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teMA: hYtte

Angrer ikke
et sekund
Frisk & Fin-gründer Maritta Solaas
Moen er ikke i tvil om at hun valgte
riktig da hun sluttet i sin faste jobb for
å etablere sitt nye treningskonsept.

roAd triP:

Australias østkyst
Australia er et yndet land å legge ut
på roadtrip i. Det er så mye å oppleve,
og avstandene kan være store mellom
hver ting du bare må få med deg.

Side 12-14

Side 8

en hytte er
ikke bare
en hytte

FÆRRE SOM FORHÅNDSSTEMMER HOS OSS

Hyttas byggetradisjoner og
beliggenhet, er langt på vei
avgjørende for hvilke produkter og farger vi velger.

Side 28-29

ASIATISK
RESTAURANT

TAKE-AWAY MENY
TLF. 63 89 95 00

STORGT. 27, LILLESTRØM
WWW.LILLETHAI.NO

Historisk sett er det færre som avgir
forhåndsstemme her lokalt enn landsgjennomsnittet. Mye tyder imidlertid
på at årets forhåndsstemming vil bli
«all time high».
Side 6-7

Se våre boligannonser side 42-43 + baksiden

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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HARDE

FA K TA
15,9

VAR SNITTEMPERA
TUREN PÅ STRØMMEN
DE SISTE 30 DAGENE.

4447
BESØKENDE HADDE
LILLESTRØM KINO
FORRIGE UKE.

HAR DU TATT ET BLINKSKUDD PÅ ROMERIKE?
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.

MÅNEDE

NS VINNE

8 RÅLEKRE LEILIGHETER
SENTRALT PÅ RÅHOLT

R:

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

76,0

VISNING Fredag 6/9 kl 17.00-19.00

Lørdag 7/9 og Søndag 8/9 KL 12.00-15.00
Hold av helgen og kom til Sandveien 10

MM NEDBØR KOM
DET OVER FJELL
HAMAR DE SISTE 30
DAGENE.
#PittsS-2A
#k

jellerflypla

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Alt innen

GRAVSTEINER
Oppussing-Tilføyelser-Omsliping

Eidsvold Stenhuggeri
N.E.Strand 95 73 96 96

ss #flydagen

2013 @ing

erhaga

• HØY STANDARD
• HEIS
• 2 GARASJEPLASSER PR ENHET
• STORE TERRASSER
• KOMPLETT FERDIGSTILT

Gatemusikantenes dag
Lions Club Lillestrøm arrangerer Gatemusikantenes dag for
41. gang i Lillestrøm lørdag 7.
september.
Arrangementet vil foregå
på og rundt Torvet lørdag formiddag fra kl. 11 med musikk
og loddsalg.
Formålet med
dette tradisjonsrike arrange-

mentet er å samle inn penger
som klubben kan bruke i sitt
humanitære arbeid i lokalmiljøet. Klubben støtter bl.a. Romerike Krisesenter, Bymisjonen,
eldre i Lillestrøm, LSK Unified
og skoleelever (via holdningsprogrammet ”Det er mitt valg”.
Også barneavdelingen på Ahus

Tenker du å etablere bedrift?

mottar støtte. Inntektene kommer fra det lokale næringslivet
samt loddsalget under arrangementet. Lotteriet har mange fine
gevinster og er arrangert slik at
loddkjøperne kan se om de har
vunnet med det samme og få
sin gevinst levert under arrangementet.
Musikken i år besørges av fire
gatemusikant-grupper som er
plassert sentralt i byen. Klubben

GATEMUSIKANTER: Bildet er
fra fjorårets arrangement

håper at den ved å skape litt ekstra stemning med musikk og underholdning på lørdag formiddag
kan stimulere folk i Lillestrøm til
en innsats for en god sak.

Etablerertjenesten i Akershus
tilbyr spennende kurs og
veiledning. Se mer info på

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i
Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom-plakaten.
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Høyere skilsmisserate i Skedsmo
I forhold til resten
av landet er det litt
flere som skiller seg
i Skedsmo og Rælingen. I Norge har
skilsmissetallene gått
mye tilbake i forhold
til for ti år siden. Men
i Skedsmo øker antall
brudd.

Ekteskapsbrudd
Antall skilsmisser og separasjoner, og andel per 100 ekteskap. Kilde: SSB

rælingen
SKedSMo
lØrenSKog
aKerSHUS
norge

anTall

per 100 eKTeSKap

77
228
153
2.585
21.023

2,6
2,6
2,4
2,5
2,4

FLERE SKILSMISSER: I Skedsmo har det vært en økning i antall
skilsmisser, og raten er litt høyere enn snittet. (Illustrasjonsfoto)

Tekst: yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

I løpet av fjoråret ble det
brudd i 228 ekteskap med
tilhørighet til Skedsmo kommune. Bruddene fordeler seg
med 107 skilsmisser og 121
separasjoner. Det viser ferske
skilsmisse-tall, som Statistisk
sentralbyrå (SSB) nylig har
offentliggjort. I Lørenskog
kommune ble det totalt 153
brudd i ekteskap i fjor, mens
77 ektepar fra Rælingen gikk
fra hverandre
SKilSMiSSeraTe
Vi har sammenfalt denne statistikken med en annen fra samme
byrå, nemlig den som viser hvor
mange ekteskap det var i Skedsmo ved utgangen av fjoråret. På
den måten har vi kunnet regnet
ut skilsmisseraten for hver norske kommune, og Skedsmo kom-

mer nokså dårlig ut på denne.
Det var nemlig 8.915 ektepar bosatt i Skedsmo kommune i fjor, og med 228 brudd, så
kommer vi til 2,6 ekteskapsbrudd per 100 ektepar. I Rælingen snakker vi også om 2,6
per hundre av de 2.943 ekteskapene. I Lørenskog kommune var det 6.438 ektepar, så
skilsmisseraten her landet på
2,4 per 100 ektepar. Snittet i
Norge ligger på 2,4 brudd per
100 par, og i Akershus som helhet var det 2,5 par som ble oppløst for hvert 100 eksisterende.
UgreiT i Modalen
Norges største skilsmissekommune i fjor var vesle Modalen i
Hordaland, hvor hele 8,5 av 100
ekteskap gikk ﬂøyten. På andreplass kommer Fedje i samme
fylke, med 4,7 brudd per 100

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.

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

Nå
 SEPTEMBER

 DAGER
MED GATEBIL
JUBILEUM!

NM I BREISLADD!
Kval lørdag og ﬁnale søndag!
Påmelding ved oppmøte i
lineup lørdag kl. 17.20

GATEBIL 

STÅR STERKERE: Ekteskapet står tilsynelatende sterkere i Norge nå enn for ti år siden. Skilsmisseraten har i hvert fall gått ganske så mye ned her til
lands. (Illustrasjonsfoto)

skilsmisser og separasjoner i
fjor. Kommunen hvor ekteskapet tilsynelatende står
sterkest er Hurdal, hvor det
kun var 1,2 brudd per 100
ektepar. Så fulgte Bærum
med to brud per hundre ektepar. Verstingen i Akershus
er Ullensaker, Nes og Eidsvoll kommuner, hvor det var
3,1 ektepar per 100 som gikk
hver til sitt.
STor nedgang i norge
SSB har sett nærmere på skilsmissetallene for i fjor, og sammenlignet dem med tilsvarende tall i 2003. I løpet av disse
ti årene har det vært en klar
nedgang i skilsmissetallene. I

BESTILL VÅR NYE

RUDSKOGEN

TIL HELGEN

ekteskap. Deretter følger Lebesby kommune i Finnmark.
I den andre og langt mer attraktive delen av denne oversikten finner vi 15 kommuner
som kunne skilte med ingen
brudd på Hymens lenker. Best
ut får Hornindal i Sogn og
Fjordane lov til å være, siden
dette er kommunen med flest
ekteskap blant kommunene
uten brudd.
SKedSMo rangerT pÅ
«SKilSMiSSeToppen»
Så om vi plasserer verstingen Modalen på toppen av en
«skilsmissetabell», så finner vi
at 105 kommuner av 429 kommer dårligere ut enn Skedsmo
og Rælingen. Lørenskog har
157 kommuner over seg på
skilsmissestatistikken.
I Akershus var det 2.585
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fjor var det drøyt 21.000 brudd,
mens det ti år tidligere var
23.529 skilsmisser og separasjoner. Det er en nedgang på hele
10,7 prosent, som egentlig er
ganske oppsiktsvekkende.
– Det er veldig interessante
tall, og litt spesielt for Norge.
Sammenlignet med for eksempel Danmark, som har ganske
like kår, så er utviklingen helt
annerledes. I Danmark fortsetter skilsmissetallene å stige, sier samlivsforsker Frode
Thuen.
UTViKlingen i SKedSMo
Vi har sett nærmere på
skilsmissetallene for Skedsmo tilbake i 2003, og ser at

tilbakegangen ikke har vært
gjeldende her. Den gangen
var det nemlig 208 ekteskapsbrudd i Skedsmo. Det gir en
økning på nesten ti prosent
her. I Lørenskog kommune
var det 168 brudd i 2003, og
de nyeste tallene viser dermed
en nedgang på pene ni prosent her. I Rælingen har det
vært en nedgang på hele 12,5
prosent.
– Nedgangen i Norge kan
skyldes kulturendringer, hvor
tradisjonelle
familieverdier
blir verdsatt høyt. Det er jo
positivt, og noe kanskje Kristelig Folkeparti burde utnyttet
bedre. I hvert fall burde det
vært mulig å se en effekt av

lavere skilsmisserate på gallupene til KrF, mener Thuen.
TilTaK i norge
Han tror også at den store oppmerksomheten skilsmisser hadde i media for en del år siden
kan ha vært medvirkende til at
tallene var så høye før.
– Nå har det vært mindre
fokus på skilsmisser, og det
kan ha gitt en positiv effekt,
sier Thuen.
– En annen ting er at Norge har mer fokus på samliv,
og tilbyr blant annet familievern. Noe slikt finnes for eksempel ikke i Danmark.

HVEM
VINNER
GATEBIL
EXTREME
?

JUBILEUMSFEST
FREDAG OG LØRDAG!

SITT PÅ MED
GATEBIL TAXI!

DELTA PÅ
UTSTILLING!

