula på egen hånd.
– Jeg anbefaler på det sterkeste å få opplæring av en instruktør som kan kettlebell fordi det er en del teknikk og det
er veldig lett å gjøre feil i øvelsene. Det finnes mye info på
nettet, men her skal man være
veldig kritisk, mener Jevne.
Slik trener du
Her er Jevnes 5 øvelser du kan

gjøre hjemme med kettlebell:
Dobbel hand swing
Hold kula med begge hender og
la den svinge naturlig bakover.
Når kula er svingt bakover mellom bena lar man den svinge
naturlig fremover med hjelp av
hoftene som presser kula frem.
La den svinge til brysthøyde og
naturlig svinge bakover og mellom bena igjen. Viktig at man
bruker støttemuskler i mage og
rumpe. Når kula er bak brukes
hoftene til å presse den fremover
igjen. Denne øvelsen styrker
baksiden av lår, rumpe, rygg og
coremuskulatur.
Clean
Kula svinges på samme måte
som i Dobbel hand swing, men
med en hånd og legges pent og
pyntelig på brystet. En teknisk
øvelse som krever litt trening
for å få til på en effektiv måte.
Press
Kula ligger på brystet i noe som
kalles rackposisjon. Kula presses
over hodet i en bevegelse enten
med en eller to kuler.
Squat (knebøy)
Det enkleste er om man holder
kula foran seg i ansiktshøyde og
setter seg ned som på en stol.
Pass på så knærne ikke kommer
over føttene og at man er strak
i ryggen. Bruk muskler i mage,
rygg og rumpe til å støtte opp.
Gå så dypt som man føler er
kontrollerbart i starten.

Bailine Lillestrøm - Tlf 63801618 - www.lillestrom.bailine.no

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Smooth med smoothies
Smoothies tar av i
Norge. Mens bare
500 000 hadde
smakt smoothies i
2005, er det i dag
over 1,8 millioner
som har prøvd den
sunne vitaminbomben.
Men det er først og fremst den
gode smaken som gjør at flere
og flere velger smoothies.
Det viser en undersøkelse
gjennomført av Synovate for
Opplysningskontoret for Meieriprodukter – melk.no. Undersøkelsen viser samtidig at
nesten 1,5 millioner nordmenn
har laget drikken selv. Tilsva-

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

rende tall i 2005 var beskjedne
380 000.
– Dette er en spennende tall,
og utviklingen har virkelig gått
raskt fra vi begynte å følge med
på smoothies-trendene i 2005.
Men selv om smoothies-trenden har eksplodert her hjemme,
har vi nok ikke nådd toppen
ennå. Enda flere kommer til å
få øynene opp for smoothies i
årene som kommer, tror daglig
leder Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.
Fortsatt er smoothies en urban trend med Oslo liggende på
toppen i hvor mange som både
har laget og smakt på smoothies, men resten av landet følger
etter.

Ved å tilsette yoghurt eller andre
meieriprodukter vil kroppen i
tillegg få proteiner, kalsium, B-vitaminer og jod. Smoothien blir
med andre enda mer næringsrik,
forklarer Ida Berg Hauge.
Det er fortsatt flest i aldersgruppen 15-39 år som både
kjenner til og lager smoothies
selv. Nesten en million nordmenn i denne aldersgruppen
har laget smoothies selv. Samtidig er det tydelig at dette er en
trend som nå også flere voksne
henger seg på. I 2005 var det i
aldersgruppen 40-59 år kun
30 % av dem som hadde hørt
om smoothies som også hadde
smakt dette. Nå har over halvparten i denne aldersgruppen
har drukket smoothies.

Drikker sunn drikk
for smakens skyld
65 % av de som drikker smoothies gjør dette fordi det smaker
godt, mens 32 % av de spurte
svarer at det er en sunn drikk.
Undersøkelsen viser også at 50
% av dem som lager smoothies
selv foretrekker å bruke yoghurt
eller andre meieriprodukter i
tillegg til frukt og bær.
– En smoothie laget på bare
frukt eller bær inneholder vitamin C, antioksidanter og fiber.

Bli inspirert
Smoothies passer godt som et
mellommåltid, og ved å tilsette
frokostblanding blir det en god
frokost for de som er litt småspiste på morgenen.
For å få inspirasjon til å lage
hjemmelagete smoothies, eller
prøve nye varianter med spennende smaker gå inn på www.
melk.no og bli inspirert!

Tekst: Rubina Olsen

Barn i magen:

Trening sunt for dere begge

Illustrasjonsfoto

Lett til moderat trening under graviditeten er sunt for både deg og barnet.
Tekst: Rubina Olsen

Mat

center i Portsmouth, Virginia, er graviditeten
en perfekt måte å starte et treningsprogram,
selv for de som ikke har trent før.
-Når en kvinne blir gravid, så er det ofte
hun revurderer sin livsstil. Hun er motivert på
en ny måte å føde et sunt barn og å selv være
sunn, forteller Demaio til Science Daily.
Leger kan anbefale trening for ulike gravide
i følgende grupper:
Under graviditeten: Lav til moderat trening. Målsetningen er å holde seg i form og
tilpasse seg trening som behøves under fremrykningen av graviditeten. For eksempel kan
en som vanligvis jogger begynne å jogge i et
svømmebasseng senere i graviditeten.
Etter fødselen: Melkedannelse blir ikke
negativt rammet av trening, og det er færre
rapporter om mødre som har fødselsdepresjoner når de trener. Derfor bør den gravide
fortsette trening i lav til moderat intensitet.
Eldre: Risikoen for høyt blodtrykk er større
blant eldre gravide kvinner, mens trening er
med på å redusere disse nivåene. Ifølge De-

Maio er derfor trening enda viktigere hos eldre
gravide kvinner.
Fedme: Leger bør ta opp om graviditeten kan
være en mulighet til å forbedre generell helse,
og foreslå at den gravide starter å trene for en
sunn livsstil og som et godt eksempel for barnet
senere.
Idrettsutøver: Den gravide bør forhøre seg
med en kvalifisert lege om et treningspprogram,
hvis hun ønsker mer anstrengende trening.

FAST SPALTE

Det er ikke skadelig med litt trening under graviditeten. Heller tvert om. Ifølge en ny forskningsrapport publisert i Journal of the American
academy of orthopaedic surgeons, kan lett
og moderat trening hos de gravide styrke og
forbedre helsen. Dette melder Science Daily
på sine nettsider.
Forskningsdata viser at under graviditeten
kan trening med lav til moderat intensitet
kompensere for de forandringer kvinnekroppen må gjennomgå, uten å skade fosteret.
Trening som aerobic, resistansetrening, og
svømming forbedrer og styrker den gravides
helse på mange måter:
- Letter ryggsmerter og andre lignende
muskel- og skjelettsmerter. - Senker blodtrykket. - Reduserer oppblåsthet. - Forbedrer
den gravides sinnsstemning, som depresjoner,
etter fødselen.
I følge studiets hovedforfatter, forskningsdirektør Marlene DeMaio, fra Naval medical

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en
bedre livskvalitet.
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Hold formen
i sommer

Dersom du holder på de gode kostholdsvanene i sommer, vil kroppen takke deg.

Cambridgekuren har 8 smaker
Sortimentet består av 6 Shaker og 2 Supper.
Kuren skal kun blandes ut i vann!

Det er sommer, det er ferie og
fristelsene står i kø. Da er det
lett å la ting flyte og glemme
faste måltider. Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør
minner om at man ikke bør legge bort de gode hverdagsvanene selv om det er ferie.
– Å spise og drikke godt er
en viktig del av feriekosen for
de fleste, men gir man slipp på
alle rutinene i forhold til mat
og kosthold, så vil man kjenne
at det går utover både humør,
overskudd og vekt, sier Sundfør.

Ned i vekt - bedre helse!

Kjøp kuren hos våre rådgivere/forhandlere
eller hos din lokale helsekostbutikk

Hold på rutinene
Hun mener det er fullt mulig
å nyte god mat og drikke bare
man er ekstra bevisst.
– Utskeielser er både sunt og
bra, men et godt tips er å holde
på basisrutinene. Det gjør selvfølgelig ingenting om man hopper over lunsj en dag og nyter en
stor is isteden, men det er viktig
å huske på at noen typer mat
gjør deg pigg med en gang – men
søvnig og irritabel etter en kort
stund, sier ernæringsfysiologen.
Eksempler på slik mat er bakverk som loff, boller, kaker og
annet snacks samt brus, saft og
andre søte leskedrikker.
– Sukkerrik mat gir et raskt
hopp i blodsukkeret og gir deg
et lite kick, men du faller fort
sammen igjen fordi blodsukkeret stuper etter kort tid. Da vil
du føle deg trøttere og mer sliten, forklarer Sundfør.

Jeg har fått et nytt liv
og bedre helse med
Cambridgekuren! Kurens gode
smaker gjorde den lett å bruke!
- Tove Lorentzen, Fredrikstad

Mer enn 1.100 000 personer i Norge, Sverige, Finland og
Danmark har nå redusert sin vekt med Cambridgekuren

Lunsjen lider
En god regel er å holde på faste
måltider og ikke la det gå mer
enn 3-4 timer mellom hvert
måltid. Ifølge Sundfør bør man

Cambridgekuren tar overvekt seriøst. 192 personer har nå de 3 siste årene
deltatt i en studie på Parker Institutt, Fredriksberg Hospital i København.
Cambrigdekuren er det eneste produktet med en slik stor og uavhengig
studie i Europa. Les hva leger, dietister og presse skriver om kuren på
våre hjemmesider

SELGES NÅ I
32 LAND

www.cambridgekuren.no

ideelt sett spise minimum tre
hovedmåltider – frokost, lunsj,
middag og eventuelt kvelds – og
1-2 mellommåltider hver dag.
Av disse mener hun lunsjen er
viktigst å tenke på.
– Alle måltider er viktige,
men min erfaring er at det ofte
er lunsjen som lider i feriene.
Mange går hele dagen fra frokost
til en litt sen middag uten et
skikkelig måltid imellom. Isteden blir det ofte småspising.
Det betyr at man må planlegge
litt ekstra for å ha med mat på
stranda, på utflukter eller på
tur. Men det er verdt det siden
en god lunsj gir deg stabil energi gjennom hele dagen, bidrar
til godt humør og forhindrer at
man blir så sulten til middag at
man ender opp med å spise altfor mye, påpeker Sundfør.
Usunne mengder
Ernæringsfysiolog Camilla Andersen er av den oppfatning
at det ikke finnes usunn mat –
bare usunne mengder.
– Kos deg med det du liker,
men ta hensyn til mengdene.
Sommermaten skal nytes som
all annen mat – og det finnes
ikke usunn mat, bare usunne
mengder. Liker du for eksempel
den største isen best bør du ikke
unne deg den like ofte som hvis
du velger en liten is. Bruk sunn
fornuft, sier Andersen.
Sommer er også grilltid for
mange, og ofte er det pølser og
hamburgere som havner på bordet. Men grillmaten kan med
enkle grep gjøres litt sunnere.
– Salater smaker best om sommeren og bidrar med masse næring som kroppen vil digge deg

Glem ikke gode vaner: –
Utskeielser er både sunt og bra,
men hold på basisrutinene, sier
klinisk ernæringsfysiolog Tine
Sundfør. (Foto: Privat)

for, så gjør det til en vane å ha salat til grillmaten eller middagen.
Grønnsaker kan også grilles. Fisk
er også noe kroppen blir veldig
glad for at du spiser, så bruk fisk
både på grillen og som middag
eller pålegg for den saks skyld.
Fisk er lett mat og deilig om
sommeren. For ikke å snakke om
skalldyr, sier Andersen.
Må ikke trene
Dersom du vil holde deg sunn
gjennom ferieukene kommer
man heller ikke utenom litt
bevegelse og aktivitet. Men du
trenger ikke nødvendigvis svette på et treningsstudio for å holde formen ved like.
– Det handler om balansen
mellom det du spiser og det du
forbrenner. Er du veldig glad i å
spise mye må du også være veldig glad i å bevege deg. Du må
ikke nødvendigvis trene, men
finne hverdagsaktiviteter som
gir deg glede. Da går det av seg
selv, mener Camilla Andersen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Neste onsdag: Bil&motor-tema
Annonser her!

30 år
i Norge

Cambridgekuren er beregnet for personer som lider av overvekt/fedme og personer som står under medisinsk diettkontroll.
Kuren skal ikke brukes i mer en 3 uker sammenhengende uten samråd med lege. Skal ikke selges til personer under 18år.
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nå med mulighet for å få med bilde av DET SOM SKAL SELGES

Norgesglass 1 liter 30,- pr stk. 1
damesykkel DBS 1000,- Veddunk i
kobber 250,- Ring 90 88 73 95.
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.

Send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»
GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

Materiellfrist:
torsdag kl 17.00
Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Til salgs
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. 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.
Nesten nye sommerdekk dimensjon 155x13 selges. Tlf. 94 28
01 42.
Norica Air conditioner. Mod KY 44/BKjøle effekt 4400w 54db.
Brukt 1 sommer.Hentes Råholt.
Kr 3900,- Tlf. 94 84 70 92.

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.
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

VI KAN PROGRESSIVE BRILLER!
Nå får du

2000,I RABATT
ved kjøp av komplett
progressiv brille!

Kunnskap og service får
du gratis med på kjøpet!

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.

Velkommen til vår nye butikk
Bestill time på tlf. 67 90 08 50

Sølvy

Eskil

Ragnhild

Solheimsveien 110, 1473 Lørenskog

E-post: coptikk@skarer.no - www.coptikk.no
Åpningstider: Man. - ons./fre. 10-17, tor. 10-20, lør. 10-15

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

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.
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.

Stilig mørk dress, str. 54, som ny,
selges for kr. 500. Henv. tlf. 97
12 75 66.
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.
Barnestol m/ pute, lakkert furu
(IKEA) Nesten ikke brukt. Høyden passer til spisebord. Kr. 150.
Tlf. 95 72 12 52/ 67 90 88 64.
10m lang takstige (skjøtes) med
bue. 15 stk. stigetrinn til takstens
tak selges rimelig. Tlf. 63 87 65
67.
Stor familiehytte, Brattbergsæter
ca 30 min. til Lillehammer har
flott utsikt til Lillehammer og
omegn. Helårsveg, tur og jakt
mulighet. Ikke innlagt vann og
strøm, men 12v opplegg og
aggregat. Byggeår 2004. Takst.
Kr. 1 150 000. Mob. 90013754
/ 91193815 e-post. p-akris@
online.no.

En med. En fast. Tlf.90507034.
Hundehus for mellomstor og stor
hund gis bort mot henting. Tlf 48
11 65 34 Skedsmokorset

Retro baderomsmøbler fra ca.
1977. To store og en liten vask,
bidet, badekar (nedsenkbart), og
klosett fra Ideal Standard (Tysk)
i fin rødbrun farge selges billig.
Meget god stand. Inkludert kraner etc. Underskap og høyskap
kan medfølge gratis – disse er
noe slitte. Kom med et bud! Ta
kontakt dersom du ønsker et
bilde eller vil se tingene. Tlf. 932
42 685.

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

Til leie
SKIL- elektrisk kjedesag. Arbeidslampe m/forstørrelsesglass. Interesserte kan ringe: 63 87 71 37.
Helt nye sett tastaturer /mus og
høytalere i svart farge 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. Digital satellite
receiver VIASAT. UBRUKT m/
fjernkontroll og alt inntakt.Kr.
400,- Flott grillsett i 6 rustfrie
deler. Ligger i flott aluminiumskoffert. UBRUKT. Kr.250,Røykeapparat for fisk i rustfritt
stål. 2 brennere. UBRUKT.
Kr.250,- Melissa iskremmaskin.
Veldig lite brukt.Kr.200,- toresorvold@hotmail.com eller mekanisk@artech.no. Mobil 41 90 70
59.
Babyklær. Pent brukt babytøy
til gutt (noe unisex) str. 44-74
selges. Fra kr 25,- pr. plagg. Tlf.
40211252.
Ny brødbakemaskin kr.250, 3stk
chafing disk kr.200/ pr.stk. Tefal
actifry family, brukt kun x2 kr1100.
Selger 2 stk. regulerbare senger
90x200, med pocketfjær undermadrass og Latex overmadrass.

FORMTOPPEN

Garage/lagerlokale ønskes leid.
Til lagring av veteranbil. Tlf
90097911.

ønskes kjøpt
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til
god pris. Tlf. 930 40 550.
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet
militært fra krigen er også av
interesse.Tlf.: 40 40 62 16.

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.

Bedriftsannonse

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

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for små oppdrag
Tlf: 94 82 76 78
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Over halvpa

Det er store planer for området vest for Haneborglia.