OPPLEV ÅRETS SISTE GATEBILFESTIVAL!
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MASSE FRIKJØRING FOR GATE OG BANEBILER 
FINALER I GATEBIL EXTREME TIME ATTACK OG RACE 
POWERDRIFT PRO KONKURRANSE  NM I BREISLADD 
UTSTILLING FOR ALLE SLAGS BILER, PLUSS MYE MER
DAGSBILLETTER KR. , BARN UNDER  ÅR
GRATIS I FØLGE MED VOKSNE.

BILLETTER VED ENTRÉN

CAMPING OG
DEPOT ÅPNER
TORSDAG
KL .

GATEBIL HOVEDSPONSORER  

Tlf. 92 26 07 92

PRISER, INFO PÅ WWW.GATEBIL.NO
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5 PÅ GATA
- Hvem skal du stemme på?

RUNE
SEBJØRNSEN,
BLAKER

– Min stemme går til Høyre
og Erna Solberg. Jeg synes hun
virker som en mye bedre leder
enn det Jens Stoltenberg er.
Han har dessverre brutt alt for
mange løfter. Derfor er det er
på tide at han overlater statsministerjobben til andre.
HELLE
SYVERSEN,
LILLESTRØM

– Jeg vet ennå ikke hvem jeg
skal stemme på. Jeg liker godt
Jens Stoltenberg, men jeg
synes også Erna Solberg virker
som en politiker som kan bli
en god statsminister. Jeg skal
stemme, men jeg synes det er
vanskelig å velge det partiet
som skal få min stemme.
MARTHE
BAKKEN,
SKEDSMO

– Jeg har tidligere stemt på
den røde siden. På de forskjellige valgautomattestene mine
har både Ap og Høyre kommet best ut. Faren min heller
mot blå side, og jeg mot den
røde. Det har derfor blitt noen
ekstra valgdebatter hjemme
hos oss. Jeg må nok sette meg
mer inn i hva de ulike partiene egentlig står for før jeg
leverer stemmeseddelen.
GEIR
NYLAND,
FETSUND

– Uten å røpe parti kan jeg
fortelle at de blå får min
stemme. Jeg tror vi er klare
for et regjeringsskifte og en
kursendring i norsk politikk.
Jeg har i årevis jobbet med boligprosjekter, og kunne tenkt
meg å hatt en boligminister i
Norge. Boligen er tross alt en
viktig del av livet for alle.
NINA
FJELDSTAD,
RÆLINGEN

– Jeg kommer til å stemme
Høyre. Jeg liker Erna Solberg
og tror hun kan få til det hun
snakker om. Jeg lar meg ikke
påvirke av at Jens Stoltenberg
og de rødgrønne prøver å
svartmale Høyres politikk.
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Færre som forhåndsstemmer hos oss
Historisk sett er det
færre som avgir
forhåndsstemme her
lokalt enn landsgjennomsnittet. Mye tyder
imidlertid på at årets
forhåndsstemming vil
bli «all time high».

Lokalpolitikerne fikk muligheten til å fortelle oss hvorfor vi skal stemme på deres parti. Gjennom en epost spurte vi lederne i Skedsmo Høyre, Lørenskog Ap, Ullensaker Frp, Rælingen Venstre, Skedsmo Krf, Lørenskog Sp og Skedsmo Sv om hvorfor vi skal velge deres parti, og hva de
tror vil skje om «de andre vinner». Partiene fikk en svarfrist på fire dager til å svare. Da tidsfristen gikk ut hadde vi fått svar fra Ullensaker Frp, Rælingen Venstre, Skedsmo SV og Lørenskog Sp.
Tre dager etter svarfristen gikk ut manglet vi svar fra Skedsmo Høyre og Lørenskog Ap.
1. Hvorfor skal vi stemme på ditt parti?
2. Hvordan går det om de rødgrønne fortsetter i regjering?
/ Hvordan går det hvis det blir regjeringsskifte?

Det har vært en klar økende
andel forhåndsstemmer i de
siste stortingsvalgene, og mye
tyder på at økt tilgjengelighet
og større fokus på forhåndsvalg vil gjøre andelen enda
større ved årets valg. Historisk
sett kan vi konkludere med at
andelen tidligstemmer i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen har vært en del mindre
enn landsgjennomsnittet.

pÅ ForHÅnd i 2009
Ved forrige stortingsvalg hadde
antallet i Norge steget til så mye
som 24,4 prosent – altså nesten
hver fjerde stemme. Økning
fikk vi også i Lørenskog kommune, da det for fire år siden
var 20,9 prosent avstemmene
som ble gitt før selve dagen.
I reelle tall var det 3.801 forhåndsstemmer av totalt 18.221
Lørenskog-stemmer i stortingsvalget i 2009.
I Skedsmo kommune var andelen kommet opp i 23,4 prosent, da 6.126 av totalt 16.167
stemte på forhånd. I Rælingen
var andelen økt til 22 prosent,
med 1.917 forhåndsstemmer
av totalt 8.717 stemmer. I hele
Akershus økte andelen forhåndsstemmer til 22,9 prosent i 2009.
Den kommunen som hadde
størst andel forhåndsstemmer i

7

PARTIENE
SVARER

Tekst: yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

ValgeT i 2005
Tilbake i 2005 var det 17,9 prosent
av alle stemmene i Norge som ble
gitt i ukene før selve valgdagen.
I Lørenskog kommune ble det
talt opp 17.874 stemmer i valget
i 2005, og av disse hadde 2.694
stemt på forhånd. Det utgjør 15,1
prosent av alle som stemte den
gangen for åtte år siden – altså en
noe mindre andel enn gjennomsnittet i Norge.
Andelen i Skedsmo kommune var på 15,9 prosent, da
3.781 av de totalt 23.790 stemmene ble gitt på forhånd. I Rælingen ser vi at 1.301 stemte på
forhånd i 2005, noe som er
15,1 prosent av de totalt 8.632.
Så det var rimelig likt mellom
de tre kommunene. I Akershus ble 16,8 prosent av stemmene gitt på forhånd i 2005.

Nr. 26 – 2013

tom Staahle
Leder Ullensaker Frp

Forhåndsstemmer
Andel av alle stemmene (%). Kilde: SSB

lØrenSKog
SKedSMo
rælingen
aKerSHUS
norge

2005

2009

UTViKling (%)

15,1
15,9
15,1
16,8
17,9

20,9
23,4
22,0
22,9
24,4

5,8
7,5
6,9
6,0
6,5

Akershus ved siste valg, er Nesodden, hvor 33,3 prosent av
stemmene kom inn i forkant.
— BeTyr iKKe Mer
delTaKelSe
– Det er ﬂere årsaker til at ﬂere
stemmer på forhånd. Tilgjengelighet og økt fokus er selvsagt
noe av årsaken, men også folks
reisevaner spiller inn. Det er
stadig ﬂere som strekker sommerferien godt ut i september,
og da stemmer de gjerne på
forhånd, sier valgforsker Frank
Aarebrot til Romeriksposten.
– Jeg tror nok forhåndsstemmingen vil øke også ved dette
valget, men det betyr på ingen
måte at selve valgdeltakelsen
vil øke. Det har ikke vært noen
sammenheng tidligere mellom økt forhåndsstemming og
økt valgdeltakelse. De som har
stemt på forhånd kan jo ikke

komme og stemme igjen, poengterer bergenseren.
— laV delTaKelSe Bra
For HØyre
Aarebrot er krystallklar på at
andelen forhåndsstemmer ikke
vil ha noen betydning for valgresultatet.
– Det vil ikke ha noe å
bety. Derimot vil selve valgdeltakelsen ha en del å si for
blant annet Høyre, hvor mobiliseringen blant velgerne er
på topp. Dess høyere valgdeltakelse, jo mindre vil Høyre
tjene på det. Og motsatt, hvis
valgdeltakelsen blir lav, så vil
Høyre tjene på det, fordi mobiliseringen er så god i eget
parti, sier han.
– Det er mulig deltakelsen
blir lavere fordi det er lite
spenning knyttet til valget.
I de to foregående stortings-

valgene har det vært stor
spenning til hvem som vil
vinne valget. Nå er det vel
temmelig sannsynlig at Erna
Solberg vil bli statsminister.
regner Med erna
– Hva er ditt stalltips?
– Jeg tror det kan være duket for en blågul regjering,
hvor Høyre regjerer i spann
med Kristelig Folkeparti, og
muligens Venstre. Men Høyre kan også komme i en posisjon der de kan regjere alene.
Det er store geografiske forskjeller på forhåndsstemmingen.
Aarebrot mener antall offshore-arbeidere har mye å si for dette.
– I Østfold er det 17,6 prosent forhåndsvelgere, mens
Hordaland har nesten 30 prosent. Det er klart at andelen
arbeidere i Nordsjøen preger
disse tallene, sier han.

Andelen forhåndsstemmer har ved de siste stortingsvalgene vært forholdsvis lav i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.
(Illustrasjonsfoto)
PÅ FORHÅND:

tine Solvang
Leder av Skedsmo SV

1. – En stemme til FrP
gir en ny politikk der
mindre byråkrati, mer
frihet og et tryggere samfunn settes i
fokus. Økonomisk mer
handlekraft og flere
arbeidsplasser skaper
et mer robust samfunn
der enkeltmennesket
settes i fokus.
2. – Om de rødgrønne
blir sittende får vi lengre helsekøer, høyere
skatter, mindre personlig frihet, og fortsatt dårlig beredskap
og sikkerhet for landet
er resultatet dersom de
rødgrønne får styre.
Løftebruddene har
vært mange og de vil
ikke innfris de neste
fire årene heller.

1. – En stemme til
Venstre er en stemme
for mer kunnskap i
skolen. Dette sikres
best gjennom å satse
på lærerne. Venstre
vil derfor ha flere
og bedre lærere! Vi
vil ha en storstilt
satsning på kollektivtilbud og premiere
miljøvennlig atferd.
Chriss Madsen
Leder Rælingen
Venstre

2. – Om de rødgrønne
fortsetter i regjering
vil det skje veldig
lite nytt i forhold til
nytenkning og forenkling, og vi vil få et
redusert mangfold

1. - Fordi SV jobber for
at alle skal ha like muligheter i livet, og fordi
vi bevarer Lofoten fri
for oljeboring.

1. - Vi får fire nye år
med rekordsatsing på
vei og bane, jordvern
og norsk matproduksjon, - stem Sp.

2. - Hvis det blir regjeringsskifte vil det bli
større forskjell på fattig
og rik.

2. - Ved et regjeringsskifte risikerer vi
at alle kommunene
på Nedre Romerike
ufrivillig blir slått
sammen til en stor
kommune.
inger Betsy torp
Leder Lørenskog Sp
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Angrer ikke et sekund
Frisk & Fin-gründer
Maritta Solaas Moen
er ikke i tvil om at
hun valgte riktig da
hun sluttet i sin faste
jobb for å etablere
sitt nye treningskonsept.

GRÜNDER: Maritta Solaas
Moen startet opp enkeltmannsforetaket Frisk & Fin.
(Foto: Laila Berg)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Ved årsskiftet er det ett år siden Maritta Solaas Moen fra
Fjellhamar etablerte sitt eget
treningskonsept Frisk & Fin.
Når hun nå skal oppsummere hvordan de første månedene har vært er det et ord
som dukker opp:
– Hektiske!
UJÅleTe Trening
I fjor valgte Maritta å slutte i
sin faste jobb som salgssjef for
å starte opp enkeltmannsforetaket Frisk & Fin. Målet var å bygge opp et firma med utgangspunkt i treningsguruen Yngvar
Andersens konsept.
– Dette er et konsept som
har livets rett. Å ha fokus på
god helse, mer fysisk aktivitet
og ujålete trening. Og å forebygge livsstilssykdommer uten
å bli sykelig opptatt av sunn-

Rælingen sangkor inviterer til:
TV-TRIMMER:

Yngvar Andersen, kjent fra NRK-programmet Puls, trener romerikinger i Rådhusparken i Lørenskog. (Foto: Geir Solaas Moen)

het, forklarer Maritta, som er
utdannet muskelterapeut.
eFFeK TiVT og TØFT
Hos Maritta er det utetrening

hele året uansett vær og føre.
Hun kan fortelle at gruppetreningene eller de såkalte bootcampene er mest populært.
– Det er en effektiv og tøff

treningstime som kombi- alle, og å bruke naturen som
nerer
utholdenhetstrening treningssenter, under åpen
med styrke i høyt tempo ved himmel og frisk luft har tydebruk av treningstau. Det pas- ligvis truffet mange.
ser både for nybegynnere og
de mer trente. Alle får kjørt angrer iKKe
seg, smiler hun, og legger til Til tross for at det har vært mye
at dette passer for alle alders- hardt gründerarbeid, er ikke
Maritta i tvil
grupper.
om at hun
– Det er
aldri for sent
– det er aldri for valgte riktig.
– Jeg var
å komme i
sent å komme i
fullt forberedt
form. Kunform. Kundene våre er på at ingendene våre er
alt fra ungdommer til ting kommer
alt fra ungav seg selv. Til
dommer til
pensjonister.
Maritta Solaas Moen nå har mye
pensjonisFrisk & Fin-gründer av tiden gått
ter.
med til å skafI
tillegg
til treningen tilbyr hun mas- fe kunder. Det har vært mange baller i luften samtidig.
sasje og kostholdsveiledning.
Prøving og feiling og prøving
Under Åpen HiMMel
igjen. Hvordan markedsføre
Maritta forteller at mange fir- seg selv uten å bruke penger.
maer setter i gang egne tre- Prioritere riktig. Snakke med
ningsgrupper, og at etterspørse- folk. Stille spørsmål og lytte
len etter skreddersydd trening til gode råd, forteller hun.
– Men jeg angrer ikke et
er økende. At Yngvar Andersen, kjent fra NRK-programmet sekund. Dette er noe jeg har
Puls, er med på laget tror hun hatt lyst til å gjøre lenge. Nå
har gjort sitt til at mange har jobber jeg med det jeg har aller mest lyst til og brenner for.
kastet seg på.
– Han har lang erfaring Og treffer mange spennende
med å få folk opp av sofaen og mennesker som jeg kan hjelpe
bli mer fysisk aktiv. Det å gjø- med å følge i mål, smiler Mare treningen tilgjengelig for ritta Solaas Moen.

”

Teaterkattens

dagbok
Høstens forestilling fra Rælingen sangkor går av stabelen 5. og 6. september. De
byr på musikalperler på rekke
og rad, med sanger fra kjente musikaler fra blant annet

Cats, Les Miserables og Chess.
Forestillingen finner sted i
Marikollen kultursal. Forestillingene begynner kl. 18.30.
Billettpris barn 50,- Billettpris voksne: 200,-

Kaffeprat i biblioteket
Fredag 6. september kl. 12.00
byr Skedsmo bibliotek på kaffe, kringle og hyggelig samvær
med litteraturinteresserte i Ho-

vedbiblioteket på Strømmen.
I tillegg kommer engasjerte
bibliotekarer med boktips i ulike genre. Det er gratis inngang.

SLUTTSALG
MØBLER -30-70%
ALT SKAL UT; STOLER, BORD, SOVESOFA SOFAGRUPPER, TEPPER, OG MYE MER.
Strømsveien 230, 0668 Oslo (ved Alna senteret)

www.freshliving.no

www.freshliving.no
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ROAD TRIP:

Australias østkyst
Australia er et yndet land å legge ut på
roadtrip i. Det er så mye å oppleve, og
avstandene kan være store mellom hver
ting du bare må få med deg.

FARMSTAY:

Romerikspostens utsendte bakpå en ekte australsk cowboy (ja, med cowboyhatt!) jager hester på motorsykkel. En eksotisk og minneverdig opplevelse.

Tekst: linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Tar du turen over til Australia bør du ha noen uker til rådighet. Landet er så stort og
spennende, og det er mye å
se, smake og oppleve.
STarT i Sydney
Det meste av Australias kjente
severdigheter ligger på østkysten. Vil du favne over mye på
en gang, er det et godt utgangspunkt å kjøre langs østkysten.
Et godt tips er å ﬂy til Sydney
og starte der. Sydney er en nydelig og spennende by, beregn
gjerne noen dager her før du
leier en bil for å kjøre opp langs
den ﬂotte kysten. I Sydney er
det lett å få hjelp til å velge rute,
leie bil samt forhåndsbestille
billetter til kjente severdigheter.
Bilregler
Det første du vil legge merke til

når du begynner å kjøre, er den
lite moderne bilparken som regjerer på veiene. Det er alle mulige slags gamle biler her, med en
høy andel av Ford og Australias
eget bilmerke; Holden. Det andre
du vil legge merke til er de nokså
smale veiene. Det er lite firefelts
motorveier, men mer landlige
veier med to filer. Det tar litt tid
å komme seg fra A til B, men det
er derimot mye å se langs veiene.
«KengUroreglene»
Det er lurt å planlegge stoppene
i forhold til nattens mulm og
mørke. Australierne selv kjører
helst ikke etter mørket har lagt
seg, da kommer nemlig kengeruene hoppende frem. Disse ﬂotte
dyrene lar seg ikke skremme av
bilene, og selv om det ikke nødvendigvis er livsfarlig med et
sammenstøt med en kenguru på
opptil 40 kg, kan bilen lide en
trist skjebne. For ikke å snakke
om kenguruene selv. Det ligger
mange «bevis» langs veiene på

nettopp dette. Hold utkikk etter
døde kenguruer i veibanen også
når det er lyst. Bilen du leier har
trolig ikke forsikring etter solnedgang nettopp på grunn av de
mange kengurupåkjørslene.
Varierende
Det som er morsomt når du opplever Australia i bil, er at du får se
alle kontrastene landet har å by
på. Hvert nye stopp er en ny opplevelse, og de skiller seg mye fra
hverandre. Om du kjører fra Sydney og New South Wales opp mot
Cold coast og storbyen Brisbane,
er det mange opplevelser underveis. Gjør et stopp i Port McQuarie, et lite og koselig sted langs kysten og ha en natt eller to i Coffs
Harbour. Veien går etter dette
innom den gamle byen Grafton,
med mange historiske bygninger.
Byen har et western-preg over seg,
og det er spennende å utforske stedet. Grafton skiller seg veldig fra
de andre stedene man har stoppet
på langs veien.

BriSBane
Syd for Brisbane ligger de to
kjente stedene Byron Bay og
Surfers paradise. Som navnet
tilsier er det nydelige strender
her, men også mange turister.
Byron Bay er litt hippie, og byr
hvert år på store musikkfestivaler. Stemningen er avslappet, og
et perfekt stopp for en dag på
stranden. Surfers paradise er en
ganske stor og moderne by, her
kan du finne mye bra shopping
i tillegg til nydelige strender.
Brisbane er en stor og ﬂott by,
som fortjener en natt eller to
til full utforskelse. Den er moderne, har puls og nydelige restauranter. Menneskene er veldige hyggelige, og det er veldig
hyggelig å traske rundt til fots i
denne byen.
FraSer iSland
200 kilometer nord for Brisbane, ligger stedet som nesten
ingen kjører forbi. Øya Fraser
Island. Dette er naturen som

et paradis. Øya er 120 kilometer lang og 24 kilometer bred,
med svære paradisiske sanddyner. Den sies å være den største
øyen av sand i verden. I tillegg
til sanddynene har den regnskog i midten og et utrolig rikt
dyreliv. Det mest kjente dyret
på øya er de hundelignende
Dingoene. På grunn av disse
villhundene er det strengt med
mathold på øya. Det er ikke lov
å la mat liggende fremme, og
drar du på en guidet tur, vil de
la dere spise i inngjerdete områder. Dingoene er ikke nødvendigvis farlige, men de skal ikke
oppfordres til nærkontakt med
mat. Det finnes mange muligheter til hvordan man kan oppleve øya. Du kan leie en egen
jeep med hjul for sandkjøring,
eller melde deg på en tur med
guide. Det er også muligheter
for å sove over på øya, på noen
av hotellene som finnes der.
FarM STay

KOALA MED KLAMYDIA:

Denne lille frøkna var innlagt på Koala Hospital fordi hun hadde klamydia.

Fortsetter du nord for Fraser
island kommer du litt bort fra
kysten, og har du lyst på en an-

SPANIA
14 dagers hyggelig reise
med buss gjennom
Europa. Overnattinger i
Tyskland, Frankrike og
en ukes opphold Costa
Brava-kysten med
utflukter b.la. Barcelona.
Avreise 2. 10

Oppland Arrangement AS
Tlf. 61 12 06 00
www.opplarr.no

nerledes erfaring har du en fin
mulighet for litt bondsk action
en time fra byen Rockhamp-

Forts. neste side..