• 2-roms på 48 kvm BRA - fra kr. 1.790.000,-

Her skal det bygges ca. 1.000 boliger. I tillegg vil det bli et

• 3-roms på 61 og 64 kvm BRA - fra kr. 2.490.000,-

flott felles parkanlegg. Det er planlagt å bygge verdens største
innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt
hotell-og konferansesenter like ved Lørenskog Stasjonsby.
Nærområdet tilbyr alt fra shopping, cafeer og kulturhus, til

• Alle med balkong eller terrasse
• Heis og parkering i garasje
• Energieffektive leiligheter

store skogsområder, idrettsanlegg og idylliske badevann.
Kollektivtrafikken er bra uansett hvor du vil reise.
Det er mye å glede seg til i Lørenskog Stasjonsby.

Velkommen til visning!
Lørdag kl. 13:30-14:30 og

Salg ved Selvaag Bolig:
Stian Møller Karlsen, tlf: 900 78 712, stmk@selvaagbolig.no
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 369, mfo@selvaagbolig.no

www.selvaagbolig.no/lsb

Selvaag Start er et godt tilbud til deg som er klar for din første egne bolig.
God standard og effektiv planløsning gir deg en god start i boligmarkedet.

onsdag kl. 10:00-16:00
i visningssenter på Skårer Ødegård,
Ødegårds vei 10
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HEKIMO H80
- Nytt, innovativt stillas

www.hekimo.no
KONSEPT

HEKIMO H80 plattform er et patentert, innovativt stillas
designet for rask montering og maksimal fleksibilitet. H80
kan tilpasses nesten alle tenkelige forhold. En person kan
montere det på mindre enn 30 minutter. H80 er svært
godt egnet på ujevnt underlag og i trappeganger og kan
forlenges til en maksimal plattformhøyde på 6 meter (ca
8 meters arbeidshøyde). Sidebena kan innstilles enten på
linje med frontbena når plattformen skal stå for seg selv
eller perpendikulært i forhold til frontbena for bruk mot
en arbeidsvegg. I tillegg til standard plattformføtter, som
er låsbare i høyden, kan låsbare hjul benyttes (under til
høyre).
A Fot (2)
B Forlengelsesstang (2)
C Plattform
D Siderekkverk (2)
E Utvending rekkverk (2)
F Stabiliserende stang
G Veggføtter (2)
H Stabiliserende ribbe
Tyngste del: 16kg
Total vekt: 125kg

velkommen til vårt helt nye visningsrekkehus
ved byggeplass i Georg Frølichs vei!

KruttverKet hageby, Nittedal
NÅ laNSereS 3. Og SiSte byggetriNN!
18 Nye, lySe oG moDerNe rekkehUS
kom å se vårt helt nye visningsrekkehus i georg Frølichs vei!
bArnevennlig – nær mArkA – sPortsbod – HAger – vAnnbåren gulvvArme
gArAsjeAnlegg – jordvArmeAnlegg – kort vei til oslo

Salgstrinn 1 og 2 ble en salgssuksess hvor 33 av 36 rekkehus allerede er solgt! Vi lanserer nå
tredje og siste salgstrinn bestående av 18 flotte rekkehus. Utendørs blir det grønt og landlig
med marka som nabo. Innendørs kan du velge mellom flere valgfrie kjøkken- og baderomsinnredninger. Tidsriktige fliser og flerfoldige valgmuligheter på farger. Ønsker du parkett i eik,
hvitlasert eik eller mørkere eik? Det er opp til deg hvordan du kombinerer interiørmulighetene.
Vær med på å sette preg på din nye bolig! Det er vannbåren gulvvarme i 1. etasje. Garasjekjeller
og felles smørebod for skientusiaster.

visning: Lørdag 15. juni og søndag 16.juni, begge dager kl. 12 – 13.
Priser: fra 4 590 000,– til 5 190 000,–
www.kruttverket-HAgeby.no
AreAler: fra 135 kvm til 142 kvm

Tom Z. Bliksmark tlf: 90 92 59 04 // Vegar Skredlund tlf: 95 40 84 49 — vs@privatmegleren.no

Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet. Send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no

Bekkulfs venner
- for kvinner med bekkenrelaterte plager

KONTAKT:
RENERGY
AS
Adresse: Skolsegglia 22, 2019 Skedsmokorset
Telefon: 911 45 334 / 920 50 425
E-post: tore.engebretsen@hotmail.com
E-post: oddmortvedt@gmail.com

DIMENSJONER
- Plattform: bredde 3m, dybde 0,6m
- Maksimal løftekapasitet:270 kg til 6 m.
- Bena kan tilpasses til 2, 3, 4, 5, og 6 meters høyde
- Plattform høyde: min 1,5 m, maks 6,25 m
- Avstand fra arbeidsvegg: 0,25m

Bekkulfs venner er en frivillig
gruppe som har holdt på siden
høsten 1994 med varmtvannstrening for alle med bekkenplager. Tilbudet er åpent for
de som er gravide, nettopp har
født eller er kronikere med stadig tilbakevendende bekkenrelaterte plager. Ved kapasitet er

tilbudet også åpent for de med
rygg- og hofteproblemer.
Treningen er tilpasset denne
gruppen kvinner. Vi forsøker
på beste måte å tilpasse oss den
enkelte og sammensetningen
som til enhver tid er i gruppen
Vi legger vekt på forebygging, opptrening, tøyning,

skånsom styrketrening, avlastning og avslapning.
Vi ser også at mange som
kommer til oss synes det er
godt å møte likesinnede som
har opplevd noe av det samme
som en selv. Det er ofte mange
spørsmål som melder seg når
kroppen ikke vil spille på lag.

En opplever å bli hindret i mange dagligdagse ting en før kunne utføre så lett som bare det.
Er du i dårlig form en dag og
ikke orker trene så er du alltid
velkommen til å komme kun
for å hvile ut og/eller tøye ut i
det varme vannet.
Kvinner med rygg-og hofte-

relaterte plager er også velkomne til oss for å trene såfremt vi
har ledig kapasitet.
Semesteret følger skoleruta,
august - desember og januar juni. Dette innebærer at det blir
ca. 20 treninger hvert halvår, så
det er et meget rimelig tilbud.
Vi er en nonprofitt gruppe og
inntektene går til å dekke leie
av bassenget, utstyr og oppdatering av badevaktene.
Treningstider: Fredag: Gjestad Bo-og aktivitetssenter,
Dølivegen 5, Jessheim kl 18.0019.30
Av denne tiden er det ca 4560 minutter effektiv trening,
med instruktør og musikk. Det
er rom for egentrening, avspenning, benytte badstua eller være
sosial.
Priser: Gratis prøvetime!
100,- enkelttime. 700,-/semester
for et av stedene.
Har du lyst til å støtte oss
med Grasrotandelen din? Søk
opp Bekkulfs venner eller oppgi
vårt org. nr. 911 561 301.
Du finner oss på facebook:
søk på Bekkulfs venner.
Velkommen til oss i Bekkulfs
venner!
Husk badehette og drikke!
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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

Jessheim sentrum, postkort
fra rundt 1901. Bildet er
hentet fra Akershus fylkesmuseum.

LaGERSaLG

på Škoda alldrive octavia og Suberb

Annonsere i her?

STUBBEFRESING
Tlf. 92 26 07 92

- raskt og effektivt

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no
KJÆRNETS HAGETJENESTER
For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.
Pris er inkl. frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk og CO2-utslipp fra 6,3-8,2 l/100 km, 165-191 g/km.

Alt i service
og reparasjoner!

Nye vinduer
i gammel stil

?

Fra kr. 1.880,- til 3.880,- (fraktfritt)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no - post@heimstadbygg.no

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

Tlf. 909 95 704/917 37 427

Vi tilbyr
containerleie
og avfallsløsninger

Tlf. 09700

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

Romerike Bilsalg AS
Nannestadveien 265
Tlf. 48 21 51 02

KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler

Åpnings-/telefontider:
Man. - Fre.: 08.00 - 16.00

Hvamveien 4, 2013 Skjetten

Tlf. 46 49 01 11
post@romerikeauto.no
www.romerikeauto.no

2013 ŠkoDa octavia alldrive inkl. metallic lakk og vinterhjul

fra 299.900,-*. Spar 48.500,2013 ŠkoDa Superb alldrive inkl. metallic lakk og vinterhjul

fra 439.900,-*. Spar 40.300,-

CO 2-KLASSIFISERING
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Modellene har bl.a. følgende utstyr:
- Fjernbetjent parkeringsvarmer
- Hengerfeste
- Bluetooth handsfree
- Multiratt for radio/tlf
- Sun set mørke ruter
- Delingsnett
- Parkeringssensor bak
- Amundsen navigasjon (kun Superb)

Nå har vi lagersalg på leveringsklare Škoda alldrive 4x4 octavia og Suberb!
Dette er biler som er perfekte for norske veier. Høyere bakkeklaring, utvendig styling, omfattende
utstyrsnivå og firehjulsdriftsystemet Haldex4. Men vær rask, tilbudet gjelder bare så langt lageret rekker!

Energiveien 2, 2050 Jessheim. Tlf.: 24 03 26 60. mollerbil.no/Jessheim
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Storgata
1924-2013

Hus og hytte i ett, solrike
terrasser, egen båtplass

Et av trebygningene fra kortbildet er bevart og pusset opp. Nittedalsgata 6 (tv).
Betongbygget Bjørnstadgården (med heksehatten) sto innflyttingsklar desember 1932. Bygget ble pusset opp og fikk to ekstra etasjer i 2004. I 2008 ble

Nordre Jarlsberg brygge, saNde i Vestfold
– 15 miN fra drammeN, 40 miN fra oslo

1924

Tøffelavstand

Sen k
velds
s

ol

Fakta om leilighetene:

•
•
•
•
•
•

Bo helt på bryggekanten med heis og p-hus/garasje
Tøffelavstand til sandstrand, bryggekanten og båten
Flott utsikt over fjorden med sen kveldssol
Størrelse fra 64,9- 211,2 kvm BTA
Priser fra 1 990 000 til 9 890 000 kr.
Totalt solgt 102 leiligheter på Utsikten

Åpningstider:

Fjordveien 20, 3070 Sande
Hverdag: 09-16 Torsdag: 09-19 Lørdag: 12-15

Selger: David E. Nilsen, tlf. 907 33 719
Salgsansvarlig: Håkon Kristiansen, tlf. 908 37 656

www.njb.no

2013

denne delen av Storgata gjort om gågate. Året etter ble gågaten offisielt åpnet
av daværende ordfører Anita Orlund.

Av: Roy Mortensen
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kultur

kultur

Far og datter
stiller ut sammen
Ingvild og Ottar
Wærhaug åpnet en
ny kunstutstilling
i Galleri Jessheim
forrige helg.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Vi har jobbet veldig intenst
begge to, forteller Nannestadsokningen Ingvild Wærhaug
til
Romeriksposten.
Sammen med faren Ottar Wærhaug kunne hun forrige helg
åpne en ny kunstutstilling i
Galleri Jessheim.
Ingvild, som er kunstner på
heltid og jobber i både Oslo og
New York, viser 20 nye malerier
i serien «Life Lines». Ottar stiller
ut 32 tegninger i en serie han
kaller «Sånn je husere» - «Slik
jeg husker det» - en minnebok
om hans barndom og oppvekst
i Nannestad.
Kunstneriske gener: Ingvild og Ottar Wærhaug viser i disse
dager frem sine verker i Galleri Jessheim. (Foto: Privat)

Sterke minner
Ideen til utstillingen kom i fjor

sommer etter at Ottar hadde
overlevd to operasjoner på tre
dager.
– Etter noen uker da far begynte å komme seg luftet jeg
ideen om utstilling så han
skulle ha noe å se frem til, noe
å strekke seg etter. Jeg tok kontakt med Galleri Jessheim fordi
de har et veldig stort og flott
galleri, og fordi vi har mye slekt
og venner der, forteller Ingvild.
Hun er stolt av farens verker.
– Som ubeskjeden datter vil
jeg kalle det et lokalhistorisk
dokument. Her er det tegninger fra idyllisk barndom og
guttestreker i Nannestad, men
mange av bildene er også sterke
minner fra 2. verdenskrig, forklarer hun.
Gleder seg
Ottar Wærhaug var bare åtte år
da 2. verdenskrig brøt ut og kunne som liten gutt se tyskerne
slippe de første bombene over
Gardermoen. Han har blant
annet tegnet frigjøringsdagen
der de samlet seg foran lokalbutikken og hørte på radioen
som ble satt ut i vinduskarmen.
Nå ser de begge frem til at publi-

Mitt

instrument
Navn: Morten Husvik
Alder: 43
Bosted: Leirsund
Spiller i: Diamondog,
God's Favourite
Musikkstil: Hard rock/
heavy metal

MINNEBOK: Ottar Wærhaug
stiller ut 32 tegninger i en serie
han kaller «Sånn je husere» - en
minnebok fra hans oppvekst i
Nannestad. (Foto: Privat)

kum skal få se kunsten deres.
Tegner fortsatt
– Vi gleder oss til å vise frem
bildene våre og håper at folk
fra hele Romerike kommer
innom og tar en titt på hva vi
har laget, smiler far og datter.
Dette er andre gang de to stiller ut
sammen. Sist var i 2006 ved Galleri Festiviteten på Eidsvoll Verk.
– Far tegner fortsatt i minneboka, så jeg håper det blir
flere utstillinger, sier Ingvild.
Begge kommer til å være til stede de tre helgene utstillingen
varer. Utstillingens siste dag er
23. juni.
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Energisk dans: Danserne i Kingwingscrew, kjent fra «Norske Talenter», skal underholde ungdommen i Rådhusparken. (Foto: Pressefoto/TV2)

Fest i Rådhusparken
Rundt 2000 ungdommer i Lørenskog markerer skoleslutt med en stor
fest i Rådhusparken.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

For å markere at sommerferien
står for tur lager Aktivitetshuset
Volt fest i Rådhusparken i Lørenskog 18. juni. Alle ungdomsskolene i kommunen skal være
med på arrangementet som har
fått navnet «Parkfest».
– Elever fra alle ungdomsskolene i Lørenskog vil vise
seg frem på scenen. Hver ungdomsskole har arrangert Talentiader i løpet av våren, og det
er vinnerne av disse som får
gleden av å være med på programmet, forteller kulturpromotor ved Aktivitetshuset Volt
og Lørenskog frivilligsentral,
Gøril Renate Nilsen.

Sang og dans
I tillegg skal lokale ungdomsband,
deriblant «Fever», som gikk videre til fylkesmønstringen i UKM,
og «Søster Sol», opptre.
Rockebandet Oslo Ess og
danserne i Kingwingscrew
samt Nasjonalballetten skal
også opptre i parken. Parkfesten, som etter hvert har blitt en
årlig tradisjon, er et samarbeid
mellom Volt, MOT og frivillig
ungdom i kommunen.

Håper på sol
– Det har etablert seg som en
veldig fin tradisjon og markering for at sommeren snart
står for dør. Vi forventer rundt
2000 ungdommer i Rådhusparken denne dagen, og vi håper
selvfølgelig på sol og skyfri
himmel, sier Gøril Renate Nilsen.
Parkfesten foregår torsdag
18. juni kl. 10.00 – 14.00

G
I
D
N
E
UTV
G
N
I
L
A
HUSM
Faste priser og gratis besiktelse!