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

Verdens største sandøy. Helt fantastisk og et ”must see” i Australia.

ton. På Myella Farm stay har
du nemlig muligheten til å leve
som en australsk cowboy noen
dager. Du kan ri på hest mens
kenguruene hopper rundt deg,
kjøre motorsykkel på grusbane,
spise hjemmelaget mat og nyte
selskapet av ekte cowboyer. Her
sitter historiene løst, og det er
virkelig en opplevelse utenom
det vanlige.
greaT Barrier reeF
De fleste som er i Australia
vil gjerne få med seg en bit
av det kjente Great Barrier
Reef. Det er et godt stykke
unna Rockhampton, og du
må gjennom et langt strekke
med nasjonalpark, men det
som venter deg når du kommer frem er nydelig. The Great Barrier Reef er det største

DINGO: Disse gutta er kongene på øya. Nøy deg med å iakta dem,
og hold rimelig avstand.

korallrevet i verden. Revet er

om lag 2000 km langt, og et
dykkerparadis for de under
vann, men stedet er også nydelig å se fra land.

MOR OG BARN: For all del
- ikke dra i dyrepark for å se kenguru i Australia! Se dem i det fri,
stopp simpelthen langs motorveien og speid etter kenguruene.
Plutselig ser du dem. Foto: Linn
Cecilie Merckoll

Kroatia 14 dager med buss
Avreise 18. september

10% studentrabatt på alle bærbare Mac
til 31. september.

Opplev den fantastiske Istria-halvøya og
byen Rovinj, perlen ved Adriaterhavets kyst
Pris Kr 12 950,Inkludert halvpensjon og utflukter
”Kun få ledige plasser”
Se program på våre nettsider!
Eller kontakt oss for informasjon
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!

TM og © 2013 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Besøk Humac.
Din lokale Apple-ekspert.
www.humac.no | T 23 40 70 00 | E kundesenter@humac.no | Butikker: Vika • Oslo City • Ullevaal • Ski • Drammen • Strømmen Storsenter
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Nordens første 100% webbaserte
forretningssystem
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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.

Ytre Rælingen
musikklag

Fotballspillere
i Kløfta
Ytre Rælingen
idrettslag.musikklag,
Fotografertute
i foran
1945. Bildet
er på
hentet
fra
låven
Nordby
Akershus skole
fylkesmuseum.
i spilleruniform
og med instrumenter. Fotografert i
1937-39. Bildet er
hentet fra Akershus
fylkesmuseum.

Et sted
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EtEtsted

Økonomi & regnskap
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Prøv gratis i 14 dager på
24SevenOffice.com

CRM-system • Økonomisystem • Prosjektstyring
www.24SevenOffice.com
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Økonomi & regnskap

Økonomi & regnskap

Har du svaret?

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

SVAR:
Krysset Skårersletta/Løkenåsveien i Lørenskog

VINNER:
ANNE MATHISEN
Tyriveien 27
1470 Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

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

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

TIL SALGS
Hvitmalt seng 75 x 200 med madrass og overmadrass Kr 300. God
rammemadrass med tykk overmadrass og stålben, 120 x 200 Kr
500. Krogenes lenestol regulerbar
med løs fotskammel, blått bunadsstoff Kr 1200. Krogenes tallerkenhylle h 90 cm. Krogenes 4-seter
sofa Fron ullstoff blå, pent brukt Kr
800. Krogenes entrekommode med
2 skuffer, smijernsbeslag + speil
i lys bjerk Kr 1800. Stor sofa fra
Living, linfarget god kvalitet Kr 300.
2 stk golvtepper (husflids-tepper)
100% ull str 200 x 300 Kr 500. Et
mindre Kr 300. Langbord med tykk
plate laget på privat snekkerbedrift
190 x 83 . Kr 950. 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. Eldre kiste med buet
lokk og smijern handtak Lengde ca
80 cm. Kr 900. Sort 1800-talls

skjermbrett med dekor Kr 700. God
gammel høvelbenk Kr 700. Tandberg radio Sølvsuper 10 (fungerer)
Kr 800. 6 stoler for spisebord sort
metall med flettet sete som nye. Kr
600 for alle. Nytt norsk produsert
hvitmalt salongbord Kr 700. Teak-møbler Salongbord , hjørnebord, sybord med skuff, kurv og
settebord. Alt billig. Slettvold lyse
manilla møbler, rundt bord med
glassplate 90 cm i diam + stol med
pute rimelig. Pyntebrønn i betong
kjøpt på hagesenter. Kr 850. Nye
tykke hageputer (ikke utpakket) Kr
150 pr stk. Husquarna håndklipper
Kr 250. Oljemaleri landskap motiv
fra Trollheimen sign. S.T. Sørensen
85 x 60 Kr 1400. Oljemaleri (motiv
fra Eggedal) sign. Hagan-52 Bred
gullramme Kr 1200. Oljemaleri
med motiv fra Lyngør sign. Finn
Kraft - 42 Kr 1500. Fargelito fra
Mesnaelva sign. Thaulow/Hans
Holm Kr 2300. Stort flott gammelt
oljemaleri 135 x 105, bred gullramme. Kr 2500. Hybelkomfyr 2
plater + stekeovn lite brukt Kr 650.

PC-VERKSTED
VI UTFØRER:

1198,BENQ 21,5”
1920X1080, VGA/DVI
Full HD 1080p 16:9
Visual Perfection

1298,DELL C1660W
FARGE LASER
A4, Trådløs tilkobling

3990,-

LENOVO ESSENTIAL
Core I5 2.6 Minne: 4GB
HDD:500 Gb 15.6” W8

- Reparasjoner/
Oppgradering
- Installasjon
ADSL-internett
- Hjemmebesøk
ved behov
- Salg av alt
innen data

God vaskemaskin Indesitt 1200
omdr. Kr 800. Krystall taklampe fra
50-årene + 2 utskjærte lampetter.
2 pene bordlamper med skjermer.
Rimelig. Småen kvalitets-barneseng
180 x 75 kremhvit med skuff og
Wonderland madrass Kr 1000.
(Ny pris uten madrass Kr 3050.)
Krogenes spisebord benk med rygg,
armlener og løs pute lengde 180.
Kr 800. Ny lenestol (helsestol) med
løs nakkepute fra Hjellegjerde. Lys
bøk, ullstoff. God passform, lett å
sette seg , lett å komme ut av. Kr
1200. (Ny pris ca 5000). 2 lenestoler i skinn Kr 300 pr stk Hel-tre
kommode blå med dekor h 90 b 77
4 skuffer Kr 500. Kaffeservise fra
Stavangerflint – 52 12 par kopper
med fat og asjetter. Rimelig. 2
takbokser for bil , en sort og en lys
grå. Kr 300 pr stk. Hagemøbler av
tre hvitmalt med puter 3-seter sofa
2 stoler og bord Kr 1300. 2 høye
hagestoler i teak regulerbare med
puter (som nye) Kr 350 pr stk.
Tlf 456 65 211.

Strømsveien 66B, Inng. fra Nygate
Tlf. 417 68 013 / 21 39 35 13
Åpent: Man-Fre 11-19 (14)
E-mail: jiba@online.no

DATABUTIKKEN MED KVALITETSPRODUKTER
TIL KONKURANSEDYKTIGE PRISER

Lite brukt EPSON Stylus SX425W
trådløs skriver, scanner og kopieringsmaskin rimelig til salgs. Øvre
Rælingen, tlf. 90 96 92 07.
Herresykkel merke ATB1800
(kjøpt på Gressvik) m/gir, lite brukt
kr 450,- Golfsett for nybegynner
venstrehendt herre, bag, vogn og 6
køller kr 350,- Vinballong i trekasse
kr 300,- Arbeidsbenk ubrukt ligger
i original emballasje kr 100,- 2
stk store (2 l) Norgesglass kr 50,Truger lite brukt kr 200,- Gammel
spinnerokk kr 300,- Gammel svart
telefon med sveiv på siden kr 200,Stereo Rack med radio og platespiller og 2 stk høytalere kr 300,- Tlf.
63 97 95 53/90 17 16 90
Kabinett og div. andre møbler selges rimelig. Telefon: 936 96 319.

i sep. - okt. Tlf 67 90 57 92. Mob
90 10 70 06.
Ny, blå arbeidsdress med mange
lommer. Str. M kr. 250,- Tlf. 63 89
96 98.
Lite brukt rammemadrass og et
kombiskap selges rimelig. Tlf. 63
83 06 59.
Gammeldags trerulle, kr 500,- og
rosemalt kaketine, kr 700,- tilsalgs. Tlf 67 90 50 92 eller 91
76 93 30.

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.
Ønsker og kjøpe overgitte gamle
mopeder motorsykler fra før i
tiden også løse deler. Spesielt
innteresert i tempo sachs også
japanske, dog ikke nyere en
85m. Ikke kast noe andre kan ha
bruk for delene dine.Kommer og
henter. Bjørn Hansen tlf 63 97
03 98. mob 47 28 74 50.mail
bonna3@start.no
Endepanel til IFØ Caribia badekar
ønskes kjøpt. Bredde badekar er 70
cm. Tlf. 920 85 729.

GIS BORT
2 enkle, grønne sovesofaer med
løse puter og plass for sengetøy
selges billig. Tlf. 924 95 557.
Komplett katteutstyr (lite brukt).
Klorestativ, transportbur, kattetoalett, seng, tepper, matskåler, leker,
sele og bånd selges for kr 600 (ny
pris ca. kr 1200). Tlf. 97 58 91 02
e. kl. 17.

Følgende kan hentes gratis: IKEA
barskap på hjul - kan lukkes.
Barnestol. Golvteppe (Beige) Ca. 170x230. Tel. 90 19 86 50
Skjetten.