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

Morten Husvik tok pianotimer fra han var 8 år, men han fant fort
ut at de klassiske pianostykkene ikke var noe for ham. Da han
var 10 år tok han noen grep på kassegitaren, som han hadde
snappet opp fra sin mor. På biblioteket fant han bøker med
besifring av artister som Bob Dylan, Elton John og The Beatles.
Da var det gjort. Etter noen måneder som avisbud hadde han
spart opp nok kronasjer til sin første el-gitar, en Tokai gitar
pluss en forsterker i LAB-serien. Han slapp å spille alene. I
klassen på ungdomsskolen fant han en som spilte trommer.
Morten setter pris på band som Stryper, TNT, (med skivene
som ble gitt ut på 80-tallet) og Whitesnake. Han mener at
disse bandene har et eget uttrykk og utmerker seg med over
gjennomsnittet gode låter, gjennomarbeidede arrangementer
og særs dyktige gitarister.
– Når kjøpte du favorittgitaren din?
– Jeg var en tur i Tokyo høsten 2007. Ikke bare var det en
trivelig plass med dertil trivelig mennesker, men også en
gate med bare musikkbutikker. Tror jeg talte 27 gitarbutikker
på rad. Sånt setter varige spor i et følsomt gitarsinn. Midt i
all herligheten fant jeg en sort, Gibson Les Paul Classic fra
2003. Den var brukt, men fremsto som ny. Prisen var nesten
det halve av hva man tar i Norge, så da var valget enkelt.
Gitaren har stort sett vært i bruk på hver eneste øvelse og
konsert.
– Hvorfor liker du denne gitaren så godt?
– Det er en blanding av spillbarhet, lyd og utseende. At
det er en LP Classic betyr først og fremst at halsen er noe
slankere enn 50-talls halsene, noe jeg foretrekker. Jeg har
alltid vært litt svak for sorte gitarer, og når det i tillegg er en
Gibson Les Paul, er det meste komplett. Både John Sykes
og Doug Aldrich, som begge har spilt/spiller i Whitesnake,
er gode ambassadører for Les Paul. Etter min mening har
denne type gitarer sitt eget sound som ingen andre gitarer
kommer i nærheten av. Morten forteller at en Les Paul trives
med flere typer forsterkere. Han synes at gitaren kler Marshall
fra 70- eller 80-tallet, eller en Peavey 5150 II, hvis man skal
spille hardrock eller heavy metal. Marshall har de siste årene
kommet med mange nye signaturmodeller som også gjør sine
saker utmerket. Ønsker man å gå for en eldre Marshall er det
ofte behov for en overdrive- eller distortion pedal i forkant av
ampen. I tillegg er det mange slags type høyttaler-elementer å
velge imellom. Akkurat nå foretrekker han Celestion Greenback elementer og Doug Aldrich signatur pickups.
– Din beste opplevelse med dette instrumentet?
– Det var ekstra gøy å spille på en festival i Nederland i sommer. Man får enormt mye energi når man ser at publikum
virkelig liker det man gjør. Ellers har jeg mange bra minner
fra studioinnspillinger hvor denne gitaren har vært fast
innslag siden 2007. Man sier at hunden er menneskets mest
trofaste venn, men da har man tydeligvis ikke stiftet bekjentskap med en Gibson Les Paul.
– Behersker du andre instrumenter?
– Jeg har spilt en del bassgitar opp igjennom tiden. Det er
egentlig et ganske morsomt og krevende instrument. Spiller
du bass nytter det ikke å sluntre unna. Man må være stødig
og presis. Litt uvant når man som gitarist ofte er vant til å
gjøre litt som man vil. Det funker dårlig i bass-sammenheng.
Jeg synger ellers litt når muligheten byr seg.
– Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt Instrument?
– Det er mye flinke folk på Romerike. Du kan kontakte
Torbjørn Enget.
Tekst: Roy Mortensen
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HVA SKJER?
Lillestrøm
kultursenter
BOKKAFÉ - THOMAS ENGER
onsdag 12. juni kl: 20:00 i
RESTAURANTEN

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-

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.

SYNGE I KOR?

Mandag 17. juni kl. 19:00
ONSDAG 19. JUNI KL. 19:00
fOLKETS HUS
Lillestrøm damekor søker sangglade damer i alle aldre. Vi øver
hver onsdag kl 1845 til 2130 på
Folkets Hus. Velkommen!

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

løRENSKOG
De glade gågutter

Onsdag 12. og 19. juni kl. 10-12,
losby besøksgård
De Glade Gå Gutter er ei gågruppe for mannlige pensjonister
(opprinnelig). Formålet er å øke
deltakernes livskvalitet gjennom
bedre helse og sosialt fellesskap.
Kvinner som menn ønskes hjertelig
velkommen på tur og møtested er
parkeringsplassen på Losby. Kaffe
og vaffel på Losby kafè etter turen
for de som vil.

ullensaker
Jessheim seniordans

onsdag 12. og 19. juni kl.10 Jessheim kirke
Vi er en fin gruppe med godt humør.
Nye medlemmer fra 55 år og oppover er velkomne. I seniordans har vi
røde og blå bånd som betyr kvinne
og mann. Seniordans er godt for
kropp og sjel og er forebyggende
helsearbeid.Det er lansomfattende
og internasjonalt. Åpent hus den
29. mai i Folkehelseuka. Du kan se
på eller delta denne dagen gratis.
Det arrangeres flere turer hvert år.

Ta turen innom
ullensaker museum

onsdag 12. juni - 15. sept. 10-15,

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

ullensaker museum
Ullensaker museum har 5 basisutstillinger som er åpen gjennom hele
sommersesongen; Ull’r rike, Skomaker – bli ved din lest, En særdeles
skiøn Excerserplads, Været vertikalt
og Furua. Les mer om disse utstillingene på museets nettside. Hvert
år har museet en sommerutstilling
i kornmagasinet. Årets utstilling
forteller Åttebladrosas historie og
hvordan dekormotivet er blitt brukt
gjennom tidene. Utstillingen er satt
opp av Ullensaker husflidslag. I
museumsbutikken (Depot 148) har
Ullensaker kunstforening satt opp
en kunstutstilling med arbeider fra
to kunstnere, Angelina J Li (Jin) og
Anne Marit Fald Gården.

Eventyryoga - Yoga for
barn 3-6 år/7-10 år

16. og 23. juni kl. 10:30-12:15 VILA
HJERTEGO´ jESSHEIM
Vil du gi barnet ditt muligheten til å
være aktiv samtidig som det lærer
å slappe av? Ønsker du at barnet
skal ha det moro og samtidig styrke
kroppen? Ønsker du at barnet skal
få leke samtidig som det lærer å
takle stress? Yoga er en moro og
enkel måte for et barn å lære seg
å slappe av og ta vare på kroppen
sin på. Det er ingen konkurranse,
intet press og alle barna gjør det
de klarer. Vi leker oss igjennom en
historie, hvor vi gjør ulike yogaøvelser som dyr eller handlinger, og vi

Billetter:

www.lorenskogkino.no
Ukens premierer:
After Earth

avslutter med en liten rolig stund
med meditasjon og avslapping.
Barnet/barna kan være med på én
eller flere ganger.Klokkeslett:
Barn 3-6 år kl 10.30-11.15. Barn
7-10 år kl 11.30-12.15 Kursavgift:
120,- pr gang

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.

allsang

fredag 14. juni kl. 16 Stalsberg
bo- og behandlingssenter
Arrangert av Den kulturelle spaserstokken.

rælingen
KVELDSPROMENADE

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

1 690 000,-

homeeiendom.no

1 990 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

+ fellesgjeld og omkostninger

Prisgunstig enebolig vesentlig påkostet og
oppgradert i 2012 - Stor tomt - Sentralt men landlig

STILREN OG ROMSLIG 3 (4) ROMS. LEKKERT BAD.
TRAPPEFRI ADKOMST. STOR SOLRIK TERRASSE

VISNING
Søn 16/6 kl 13.00-14.00
Velkommen til en hyggelig HOME-visning!

VISNING
TA KONTAKT!

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

BYGGEÅR
1958
BRA / P-ROM
158 m2 / 118 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 332 kvm Eiet tomt

EIDSVOLL

KONTAKT
Megler Jonas Huser
91 36 87 59
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

BRA / P-ROM
96 m2 / 96 m2
EIERFORM
Andel/Garasjeplass
FELLESGJELD
244 212,TOTALPRIS
2 234 212,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 885,- pr. mnd

1 490 000,-

LØYTNANT MØLLERS VEG 13C

+ fellesgjeld og omkostninger

Prisgunstig rekkehus i brl - Stor og solrik
SOLGT FOR KR. 1 625 000,-

KONTAKT
Kine Johansen Ruud, 98 82 91 88

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

ELGTRÅKKET 5 A. 1. ETG.

GARMOVEGEN 14

VISNING
SOLGT!

Aktuelle filmer:

BLYSTADLIA

EIDSVOLL

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
Epic - Skogens hemmelige rike
Only God Forgives
Hangover Part 3
Den Store Gatsby
Bon Apetitt, Hr. President

Senior/babykino onsdager 12.30:
12.juni:
Senior: Den Store Gatsby
Babykino: Fast and Furious 6

ANNE KAT HÆRLAND - JAKTEN PÅ ÆRLIGHETEN
Torsdag 5. september kl. 19.00, Storstua - kr. 440

19.juni:
Babykino: After Earth
Seniorkino: I de beste hjem

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

LØRENSKOG

RASTA

DAL

BIBLIOTEKGATA 12

SKJETTEN

DOKTOR WENDTS GATE 15

HELLESTADGANGEN 20

RIIHIMÄKIVEIEN 1

SOLGT

SOLGT

830 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

2 350 000,-

homeeiendom.no

1 190 000,-

homeeiendom.no

1 990 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

+ fellesgjeld og omkostninger

Metro* Tiltalende 2-roms leilighet med balkong
- ny i 2010 - attraktivt og sentralt - garasjeplass - heis

Flott halvpart tomannsbolig i barnevennlig område.
SOLGT FOR 2 430 000,-

Tiltalende 3-roms endeleilighet med solrik balkong
- attraktivt og sentralt - garasje - heis

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

VISNING
Onsdag 12/6 kl. 18-19.
Velkommen til visning!

VISNING
SOLGT!

VISNING
Torsdag 13/6 kl. 17.30 - 18.30
Velkommen til visning!

SOLGT
Solgt for kr. 2 380 000,-

KONTAKT
Eirik Nordlie
90 88 05 87
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
43 m2 / 43 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
1 030 725,TOTALPRIS
1 860 725,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 959,- pr. mnd

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

KLØFTA

+ omk. 2,8%

Kr.2090000,-

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

homeeiendom.no

3 290 000,-

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

RÅHOLT
VIPEVEGEN 11

PELLESVINGEN 8

OLSRUDSKAUEN B8

homeeiendom.no

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
61 m2 / 61 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
1 560 054,TOTALPRIS
2 750 054,OMKOSTNINGER
1 665,FELLESKOSTNADER
7 533,- pr. mnd

JESSHEIM

RÅHOLT

MOVEGEN 21

4 500 000,-

BYGGEÅR
2003
BRA / P-ROM
117 m2 / 117 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
834 kvm Eiet tomt

+ fellesgjeld og omkostninger

homeeiendom.no

2 950 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

+ lave omkostninger

+ omk. 2,8%

KLØFTA: Velholdt enebolig med sentrumsnær
beliggenhet i rolig villastrøk. Separat fraskilt tomt.

SUKSESSEN FORTSETTER. 10 av 14 SOLGT

Nybygget og innflyttingsklar halvpart tomannsbolig
med dobbel garasje og sentral beliggenhet.

Særdeles velholdt enebolig med innredet kjeller i ett
sentralt og fredelig området på Råholt Skog.

VISNING
Søndag 16/6 i perioden 16:00 - 17:00

STØRRELSER OG PRISER
3-roms på 65 kvm BRA - Kr. 2.090.000
4-roms på 78 kvm BRA - Kr. 2.550.000

VISNING
Kontakt megler for avtale.

VISNING
Etter avtale med megler.

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1990
BRA / P-ROM
260 m2 / 223 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
777 kvm Eiet tomt
I tillegg kan det kjøpes en egen fraskilt og
byggeklar tomt på 379 kvm for ett tillegg av
pris.

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BRA / P-ROM
Fra 65 kvm BRA
EIERFORM
Selveier
OMKOSTNINGER
Kr. 7.000,FELLESKOSTNADER
Stipulert til kr. 1 000,- pr. mnd, som
inkluderer: Forretningsførsel, forsikring,
utvendig vedlikehold og snømåking
GARASJEPLASSER
Kan kjøpes for ett tillegg av kr. 150.000,-

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
2013
BRA / P-ROM
118 m2 / 118 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
242 kvm Eiet tomt

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1979
BRA / P-ROM
164 m2 / 161 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
881 kvm Eiet tomt

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no
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X–ord
Nr. 20 – 2013

Vi trekker ut en heldig vinner

som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

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

LØSNING
av forrige ukes
Kryssord

EH... DON’T YOU
TAKE KREDITTKORT?
Riktig svar på
kryssordet fra
forrige utgave var:

Mor og datter
på vakt
Vinner av flaxlodd
Christine Fagermoen
Lønneveien 7
1470 Lørenskog

r!
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r
e
l
u
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r
G
Svarslipp sendes til: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Løsning : .................................................................................................................................................................
NAVN : .........................................................................................................................................................................

Glem ikke å veksle før du reiser på ferie. Det er ikke
bare piccoloer og strandselgere som ikke tar kort, det er også
forbausende mange taxisjåfører, restauranter og barer som bare
aksepterer kontanter. Veksler du hos oss før du reiser, blir reisen
enda herligere. I tillegg slipper du vekslingsgebyrer, eventuelle
valutapåslag ved kortkjøp og avgifter ved minibankuttak.
Velkommen til FOREX Bank Lillestrøm
Jonas Lie gate 4, 2000 Lillestrøm

Adresse : ................................................................................................................................................................
Du veksler gebyrfritt på åpningstider som passer deg. Vi har alltid 60 valutaer på lager. www.forex.no

Frist for innsending : Mandag 17. juni

INGEN
GEBY
R VED
VALU
TAKJØP
!

Nordens største valutaveksler

tv & underholdning

Nr. 20 – 2013

tv & underholdning

tv
Dansekonkurranse

Ti dansere konkurrerer
om å bli Europas
beste danser. I år
arrangeres konkurransen i Gdansk, i Polen.
Fra norsk side er 17
år gamle Julie Dokken
tatt ut som deltaker.
Den enkelte danser
skal i konkurranseforestillingen danse en
selvvalgt koreografi på
ett og et halvt minutt.
NRK1 fredag kl 20.05

Musikkdokumentar om The Spice Girls

De ble det mest suksessfulle bandet i
Storbritannia siden
The Beatles. Fra
sekundet Spice Girls
eksploderte på den
britiske musikkscenen
på midten av 90-tallet,
ble Posh, Scary, Sporty, Baby og Ginger fem

av de mest kjente
ansiktene i verden.
Debutalbumet «Spice»
solgte over 23 millioner verden rundt, og
gikk inn i historien
som det mest solgte
albumet av en kvinnelig gruppe noensinne.
NRK1 lørdag kl 21.40

Vågal filming av gigantveps-svermer

Hvor vanskelig er det
å ta spektakulære bilder av farlige dyr og
insekter? Bli med når
tøffe fotografer filmer
gigantveps som går til
angrep. Hvordan foregår det når fotografene skaffer nærbilder
av en mektig sverm

med gigantiske, sinte
veps som angriper
bikuber? En kamerakvinne presser seg til
det ytterste i et forsøk
på å redde crewet sitt,
og flodhestenes atferd
under vann byr på
flere utfordringer.
TV 2 søndag kl 19.00

ONSDAG 12.6
09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.10 Distriktsnyheter
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 (13)
20.15 Aktuelt
20.45 Amerikabrevet (r)
21.30 Nordisk design (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Avhengig av kjærlighet
23.25 Folkemordet i Indonesia (r)
00.20 Ustoppelige Erik (r)
01.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.30 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (8)
15.00 Livet på Kastrup (8)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away
(166)
16.25 Home and Away
(167)
16.55 Forstadsliv (7)
17.25 En moderne familie
(8)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Hotel Cæsar (17)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Jo (2)
22.45 Touch (8)
23.40 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
00.40 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 (21)
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 Hushaiene Boston
(4)
21.00 Las Vegas Jailhouse
(6)
21.30 Byttebaronene (r)
22.25 Californication (11)
23.00 Californication (12)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Pacific Blue (r)
01.25 Californication (r)
02.00 Nattsending

06.05 Morgensending
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 (39)
19.30 Turistguidene (35)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.20 The Big Bang Theory
(r)
21.55 The Big Bang Theory
(r)
22.25 The Big Bang Theory
(24)
22.55 Castle (r)
23.50 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Psyk forandring (r)
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1874)
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:
Alex Rosén (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(11)
21.30 Paradise Hotel (55)
22.30 Revenge (21)
23.30 Revenge (22)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.15 Sex og singelliv (r)
02.15 Kongen av Queens (r)
02.45 Paradise Hotel (r)
03.30 Bones (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
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 Håndball: EM-kvalifisering. Tyrkia – Norge.
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 The Ringer. Am.
komedie fra 2005.
23.20 Rallycross: EM 2013
(4)
00.20 Cops (r)
00.50 Nattsending

10.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.35 Distriktsnyheter
13.55 Hovedscenen (r)
15.25 Har fortiden vår en
framtid? (r)
16.15 Korpskamerater (r)
16.30 Kunnskapskanalen
17.20 Filmavisen 1963
17.30 På tro og Are (r)
18.00 English Vinglish.
Indisk komedie fra 2012. I
rollene: Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou. Regi:
Gauri Shinde.
20.10 Hvem tror du at du
er? (r) Am. dokumentarserie.
20.50 Fotball: Prøve-VM
2013. Brasil – Japan.
Kommentatorer: Christian
Nilssen, Tom Nordlie.
23.00 Filmens historie (r)
Br. dokumentarserie.
24.00 Den amerikanske
borgarkrigen (r)
00.55-01.55 Treme, New
Orleans (r)