Pent brukte bøker til salgs. Fra
kr. 75 til kr. 100 pr. bok. Anne
Karin Elstad: 11 bøker. Regine
Derforges: Den blå sykkelsen , 4
bøker. Vilhelm Moberg: Itvandrerne
og innvandrerne 8 bøker. Herbjørg
Wassmo: 6 bøker. Også Hamsun og
andre kjente forfattere. Tlf. 90 66
48 69.
Diverse treningsutstyr; benk,
vektstenger, strekkfisk. 4 gode vinterdekk fra Nokia, piggfrie. 185/65
R14. Flere vannkanner med kran,
ca 25 liter. Fint til hytt for vann. 2
stk Marmorplater, str 47x61, 18
mm. 40x43, 22 mm. Ny kraftig
trehvit stol, er i pakke. Store tvinger; 2 stk 110 cm. 2 stk 50 cm. 3
Strandstoler. Kabel, sort. VDE 3G
1,5 mm (mange meter). Fiskeutstyr; stenger, sneller noe er nytt.
Verneutstyr til skogshogst. Melkespann, 3 L Høyang. Fiskeglasskuler
med nett. Elektrisk hekksaks B&D,
33 cm. Gammel Philips radio fra
1940-tallet og reisegrammofon fra
1950. Sandkasse: 115x115 cm
med lokk og sittemuligheter, 20
cm grunn. Foma askestøvsuger,

ETTERLYSNING
Liten gulv-vev selges kr 1500. Veven er lite brukt. Tlf: 97 13 07 53.
Rollerblades str 36. Kr.600. Originale. Brukt en gang. Beskyttelse for
kne, albue og hånd medfølger. Tlf
920 85 729.
Pent mahogni skrivebord, 160 x
80 cm med skuffeseksjon, samt
avlastningsbord også med skuffer.
Til salgs kr. 800,- Godt kjøp. Tel. 90
59 98 65.

STUBBEFRESING

En rekke kobbergjenstander, fat,
monkypanne mugger etc. til salgs.
Totalt 10 gjenstander. samlet pris
kr 600,- eller 100,- pr stk. Pen
mahogni seng 180 x 200 cm.
om ønskelig med madrasser og
overmadrass. Pris kr. 500,- Tlf. 90
59 98 65.

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no

Nøttefarget sprinkelseng, som ny,
med fullt utstyr, innvendig mål
110x55 cm, selges for 1000 kr. Tlf.
95 78 54 58.

KJÆRNETS HAGETJENESTER

Jøtul peis / ovn nr. 4, vil bli til salgs

Universal
Network

ikke brukt. Gammelt kjøkkenbord
med skuff; 67x110 cm, 79 cm
høyde.Stor blå plastbalje. Kenwood
Musikkanlegg; platespiller, forsterker etc i lyst trevirke med glassdør.
Vannslange på vogn. Huske til barn.
BBB-reoler.Noe Jaren rød takstein
gis bor, og noen skifferheller. Pris
blir vi sikkert enig om. Tlf 416
27988. Strømmen.

- raskt og effektivt

Jeg ønsker kontakt med personer som deltok ved flyslippet på
Kåterudmåsan natten mellom
mandag 23. april og tirsdag 24.
april 1945 eller som var med på å
frakte våpen og utstyr til Milorghula ved Åmotdammen samme
natt samt den påfølgende natta,
alternativt personer som har god
kjennskap til detaljer rundt dette
ut over det lille som man kan lese
om i Strømmenboka. Ut over det
ønsker jeg også kontakt med personer som selv enten var med ved
den illegale 17. mai-feiringen på
Bjønnåsen søndag 17. mai 1942,
eller som kan fortelle inngående
om hvordan dette foregikk helt
eksakt, ned på detaljnivå. Også
andre store og små hendelser
fra okkupasjonstiden i Rælingen,
Skedsmo, fet og Lørenskog er av
interesse, aller helst fortalt fra de
som selv opplevde denne tiden,
men ønsker også kontakt med
andre som kjenner inngående til
historier som er viktige å få skrevet ned for ettertiden. Vennligst
ring 90 99 01 80

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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Ta med mobilen på tur
Foruten sikkerheten en mobiltelefon
representerer når du er på tur utenfor
allfarvei, kan den også være til mye nytte og glede.
Tekst: redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Foruten de åpenbare fordelene som mulighet til å ringe
etter hjelp og mulighet til å

ta bilder med kameraet, er det
mange som vil kunne ha glede av en rekke applikasjoner
på smarttelefoner.
En app som MotionX, som
tracker hvor langt du har gått,

SLUTTSALG
MØBLER -30-70%
ALT SKAL UT; STOLER, BORD, SOVESOFA SOFAGRUPPER, TEPPER, OG MYE MER.
Strømsveien 230, 0668 Oslo (ved Alna senteret)

www.freshliving.no

www.freshliving.no

hvor mange høydemeter du
har beveget deg, hva gjennomsnittshastigheten har vært og
samtidig lagrer ruten du har
gått, er en av appene som kan
være både artig og nyttig. Underveis kan du angi bokmerker, for eksempel «fin utsikt»
eller «varde», slik at du en senere gang kan planlegge hvor
du skal legge inn pausene.
SoppTUr
Turistforeningens egen app
Ut.no gir deg tusenvis av turforslag, med gode turkart med
stier og løyper inntegnet. Man
kan også enkelt finne frem til
turistforeningens hytter. Brukere kan skrive kommentarer
til de ulike turene, og også legge inn bilder. En annen aktuell
app er lommekjent.no, hvor du
kan lage egne turer og dele dem
med andre brukere.
For de som ønsker å sanke sopp, kan det være nyttig
å vite at det finnes en rekke
sopp-apper, for eksempel Gyldendals soppguide, Fungi og
Svampguiden. Her kan du se
bilder og lese om ulike sopptyper – men vær nøye med å
ikke spise en type sopp om

NYTTIG APP: Turistforeningens egen app Ut.no gir deg tusenvis av
turforslag, med gode turkart med stier og løyper inntegnet.

du ikke er 100% sikker. Skulle
tabben bli gjort, er direktenummer til giftsentralen lett
tilgjengelig i appen.
nordlyS og dyreloKK
Kong vinter nærmer seg, og da
bør mobilen oppdateres med
riktig app for skituren. Skisporet gir deg oppdateringer å
skiføret, mens Swix har egen
smøreapp som gir deg gode
tips. For de som liker seg best
på «nedoverski», er det appen

til Skiinfo, med føreforhold fra
norske skisentre, som gjelder.
Det finnes et hav av apper
der ute, og de fleste vil klare
å finne noe som interesserer
dem om de bruker fantasien
og søker rundt i app store på
iPhone eller Android. Kort
kan vi nevne navn på apper
som kanskje er verdt å sjekke
ut; Jegerprøven, Hunting Call,
Hyttetur, Navida, Everytrail,
Auroral forecast, Google sky
map, Hyttequiz, Vår hytte.

For mer informasjon om kampanjeproduktene besøk ildstedet.no

«Gratis» Internett og App-styring
«Gratis» Internett og App-styring
✔ ENKLERE
✔ BETAL KUN FOR SMS

K AMP
A NJ E

2. - 21
septem .
b er
2013

TRIVSEL HJEMME
Etter en hektisk dag er det deilig å
slappe av foran en sprakende peisovn.
Dette er den beste tiden på døgnet.

Ring hytta varm
Ring hytta varm

✔
✔ENKLERE
SIKRERE
✔ SIKRERE

✔
KUNABONNEMENT
FOR SMS
✔BETAL
IKKE NOE
✔ IKKE NOE ABONNEMENT

Spar
4.000,Hvorfor velge vår
Hvorfor velge vår
internettstyring
internettstyring
Lavere
driftskostnader

JØTUL F 167

NÅ 11.990,-

Spar
4.000,SCAN 58-2

Spar
4.000,-

SCAN 58-5

NÅ 16.990,-

NÅ 16.990,-

driftskostnader
•Lavere
Forenkler
samspillet med anlegget ditt.
Forenkler dine
samspillet
med anlegget
ditt.
•• Overfører
kommandoer
effektivt
og
• økonomisk.
Overfører dine kommandoer effektivt og
økonomisk.
• Leveringsbekreftelse
kommer i sanntid.
•
Leveringsbekreftelse
kommer
i sanntid.
• Alarmer vises umiddelbart,
med
kopi per e• post
Alarmer
vises
umiddelbart,
med
og sporing av kvitteringer. kopi per epost og sporing av kvitteringer.
Mange ekstra nyttige funksjoner
nyttige
funksjoner
•Mange
Arkiv avekstra
alarm-,
styringsog statusmeldinger.
•
Arkiv
av
alarm-,
styringsog statusmeldinger.
• Planlegging av styringskommandoer
og
• avlesning
Planlegging
styringskommandoer
og
av av
temperatur
eller batterispenning.
avlesning av temperatur eller batterispenning.
Periodisk helsesjekk av utstyret
Periodisk
helsesjekk
av utstyret
med
oversiktlig
statussammendrag.
med
oversiktlig
statussammendrag.
• Diagnose av GSM/SIM-kort problemer.
• Diagnose av GSM/SIM-kort problemer.

Butikknavn as

Besøksadresse 12, 3456 Stedsnavn Tel xx xx xx xx
Vi leverer, monterer
og garanterer

www.sikom.no
www.sikom.no

Slik foregår det:
Slik
foregår
1. Du velger
fritt et det:
passende SIM-kort til

Hva går det ut på?
Hva
går det
ut på? er en tjeneste
EcoStarter
Internettstyring

1. Du
velger ditt.
fritt et passende SIM-kort til
anlegget
anlegget
ditt.
2. Du melder deg inn på my.EcoStarter.com
2. Du
deg inn på
my.EcoStarter.com
og melder
angir anleggets
type
(Sikom modell),
og
angir anleggets
(Sikom modell),
telefonnummer
ogtype
adgangskode.
og adgangskode.
3.telefonnummer
Tjenesten undersøker
anlegget ditt og
3. Tjenesten
undersøker
anlegget ditt og
finner ut av
eventuelt ekstrautstyr.
nnertester
ut avtjenesten
eventueltgratis.
ekstrautstyr.
4.fiDu
4.
Du
tester
tjenesten
gratis.
5. Du kjøper en pakke med 200 SMS
5. Du
kjøper en
med 200 SMS
meldinger
forpakke
125 kroner
meldinger
for
125
kroner
Holder normalt for 1 år.
Holder
normalt
for 1 år. sender tjenesten deg
Med jevne
mellomrom
Med
jevne
mellomrom
tjenesten
en e-post med status sender
på anlegget
ditt. deg
en e-post med status på anlegget ditt.

EcoStarter
Internettstyring
er en tjeneste
som er skreddersydd
til Sikom-produkter!
som
er
skreddersydd
til
Sikom-produkter!
Tjenesten forenkler grundig bruket av det nye
Tjenesten
grundig bruket
det nyesom
anleggetforenkler
ditt: en intelligent
grafiskavstyring,
anlegget
en intelligent
grafi
sk styring, som
også erditt:
tilpasset
moderne
smarttelefoner.
også er tilpasset moderne smarttelefoner.