06.00 Morgensending
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 med
Katarina og Øyvind (r)
16.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
17.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene og Været
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Håndball: Norge –
Litauen. Direkte fra Sør
Amfi, Arendal. EM-kvalifisering i håndball for menn.
20.45 Håndball: Etter kampen. Oppsummering og høydepunkter etter kampen.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hvaler (r)
22.50 The Invasion. Am.
thriller fra 2007.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (2)
16.00 Risky rekefiske (8)
17.00 Dr. Dolittle: Million
Dollar Mutts. Am. komedie
fra 2009.
18.40 Ridderrivalene (r)
19.30 Ridderrivalene (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 South Park, større,
lenger og usensurert. Am.
animasjon fra 1999.
22.35 Slipp Jimmy fri.
Norsk-br. animasjonskomedie fra 2006.
00.20 Criminal Minds (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
16.05 The Big Bang Theory
(r)
16.30 The Big Bang Theory
(r)
17.00 The Big Bang Theory
(r)
17.25 The Big Bang Theory
(r)
17.55 The Big Bang Theory
(r)
18.20 The Big Bang Theory
(r)
18.50 The Big Bang Theory
(r)
19.20 Scooby-Doo! Curse of
the Lake Monster. Am.
familieeventyr fra 2010.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Masken. Am. actionkomedie fra 1994.
23.25 The Following (r)
00.20 The Walking Dead (r)
01.20 Bruce and Lloyd –
Out of Control. Am. komedie
fra 2008.
02.45 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)
14.05 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.15 Mike & Molly (3)
16.50 Mike & Molly (4)
17.20 Mike & Molly (5)
17.50 Mike & Molly (6)
18.20 Wedding Band (r)
19.15 Men in Black. Am.
actionkomedie fra 1997.
21.00 Men in Black 2. Am.
actionkomedie fra 2002.
22.35 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
00.30 Paradise Hotel (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.30 Paradise Hotel (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Eureka (r)
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 (13)
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 Veien til Nashville.
Am. drama fra 1982.
01.25 Redbelt. Am. action
fra 2008.
03.20 Nattsending

07.25 Morgensending
12.45 Fader Brown (r)
13.30 Danmarks beste
kaker (1)
14.00 Salt & Pepper (1)
14.30 Folk: Nerven i min
sang (r)
15.10 Det gode bondeliv (r)
15.40 Nye arter – nytt liv (r)
16.30 Et herskapelig liv (r)
17.30 Grønn glede (r)
18.00 Nordkalotten 365 (r)
18.30 Vi på Saltkråkan (5)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
20.05 Havets kjemper (2)
20.55 USAs norske bataljon
(4)
21.25 Nytt liv i East End (6)
22.20 Middelhavets
hemmeligheter (r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 20 spørsmål (r)
23.50 FIFA Confederations
Cup. Spania – Uruguay,
direkte fra Recife i Brasil.
02.00 Nattsending

09.50 Hvem tror du at du
er? (r)
10.50 English Vinglish.
Indisk komedie fra 2012.
13.00 Kinshasa-symfonien
(r)
14.35 Draumeland (r)
15.30 Svenske dialektmysterium (r)
16.00 Muntert kokketreff (r)
17.00 Par i terapi (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Garantert kort levetid
(r)
19.20 Hvem tror du at du
er? (r)
20.00 Kappelin i Europa (2)
21.00 Nyheter. Siste nytt fra
NRKs nyhetsredaksjon.
21.10 Hovedscenen. Tanglewood-festivalen feirer 75 år.
22.40 Avhengig av kjærlighet (r) Da. dokumentar.
23.35 Folkemordet i Indonesia (r)
00.30 Filmens historie (r)
01.35-02.15 Hvem tror du
at du er? (r)

06.00 Morgensending
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Vågale kameramenn:
Krokodillens bakholdsangrep (r)
13.00 Tango for tre. Am.
romantisk komedie fra
1999.
15.00 Verdens sterkeste
mann 2012 (4)
16.00 På kanten (r)
17.00 Partilederdebatten (r)
18.00 Villmannen (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Vågale kameramenn:
Bjørnens slagmark (3)
20.00 Katastrofen på Kebnekaise
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Hunted (3)
22.55 Allsang på grensen –
Høydepunkter 2012 (r)
23.55 Wallander: Cellisten
(r)
00.55 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 Hushaiene Boston (r)
16.00 Grenseløse Ian
Wright (r)
17.00 Dødsveiene (r)
17.55 Dødsveiene (r)
18.50 Dødsveiene (r)
19.50 Massive Moves (12)
20.20 Massive Moves (13)
20.50 Fotball: FIFA Confederations Cup. Mexico –
Italia, direkte. Prøve-VM.
23.00 Dag (r)
23.30 Transporter (r)
00.30 Klovn (r)
01.00 OZ (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Scooby-Doo! Curse of
the Lake Monster. Am. familieeventyr fra 2010.
10.25 Christine (r)
10.50 Christine (r)
11.15 Christine (r)
11.40 Christine (r)
12.05 Christine (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Friends (r)
15.00 Turistguidene (r)
16.00 Turistguidene (r)
17.00 Turistguidene (r)
18.00 Turistguidene (r)
19.00 Ullared (r)
20.00 Endelig ferie (4)
21.00 Castle (18)
22.00 The Following (14)
23.00 The Walking Dead (8)
23.55 Hannibal (r)
00.55 Special Victims Unit
(r)
01.55 Seriemorderne (r)
02.55 48 timer (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Ben and Kate (12)
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
(5)
21.00 Hancock. Am. actionkomedie fra 2008.
22.40 The New Normal (19)
23.10 The New Normal (20)
23.40 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
00.45 In Plain Sight (r)
01.35 Mike & Molly (r)
02.05 Mike & Molly (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Franklin & Bash (r)
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Rallycross: EM 2013
(5)
16.00 Gordon's Great
Escape (4)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Community (11)
19.30 The Simpsons (17)
20.00 Family Guy (12)
20.30 The Exes (2)
21.00 Men at Work (4)
21.30 Grimm (20)
22.30 The Boondock Saints
II: All Saints Day. Am.
actionthriller fra 2009.
00.55 American Dad (r)
01.25 American Dad (r)
01.55 American Dad (r)
02.25 American Dad (r)
02.50 Nattsending

10.40 Morgensending
13.05 Presidenten – EU bak
fasaden (r)
14.00 Kappelin i Europa (r)
15.00 Sportsrevyen (r)
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
15.20 Jessica Fletcher (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Art Spiegelmans verden (r)
19.45 Nesevis (r)
20.15 Kappelin i Europa (3)
21.15 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
21.50 Den gamle mannen
22.00 NRK nyheter
22.10 Ragnarock. Norsk
dokumentar fra 1973.
23.50 USAs norske bataljon
(r)
00.20 Hvem tror du at du
er? (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (11)
15.00 Livet på Kastrup (3)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away
(172)
16.30 Home and Away
(173)
16.55 Forstadsliv (9)
17.25 En moderne familie
(11)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 En bit av Norge (5)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (9)
22.40 Dicte (10)
23.45 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 Før kampen
18.55 Adeccoligaen.
Bodø/Glimt – Stabæk.
19.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang.
20.00 Adeccoligaen.
Bodø/Glimt – Stabæk.
20.55 Prøve-VM fotball
2013. Tahiti – Nigeria, 1.
omgang.
21.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang.
22.00 Prøve-VM fotball
2013. Tahiti – Nigeria. 2.
omgang.
23.00 Californication (1)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Camping på Öland
(6)
21.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
22.00 Kongsvik ungdomsskole (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Psyk forandring (r)
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1877)
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:
Thomas Giertsen (r)
20.30 Top Model USA (1)
21.30 Alle elsker Mary
Am. romantisk komedie fra
1998.
23.35 Sex og singelliv (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
02.00 NCIS (r)
03.00 Tough Love (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Anger Management
(17)
22.00 Anger Management
(18)
22.30 Men at Work (r)
23.00 Brickleberry (10)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.10 Distriktsnyheter
13.30 Kappelin i Europa (r)
14.30 Ragnarock. Norsk
dokumentar fra 1973.
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.30 Glimt av Norge:
Bymarka (r)
19.45 Kinas mat (6)
20.15 I robåt over
Atlanterhavet (r)
21.20 Europa – en reise
gjennom det 20.
århundret (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Hvorfor skip synker
(r)
22.55 Lust, Caution
Am./kin. thriller fra 2007.
01.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45 Distriktsnyheter (r)

06.00
13.10
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
(174)
16.30
(175)
16.55
17.25
(12)
17.55
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.35
23.30
00.05
00.40
01.30

06.00 Morgensending
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 Før kampen
17.55 Fotball: UEFA U21EM. Finale, 1. omgang.
18.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang i
finalen i U21-EM i fotball.
18.55 Fotball: UEFA U21EM. Finale, 2. omgang.
20.00 Etter kampen. TV 2
Sporten oppsummerer
finalen i U21-EM i fotball.
20.30 Agent null (3)
21.00 South Park (3)
21.30 Tett på tre (r)
22.00 Klovn (r)
22.30 Californication (2)
23.05 Californication (3)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (5)
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 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i USA (1)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
24.00 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1878)
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:
Ingebrigt Steen Jensen (r)
20.30 Maria & Mindy – Best
Friends Forever (r)
21.30 Charlie's Angels. Am.
actionkomedie fra 2000.
23.15 Sex og singelliv (r)
23.45 Sex og singelliv (r)
00.15 Kongen av Queens (r)
00.50 Bones (r)
01.45 NCIS (r)
02.45 Tough Love (r)
03.40 Sex og singelliv (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 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 Ice Road Truckers (1)
22.30 Ice Road Truckers (2)
23.30 Cops (r)
24.00 Bomb Patrol:
Afghanistan (r)
01.00 Nattsending

MANDAG 17.6
09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.10 Distriktsnyheter
13.30 Kappelin i Europa (r)
14.30 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 Muntert kokketreff (r)
20.00 Par i terapi (5)
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Svenske mordgåter
(4)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Treme, New Orleans
(10)
23.25 Amerikabrevet (r)
00.10 Avhengig av kjærlighet (r)
01.05 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.20 Distriktsnyheter.