Sikom AS
Sikom
AS
Neptunveien
6,
Neptunveien
6,
7652 Verdal
7652 Verdal
Tlf: 74 08 59 60
Tlf: 74 08 59 60
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En hytte er ikke bare en hytte
Hyttas byggetradisjoner og beliggenhet, er langt på vei avgjørende for hvilke
produkter og farger vi velger.
Tekst: Chera Westman/iﬁ.no
Foto: per erik Jaeger/iﬁ.no, Tor
Henning Støldal/iﬁ.no, Jotun

Norske hytteeiere liker å pusse opp og skape noe nytt og å
kunne være stolte av hytten
sin. Og den innvendige oppussingen av hytter prioriteres
mer av kvinner enn av menn.
Vi møter ofte hytteeiere på

messer og lignende, og kvinnene er mer opptatt av interiøret enn menn. Mennene er
mer fokusert på det utvendige, mens damene synes det
er moro å fornye seg og prøve
nye farger. Men kvinnene er
absolutt engasjert i hvor annekset skal ligge og hvordan
hele hytteopplevelsen skal
se ut og være, sier Christina

Hanevold, produktsjef og ansvarlig for hyttekategorien i
Scanox.

HYTTE VED KYSTEN
Omtrent 36 prosent av de norske fritidsboligene ligger ved kysten.
Den hvitmalte sørlandshytten er selve stemningsbildet på norske sjøhytter. Beis brukes
sjelden på fasader ved kysten, der slitasjen er hard fra saltvann og forurensing som kommer
over sjøen. Det er imidlertid solens UV-stråling som står for den verste belastningen på
fasadene.
Hvor lange vedlikeholdsintervallene bør være, kommer helt an på hyttas beliggenhet,
konstruksjon, størrelsen på takutspringene og hvilken behandling som er valgt.
- Generelt kan det nok sies at intervallene på sjøveggen er kortere enn andre vegger, sier
Per Lund Nielsen, teknisk sjef i Scanox.
Det innebærer at én eller to vegger på en fasade, malt med et produkt med 12 års holdbarhet, trolig bør males før den tiden, grunnet falming og glansbortfall.
- Lyse hytter ved sjøen bør nok også vaskes noe oftere enn hytter andre steder for å holde
fargene sterke og klare, sier Per Lund Nielsen.
Sjøhyttene har ofte platematerialer og glatte vegger innvendig.

HYTTE I INNLANDET
Omtrent 27 prosent av de norske fritidsboligene ligger i innlandet.
Fargesettingen av hytter i innlandet og i skogen preges i stor grad av naturen.
Hyttene har naturfarger, og sklir inn i terrenget.
– Generelt dreier seg fargevalgene om brun, sort og gråtoner, sier Christina
Hanevold.
Hytter i innlandet er mer plaget avbegroing og grønske enn sjø- og fjellhytter.
De er mange ganger omgitt av store trær og busker som gir skygge, mister blader
og barnåler. Fasadefargen er med på å skjule begroing som kan skade fasadene.
På kledningen fester det seg også pollen, skitt og smuss som kan gi grobunn for
svertesopp og mugg.Derfor er det viktig å vedlikeholdsvaske fasaden innimellom.
Innvendig i innlandshytter, som på fjellhyttene, finner vi ofte panel og tømmer vi ønsker å lysne. Men her bruker vi mer maling enn beis.
Og akkurat som for boliger, og hytter for øvrig, velger vi gjerne lyse farger, eller
går mot gråtoner.

Nr. 26 – 2013

HYTTE PÅ
FJELLET
Omtrent 44 prosent av de norske fritidsboligene ligger på fjellet.
De norske byggetradisjonene er sterke, og
fortsatt er de fleste fjellhytter laftede tømmerhytter, eller kledd med villmarkspanel.
Innvendig har vi gjerne rikelig synlig treverk
og paneler. I fjellhyttene bruker vi lite maling til fordel for beisprodukter, også innvendig beises det gjerne. Beisede eller tjærebeisede fasader har et vedlikeholdsintervall på
mellom tre og ti år.
– En vegg i solsteiken må kanskje behandles etter fire år, mens nordsiden klarer seg i ti,
sier Lund Nielsen.
På fjellet er forurensingen mindre enn i
innlandet eller ved sjøen, samtidig er en større andel av hyttene mørke i fargen. Skitt som
fester seg, synes derfor ikke like godt som på
lyse sjøhytter.
– Men man ser at snøen på fjellet blir skitten den også, og en vedlikeholdsvask av og til
er bra, sier han.
Alle vegger må ikke behandles samtidig
– det går fint å ta én vegg ved behov, og la
resten vente, når de ser fine ut.
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Flere kildesorterer

Statskog selger hytter:

- Noen luksus er det ikke snakk om
Landets største grunneier, Statskog,
har fortsatt mange hytteeiendommer
tilgjengelig for salg.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Da Statskog for tre år siden kjøpte de såkalte Borregaard-skogene,
fikk
de
plutselig dobbelt så mange
husværer i Sør-Norge. Dermed måtte de gå gjennom
bygningsporteføljen
sin
og se på hva de ikke trengte. Statskog har cirka 1050
bygg bare i Sør-Norge, og vil
nå kvitte seg med over 220
av dem. I hovedsak er dette
hytter som har vært leid ut
på åremål. Salgsprosessen
startet i det små i 2010, men
fortsatt skal det være et stort
antall hytteeiendommer tilgjengelig.

langt over takst, mens andre
blir liggende noe tid og går for
det markedet er villig til å betale på det gitte tidspunktet,
sier Unneberg og legger til at
han ikke har registrert noen
kjøpere fra Romerike foreløpig.

HedMarK og TrySil
Flere av eiendommene som
nå ligger ute for salg er i Våler i Hedmark og Trysil. Det
er også en rekke eiendommer
som snart kommer til å legges ut. Disse ligger i Hurum,
Kongsvinger, Løten, Rendalen og Elverum. Den billigste
hytta som er lagt ut for salg
i Sør-Norge nå har en prisantydning på 500 000 kroner.
Prosjektleder og ansvarlig
for hyttesalget i Sør-Norge,
Mads Unneberg, forteller at
markedet er varierende.
– Markedet er både og. Det
er helt avhengig av objektet
som skal selges. Beliggenhet
har veldig mye å si. Sjeldne eiendommer går meget fort og

ingen lUKSUS
De ﬂeste boligene har tidligere
vært eid av skogsarbeidere, som
nå ikke trenger dem lenger.
Noen luksushytter er det
ikke snakk om.
– Dette er enkle hytter i et
prisleie som gjør dem interessante for folk med vanlige
inntekter. Det er ikke mange
av hyttene som ligger sentralt
til. Til gjengjeld ligger de ofte
i nærheten av store fjell- og
skogsområder, med gode muligheter for bærsanking og
turgåing, jakt og fiske, forklarer han.

Hytteboere og feriegjester blir
stadig flinkere til å kildesortere,
ifølge Vestfold Avfall og Ressurs
AS (Vesar) og Avfall Sør. Når sommeren kommer nærmest dobles
befolkningen langs sørlandskysten og i Vestfold-skjærgården.
– Min erfaring er at de blir
flinkere til å kildesortere for
hvert år. Dette har sammenheng med at hyttefolket blir
mer vant til ordningen vi har
her, samt at de får større erfaring fra å kildesortere hjemme,
sier Kaia Ross Lind, kommunikasjonsansvarlig i Vesar.

Men blant de over tusen byggene Statskog har i Sør-Norge,
er det også småbruk, vokterboliger, låver, garasjer, lagre, verksteder og koier. Eiendomssalget
vil foregå til og med 2015.
– Med oppgraderinger og
økt bruk følger også økt varehandel og andre positive ringvirkninger for kommunene
som hyttene ligger i, avslutter
Unneberg.

oVer TUSen Bygg
De ﬂeste salgsobjektene består
av en hytte og selveiet tomt.

Vi har allt för ditt
bygge. Och det vi
inte har hemma –
det tar vi hem!
Öppet: Mån.-fre. kl 7-17
Lör. kl 9-13

Denne
hytta ved Osensjøen i Trysil er en av
Statskogs salgsobjekter. (Foto: Statskog)
SELGES:

Tel. +46 571-100 40
hilmer.bygg@hilmer.se

www.hilmer.se

Store hyttetomter
med panoramautsikt!
HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ BEITOSTØLEN

Priser fra kr. 450.000,-

Byggetrinn to er lagt ut nå, mange nye tomter!
For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier
Tlf. 907 92 786/916 81 575
E-post: si-vasru@online.no

Hyttetomtene har storslått utsikt mot Bitihorn, Mugnetind
og Slettefjell, mot vannet Øyangen og til Raudalen.
Selveiertomter på mellom 1 og 2 dekar som ligger fra
930 moh til 970 moh.
• Markahøvda ligger ca 2 km fra Beitostølen i retning
Valdresflye.
• Reiseavstand fra Oslo er ca 220 km.

Destinasjonen er blant de mest snøsikre og har ca 320 km med
flotte skiløyper. Skianlegget i Raudalen er oppgradert og har blant
annet gode Off-piste-muligheter. Beitostølen ligger ved porten av
Jotunheimen, som er Norges største nasjonalpark.
Beitostølen er en trivelig og familievennlig fjellandsby, 900 moh hvor
alle fasiliteter er samlet i et sentrum: alpinanlegg, ski- og turløyper,
butikker, restauranter og barer. Beitostølen tilbyr mange forskjellige
aktiviteter og arrangementer for hele familien – hele året:
festivaler, konkurranser, stølsdrift, bilbane, sykkelpark mm.

Ta kontakt for mer informasjon og prospekt:

Telefon: 970 22 970 / E-post: post@markahovda.no / www.markahovda.no
Aktiv Valdres / Ivar Melbye / Eiendomsmegler MNEF / Telefon: 915 36 466
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- midt mellom Hafjell,
Kvitfjell og Skeikampen!
www.musdalseter.no
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Lokker med hytte- og matopplevelser
I løpet av to dager kan du ta en hyttetur utenom det vanlige
når Hyttemessen åpner dørene hos Exporama.