06.00
13.10
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
(168)
16.25
(169)
16.55
17.25
(9)
17.55
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.30
00.25
01.20
02.10

Morgensending
Supernanny (r)
Hage på stell (r)
Hus til salgs (9)
Livet på Kastrup (1)
Last Man Standing (r)
Home and Away
Home and Away
Forstadsliv (8)
En moderne familie
Karl & Co (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Oppgrader! (r)
Hotel Cæsar (18)
Partilederdebatten
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Criminal Minds (15)
Hawaii Five-0 (4)
Hawaii Five-0 (5)
Dicte (r)
Blue Bloods (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Joey (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 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (22)
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 (5)
21.00 Crash Course (7)
21.30 Broom (r)
22.00 Drømmebil på tre
dager (9)
23.00 Bellator: Spring Tournament (95) Kampsport.
00.50 Criminal Minds (r)
01.45 Nattsending

06.05 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (2)
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 (40)
19.30 Turistguidene (36)
20.30 Ullared (6)
21.30 Special Victims Unit
(12)
22.30 Hannibal (9)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1875)
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:
Camilla Herrem (r)
20.30 Gordon Ramsay rydder opp (3)
21.30 Paradise Hotel (56)
22.30 Det du vil vite om
sex (1)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.15 Bones (r)
03.10 NCIS (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Percy Jackson & Lyntyven. Kan./am. actioneventyr fra 2010.
23.55 Cops (r)
00.25 Caught on Camera (r)
01.25 Nattsending

FREDAG 14.6
07.00 Morgensending
14.05 Gintberg i utkanten
(r)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Normal galskap (r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 24 timer vi aldri
glemmer: 9. april (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ville og vakre Kina (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Eurovision Young
Dancers 2013
21.35 20 spørsmål (5)
22.05 En aften med TrondViggo (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lulu og Leon (9)
23.55 Robbie Williams &
TakeThat – igjen forent (r)
01.00 Nattsending

07.15 Morgensending
09.20 Midt i naturen:
Uganda (r)
10.15 Niklas' gourmetreise
(r)
10.45 Folk: Siste dans med
Nordstjernen (r)
11.35 Ville og vakre Kina (r)
12.25 Megafon (r)
12.55 Nesevis (r)
13.25 Bør Børson jr. Norsk
musikalkomedie fra 1974.
16.15 Toppserien med EMspesial. Trondheims Ørn –
LSK Kvinner.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Et herskapelig liv (2)
20.55 Fader Brown (4)
21.40 The Spice Girls –
Viva Forever
22.45 Studio 1
23.15 Kveldsnytt
23.30 Mad Money
Am. komedie fra 2008.
01.00 En aften med
Trond-Viggo
01.55 Dansefot jukeboks
04.25 Nattsending

SØNDAG 16.6

TORSDAG 13.6
07.00 Morgensending
13.05 Poirot (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Gintberg i utkanten
(r)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten
(r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Reddet av delfiner (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Friidrett. Diamond
League – Bislett Games.
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Friidrett. Diamond
League – Bislett Games.
22.00 Debatten
23.00 Kveldsnytt
23.15 Normal galskap (r)
23.55 Boardwalk Empire (r)
00.50 Nattsending
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LØRDAG 15.6

ukens

07.00 Morgensending
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 Reddet av delfiner (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Munter mat (5)
20.15 Nordkalotten 365 (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Bislett Games:
Dagen før dagen
22.05 Chicago Fire (11)
22.50 Ung dans i Europa
23.00 Kveldsnytt
23.15 Verdas farlegaste
vegar (r)
00.15 Tause vitner (r)
01.55 Nattsending

Nr. 20 – 2013

07.00 Morgensending
13.05 Poirot (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Gintberg i utkanten (r)
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 Ville og vakre Kina (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Midt i naturen:
Uganda (4)
20.45 Billedbrev
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Vigrasendaren
22.00 Palme – en pilegrims
død (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Poirot (r)
00.45 Nattsending

TIRSDAG 18.6
10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Svenske dialektmysterium (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 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 Den vidunderlige kysten: Norge (r)
21.00 Nyheter
21.10 Korpskamerater (r)
21.25 Den amerikanske
borgarkrigen (6)
22.20 Ulzana's Raid. Am.
western fra 1972.
24.00 Jakt (r)
01.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.15 Distriktsnyheter (r)

06.00 Morgensending
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (10)
15.00 Livet på Kastrup (2)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away
(170)
16.25 Home and Away
(171)
16.55 Kollektivet (32)
17.25 En moderne familie
(10)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Villdyrlegen (r)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (5)
22.40 Mord og mysterier (6)
23.40 Eurojackpot trekning
(20)
24.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
01.00 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 (r)
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 (7)
21.00 Robin Hood. Br.
drama fra 1991.
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Blue Mountain State
(r)
00.20 Blue Mountain State
(r)
00.50 Pacific Blue (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (3)
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 (3)
22.00 The Graham Norton
Show (9)
23.00 Castle (r)
24.00 Den talentfulle Mr.
Ripley. Am. drama fra 1999.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Psyk forandring (r)
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1876)
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 I Am Legend. Am.
action fra 2007.
23.15 American Pie Presents: The Book of Love.
Am. komedie fra 2009.
01.00 Tears of the Sun.
Am. actiondrama fra 2003.
03.05 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 (17)
21.30 American Dad (18)
22.00 American Dad (19)
22.30 American Dad (20)
23.00 Loser. Am. komedie
fra 2000.
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Poirot (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Vigrasendaren (r)
14.35 Bondi Beach (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten (r)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Ville og vakre Kina (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ville og vakre Kina (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (4)
20.15 Det gode bondeliv (8)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Shakespeares skjulte
sannhet
23.10 Kveldsnytt
23.25 Ørnen (8)
00.25 Scott og Bailey (r)
01.10 Nattsending

Morgensending
Supernanny (r)
Hage på stell (r)
Hus til salgs (12)
Livet på Kastrup (r)
Last Man Standing (r)
Home and Away
Home and Away
Forstadsliv (10)
En moderne familie
Karl & Co (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Oppgrader! (r)
En bit av Norge (6)
Luftens helter (2)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Rita (3)
Carrie (12)
The Big C (5)
The Big C (6)
Brutte løfter (15)
Nattsending

©Universum
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+HOME (04663) | homeeiendom.no

LØRENSKOG

830 000,-

EIDSVOLL

1 690 000,-

HVAM

490 000,-

JESSHEIM

950 000,-

BIBLIOTEKGATA 12

HERKULESVEGEN 3B

SKJETTEN
ALINGSÅSVEIEN 17

+ omkostninger

+ omkostninger

2 190 000,+ omkostninger

LØRENSKOG 3 790 000,BIBLIOTEKGATA 20

+ omkostninger

GARMOVEGEN 14

+ omkostninger

TR.HEIMSVN - JESSHEIM 92 A

+ omkostninger

KLØFTA

4 500 000,-

RASTA

1 190 000,-

MOVEGEN 21

DOKTOR WENDTS GATE 15

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på

+ omkostninger

+ omkostninger

BLYSTADLIA

1 990 000,-

JESSHEIM

2 190 000,-

RÅHOLT

2 850 000,-

KURLAND

3 090 000,-

ELGTRÅKKET 5 A

ROMSAAS ALLE 18

RÅHOLTVEGEN 77

HOGSTVEIEN 33

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

homeeiendom.no