Tekst/foto: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Du kan oppleve en hyttetur
der du slipper å ta med deg
sovepose, liggeunderlag og
egen mat. Det eneste du trenger er å ta med deg familien å
komme til Hellerudsletta, sier
in for masjonsmeda rbeider
i Hyttemessen, Leif Magne
Flemmen.
HyTTeMaT
Flere av hytteleverandørene
har lokale matprodusenter i sitt
nærmiljø. Disse kommer også i
år til å ta med seg leverandører
av lokale matprodukter med på
messen. Serveringen skjer stort
sett i hyttene hos de enkelte
produsentene.
– Da kan du oppleve å gå
fra hytte til hytte og spise tradisjonell hyttemat, forklarer
Flemmen.
Arrangøren opplyser at
den lokale matproduksjonen
rundt omkring i distriktene
er vel så viktig som hyttefabrikkeringen. De senere år
har de opplevd en eksplosjonsartet vekst i antall småskalaprodusenter av mat og
drikke. I hytter og på tunet
på Hellerud dekker en rekke
av dem bordene med det beste de har å by på.
ny arrangØr
Messen arrangeres av Hyttemessen AS i samarbeid med
Norsk Hyttesenter.

– Det blir absolutt spennende for oss som skal arrangere høstmessen for første
gang. Vi har tro på at høsten er en god tid for å samle
hytteinteresserte på messen.
Mange ser på hytter og hyttetomter på høsten, sier Flemmen.
– Noe nytt på messen i år?
– Trendskiftene i hyttemarkedet går ikke så veldig
fort. Men det er gjerne slik
at den enkelte produsent og
leverandør kan presentere
nye ting på hyttene sine under slike messer. Så langt vi
har oppfattet er det ikke noe
skjellsettende nytt som kommer til å bli presentert. Jeg vil
anta at det er relativt kjente
ting som vises fram.
alT Til HyTTa
Under Høstmesse på Exporama på Hellerudsletta 7. og 8.
september vil hytteutstillere,
tomteutviklere og utstyrsleverandører fra alle kanter av
landet fyller Exporamasenteret. På området til Norsk Hyttesenter står 25 visningshytter.
Valgmulighetene er dermed
mange for de som bærer på
en hyttedrøm. Arrangøren lover at messegjester som er på
utkikk etter typiske hytteduppeditter, interiørprodukter,
toalettløsninger og smarte
produkter som gjør hyttelivet
enda mer praktisk og avslappet, ikke kommer til å bli skuffet. Nær sagt alt er å fi nne i
messehallen.
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Tlf. 92 26 07 92

Det er kanskje nettopp slik kjøpere av fjellhytter drømmer om å se hytta si. Skal du oppleve hyttesenteret på Hellerudsletta slik, må du vente til vinteren - om vi
får like mye snø som forrige vinter da.

VINTERPRAKT:

Solrike
utsiktstomter
ute for salg
på Høgevarde!
Nytt tomtefelt,
HV7 med 25 nye tomter
Besøk oss også på hyttemessa
Hellerudsletta 7. - 8. september
www.hogevarde.no

ÅPEN VISNINGSDAG
Lørdag 14.9 og søndag 15.9 kl 11-17
Det blir fiskekonkurranse lørdagen.

KOM OG LA DEG FRISTE!
Kun 2 timer fra Oslo (1,5 timer fra 2014)

For visning av tomter:
✆ 901 98 243 | gregers@hogevarde.no
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Tlf. 92 26 07 92

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia.
Se mer på www.oslia.no. Visning hver helg

ORDFØRERNES
HYTTEPARADIS?
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UT PÅ TUR: Fjelltur
som ferieform vinner
stadig nye tilhengere.
Her en blid fjellvandrer.
(Foto: Sindre Thoresen Lønnes/DNT)

Vi spurte et knippe lokale ordførere:
1) Har du hytte?
2) Hvorfor har du valgt akkurat dette stedet?

Øivind Sand,
ordfører i Rælingen
- Jeg har ikke hytte. Det
er fordi jeg liker å variere
feriene og reiser sjelden til
samme sted fordi jeg ønsker
å se mange steder i løpet av
livet. Men hvis jeg skulle
ønsket meg en hytte, så
skulle den ligge på Vestlandet eller Østfold nær sjøen
slik at jeg kunne fisket mye.

Etterisoler nå,
reduser fyringsutgiftene!

25 cm Glava
ferdig på
loft

95

00

Åge tovan,
ordfører i Lørenskog
- Jeg har ikke hytte. Jeg har
heller ikke noen planer om
å skaffe meg en hytte. Men
drømmen må være å gå fra
hytte til hytte i Jotunheimen.

Rekordsommer i fjellet
Flere av turistforeningens hytter har hatt
tidenes beste sommer. Norsk turkultur
har aldri stått sterkere, mener generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Jan A. Mærli,
ordfører i Aurskog-Høland

Turistforeningens hytter melder
om rekordhøye besøkstall i sommer. Totalt er det en vekst på 22
prosent i antall overnattingsdøgn på de betjente hyttene.
– Fjelltur som ferieform vin-

ner stadig nye tilhengere. En
årlig sommertur til fjells er blitt
et like viktig ”must” som badeferien, forteller generalsekretær
Kristin Krohn Devold i Den
Norske Turistforening (DNT).
Solid ØKning

De 43 betjente hyttene har i
sommer tatt imot 63 116 overnattinger. Det er nærmere 12
000 ﬂere enn pr 1. august i fjor.
Enkelte hytter har aldri hatt så
mye besøk i juli som i år. Fannaråkhytta, vest i Jotunheimen,
kunne i år notere 966 overnattinger. Det tilsvarer en økning
på 50 prosent sammenlignet
med 2012.
– På det meste hadde vi 87
gjester som skulle fordeles på
det som i utgangspunktet er
32 senger. Det gikk fint da
vi tok i bruk alle muligheter;

uthus, loft og personalbolig.
Vi er en fin gjeng som jobber godt i lag og har det veldig trivelig. Det smitter over
på gjestene, sier hyttevert og
brefører Runar Netland.
MedleMSVeKST
Også hytta Liomseter i Huldreheimen hadde en besøksvekst i
juli på 78 prosent sammenlignet
med i fjor. Litlos inne på Hardangervidda har hatt en vekst
på 47,4 prosent samme måned.
Tallene fra de 413 selvbetjente
og ubetjente hyttene er imid-

lertid ikke samlet inn foreløpig.
Det er nå 241 707 medlemmer i Den Norske Turistforening. Det er en økning på
godt over 4000 sammenlignet med samme tid i fjor, da
237 479 var innmeldt. Norsk
turkultur har aldri stått sterkere, mener Devold.
– Dette viser at vi har klart
å få med oss enda flere på tur.
Vi øker både blant barn, unge
og de godt voksne, og har
klart å skape aktiviteter som
inspirerer mange, sier generalsekretæren.

- Jeg har ikke hytte og har
ikke noe ønske om å eie
hytte.

pr kvm.
eks mva

Vi tilbyr Kr 1500,- i tilrigging pr. jobb
også
termografering
og etterisolering
av vegger

Granli Isolering AS
TLF: 911 95 911
post@blaseisolering.no
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Hjem
Tlf. 92 26 07 92

Visning lørdag
7. september
Fra kl. 13.00 til 15.00

Tlf. 92 26 08 45
post@bergehyttefelt.com
www.bergehyttefelt.com
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Miele-dager
5. 6. og 7.
september
Testet for 20 års levetid

Nytt design

KUPP på Jessheim

www.seinfo.no/miele

Kun
5 stk.

Kun
5 stk.

KUPP i 3 DAGER

9.090,Stekeovn med pyrolyse.
76 liters ovnsvolum.
H 2661 BP • stål • Veil. 15.155,

Kun
5 stk.

7.890,Induksjonstopp,
rask og effektiv.
KM 6117
Veil.13.135,-

Vi tilbyr SPESIALTILBUD på hele
sortimentet til Miele i perioden. MIELErepresentant er til stede torsdag 5. sept.
Demonstrasjon og enkel servering.
Velkommen til Ringveien 23
5. 6. og 7. september.

GRATIS

kjelesett • verdi kr 2.500,JAKTKLART:

Foto: Terje Kolaas

Rypetellinger viser oppgang
Tekst: Kjell M. Kaasa
redaksjonen@avisdrift.no

Fjorårets jakt ga det magreste utbytte av ryper som noen
gang er registrert. 120 000
ryper var nesten en halvering
fra året før.
– Det kunne nesten bare
gå oppover etter fjoråret, og
tellingene våre viser at det er
flere ryper i nesten alle våre
områder i år, med unntak av
noen steder i Trøndelag, sier
Jo Inge Breisjøberget, fagsjef
for jakt og fiske i Statskog.
Kvotene blir dermed større
enn i fjor i de fleste jaktområdene.
Rypejakta starter 10. september. Rundt halvparten av
landets rypejegere jakter på
statsgrunn, der jakta bestyres
av enten Statskog eller lokale
fjellstyrer.
– Særlig i indre strøk av

Troms og sør i Nordland er
det en betydelig oppgang i år.
Noen steder i Trøndelag gikk
fra dårlig til middels i fjor,
men har ikke hatt videre oppgang i år, sier han.
Færre fiender
Færre rødrev er sannsynligvis en viktig forklaring, ifølge
Statskog.
– Det var mye lemen fram
til sommeren i fjor, og så krasjet bestanden. Det gikk trolig
også hardt utover reven, som
fikk mindre mat. Indikatorer
tyder på at færre rev har klart
seg gjennom vinteren, sier
Breisjøberget.
Reven er en av rypas verste
fiender.
Den brutale nedgangen i
fjor kan også forklares av det
reduserte jakttrykket. Jegerne fikk tildelt mindre kvoter.
Noen områder ble helt stengt
for rypejakt.
– Men vi vil advare mot å
konkludere med at fredning
er løsningen. Det er stort sett
antallet rovdyr som bestemmer rypebestanden. Med færre rev i terrenget er det flere
rypekyllinger som får vokse
opp, sier Breisjøberget, som
holder på med en doktorgrad
om rypeforvaltning.

Stortelling
Rypetellinger i Statskog-regi er
et stort prosjekt og foregår de
tre første ukene i august. Flere
hundre medlemmer fra lokale
jeger- og fiskerforeninger går utlagte linjer i terrenget, det vil si
at de går fire kilometer rett fram
i terrenget. Med hund som
medhjelper registrerer de hvor
mange ryper og rypekyllinger
de treffer på, med 250 meter på
hver side av linjen som registreringsfelt.
Tellingene avgjør hvor store kvoter rypejegerne får i år.
43 000 nordmenn gikk på
rypejakt i fjor, mot nærmere
60 000 for bare et par år siden.
– I kronårene 1987 og 1988
var det over 100 000 rypejegere på jakt. Mange har falt fra,
særlig sofajegerne. Men de ivrigste jakter fortsatt, om enn
i mindre omfang, sier Breisjøberget.
En typisk rypejeger er på
jakt i 10-12 dager og tar det
som en ferie, med bålkos og
overnatting i telt.
– Sammen med elgjakt vil
nok rypejakt fortsatt ha status som den store folkejakta
fremover selv om det har gått
nedover med utbyttet de siste årene, sier Breisjøberget.

Statskogs rypetelling : ØSTLANDET
Her er det en markert oppgang
i Statskogs terreng. I Fulufjellet
er det talt seks ryper per kvadratkilometer, mot tre i fjor.
Antall kyllinger er 6,3 per høne.
I Drevfjellet i samme område
(Ljørdalen) har Statskog talt 47
ryper per kvadratkilometer og 6
kyllinger per høne. I Ljørdalen
ble det registrert seks orrfugl og
fem storfugl per kvadratkilometer.
Også på Varaldskogen har
Statskog økning fra i fjor, og
det er for orrfugl økningen er
størst. Storfugl er på nesten
samme nivå som i fjor.
Både Sølvverket og Finnemarka har en god kyllingproduksjon og en tetthet rundt
fem skogsfugl per kvadratkilometer.
Jegerne finner kvotene på
statskog.no.

www.seinfo.no/miele

Kun
5 stk.

Oppvask
helintegrert, XXL
G 5475 scvi • Veil. 14.886,-

Kun
5 stk.

Nor-Team

Etter tidenes dårligste rypejakt i fjor,
ser det bedre ut i
år, viser Statskogs
tellinger.

8.900,-

Nytt design

Nytt design

Få med SteelStarterSett
ved kjøp av minst 3
Miele- produkter. Settet
er fra Littala-serien
«All Steel»
og passer perfekt
på Mieles
induksjonstopper.
Dette tilbud gjelder kun
under kampanjedagene

7.400,-

www.seinfo.no/miele

14.600,Kaffemaskin,
for innbygging.
CVA 6401 • stål
Veil. 24.306,-

Kjøleskap, integrert
K 37222 iD
Veil. 12.340,-

Velkommen til oss under kampanjen.
Torsdag 5. september får vi besøk fra MIELE.

Se kart

www.
sekart.no/10
RYPEJEGER:

Foto: Jim T.
Kristensen

Begrenset antall. Alle priser gjelder henting
i Ringveien 23. Forbehold om trykkfeil.

Ringveien 23, 2050 Jessheim • Tlf: 63 97 46 95
Man-fre 9-17, tors. 9-19, lør 10-14 • www.kjokkensenteret.no
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Reidun Sæther på turné
Skedsmo-jenta
Reidun Sæther legger ut på turné i høst
med sin nye forestilling «Reidun og Per
Elsker Musikaler».
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Onsdag 11. september har
den nye forestillingen «Reidun & Per Elsker Musikaler»
premiere i Lillestrøm kultursenter. Her skal Reidun Sæther fra Skedsmokorset og opera- og musikalsangeren Per
Vollestad fråtse i kjente musikallåter.
– Det er kjempegøy og en
stor utfordring, sier Reidun til
Romeriksposten.
– Vi tar for oss alt hva musikalsjangeren har å tilby. Det
er en forestilling med mye
humor og komikk. Manus er
spesialskrevet til meg og Per
av Runar Borge, som er helt
utrolig dyktig og en ære å få
jobbe med. Vi synger sanger

fra drømmerollene våre og vi
beveger oss ut av komfortsonen og over i sjangre vi kanskje ikke har gjort før, legger
hun til.
Mer KreVende
Tidligere har 32-åringen hatt
roller i kjente musikaler som
Trollmannen fra Oz og Cats. I
fjor spilte Reidun Damen i Sjøen i Monte Python`s humormusikal Spamalot på Folketeateret.
En rolle hun i år ble nominert
til to Komipriser for.
Reidun mener imidlertid
det har vært annerledes å jobbe mot den nye forestillingen.
– Sammenlignet med Spamalot, så er denne prosessen
på mange måter mer krevende
for meg. Vi er kun to på scenen, det er mye mer materiale
vi skal gjennom og mye mer
scenetid vi skal fylle. I tillegg
er spennet mellom alvor og
humor mye større. Dette er en
nyskrevet forestilling, så det
er ingen som har gjort det før
oss som vi kan dra erfaringer
fra, forteller hun.
FanTaSTiSK TeaM
Reidun roser imidlertid de hun
jobber sammen med.
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Mitt

instrument

– Vi er et fantastisk team.
Musikalsk ansvarlig er Hans
Einar Apelland, som også var
ansvarlig for Spamalot, og regissør Mattias Carlsson som
har fulgt meg helt siden min
debut. Han er en drøm å jobbe med. Vi har det veldig gøy
på jobb, selv om det er lange
dager, sier hun.
Etter premieren i Lillestrøm
legger duoen ut på turné til
Jessheim, Bærum, Hønefoss,
Nøtterøy og Drammen. I november skal musikalen spilles
på Chat Noir i Oslo - i første
omgang i to uker, men med
mulighet for forlengelse dersom billettsalget tar av.
– Jeg håper og tror at alle
som er glad i flott sang og
store musikalske opplevelser,
kommer og ser denne forestillingen, sier Skedsmo-jenta.

Navn: Ole Anton Berntsen
Alder: 56
Bosted: Skedsmokorset
Spiller i: Musikklærer ved
Lillestrøm vgs og frilansmusiker.
Musikkstil: All god musikk

Som mange andre musiker med blåseinstrumenter
startet også Ole Anton Berntsen sin musikalske
karriere i et skolekorps. Da han var i niårsalderen
blåste han ut sine første toner på en gammel, bulkete baritone i Vigernes skolekorps. Interessen for
trombone fikk han først som 16-åring. Opp gjennom årene har han hatt mange musikalske forbilder.
Men må han velge et, blir det innenfor cooljazzen.
Spesielt setter han pris på den kanadiske jazzpianisten, komponisten og orkesterlederen Gil Evans.
Berntsen forteller at musikken til Evans appellerer
til trombonen. Dessuten liker han klanbildet som
cooljazzen gir.

NY DUO: Reidun Sæther og Per
Vollestad spiller sammen i forestillingen «Reidun og Per Elsker Musikaler». (Foto: May B. Langhelle)

Stina Stenerud & Her Soul Replacement holder konsert på kulturpuben i Lillestrøm lørdag 7.
september. (Foto: Pressefoto)
LOKAL KONSERT:

Stina Stenerud
inntar Lillestrøm
Stina Stenerud &
Her Soul Replacement kommer rett fra
festival i Frankrike til
kulturpuben i Lillestrøm denne helgen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det er stemningen og kontakten både på scenen og med publikum som betyr mest for meg, sier
Stina Stenerud fra Fetsund, som
nå omtales som en gryende stjerne innen norsk blues og soul.
For snart ett år siden kom
hun og bandet hennes, Her
Soul Replacement, ut med sitt
andre album, «Coming Home».
De har opptrådt på de fleste
bluesklubber i Norge, By:Larm
og Notodden Bluesfestival.
I sommer har de også inntatt

Europa. I mai stod Stina Stenerud på scenen på en av Europas
viktigste bluesfestivaler i den
tyske byen Eutin. Denne festivalen er et viktig springbrett for
å skaffe kontakter og bli kjent
i Europa. Og det bar frukter. I
slutten av august spilte Stina og
bandet på Festival Blues au Chateau i Bretagne i Frankrike.
loK ale KonSerTer
Kommende lørdag er det imid-

lertid kulturpuben i Lillestrøm
som får besøk av Stenerud
sammen med kor og blåsere.
Utover høsten er det også lokale konserter som står på programmet, ifølge bandets nettsider.
På turnéplanen resten av
året står to opptredener på kulturpuben i Lillestrøm samt en
konsert på KaffeDilla på Kløfta,
der Stenerud for tiden også er
bosatt.

Tlf. 63 81 77 42

ÅPENT:

Mandag - torsdag : 12:00 - 23:00
Fredag - Lørdag : 12:00 - 01:00
Søndag :
12:00 - 23:00

Du finner oss i Leiraveien 2
(Skedsmohallen), Lillestrøm.

— Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
— Jeg kjøpte nytt instrument forrige sommer. Dette
var en bestilling til Shires fabrikken i Boston USA
da min gode gamle Conn Elkart 88H rett og slett
var utslitt etter mange år. Det nye instrumentet er
bygd på samme lest som det gamle. I storband
og band sammenheng spiller jeg også på et lite
Shires horn, eller retter sagt signaturmodellen til
Micael Davis.
— Hvorfor liker du disse så godt?
— Fordi det er kvalitetsinstrumenter der både klang
og finish tiltaler meg. Og fordi de føles som å spille
på en Conn.
— Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
— Nei, men jeg har en del øvelser som må til for å
yte. Instrumentet låter best når jeg er i god form.
— Din beste opplevelse med dette instrumentet?
— Det må være West Side story oppsettingen med
Egil Moon-Iversen med stort orkester. Dessverre
ser det ut til at mange teatre i dag velger bort
levende musikken til fordel for ferdig innspilt
musikk, senest ved folketeaterets oppsetting av
My Fair Lady. Noe jeg synes er utrolig trist. En god
opplevelse er det også når mine elever lykkes i en
konsertsituasjon.
— Behersker du andre instrumenter?
— I de senere år har folkemusikken skapt interesse.
Sysler litt med lur og bukkehorn. Spesielt morsom
var det å få være med å spille lur ved åpningen av
den Nasjonale folkemusikk scenen i Oslo.
— Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt
Instrument?
— Morten Belstad. Han er en lillestrømgutt som
stadig er å se i ulike orkestre som for eksempel
KORK og Oslo filharmonien.
Tekst: Roy Mortensen
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER

KULTURKAFÉ - EINAR LUNDE

TORSDAG 05. SEPTEMBER KL. 12:00
I CONNECT

chorizo og bocadillos. For ikke å
snakke om Serranoskinke, kanskje
den aller mest kjente kulinariske
spesialiteten fra dette distriktet.
I tillegg får vi et smakfullt kåseri
og mange munnfuller med deilig
spansk drikke. Kom og SMAK!
Vi fortsetter med SMAK! – arrangementene. Kokkene står klare med
de beste råvarene og legger grunnlaget for en hyggelig kveld. Svært
kompetente foredragsholdere som
supplerer med historie og innsikt i
mat og drikke. Velkommen til bords!

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

publikum på TV-innspillingene.
Opptakene foregår i Stjernesalen på
Lillestrøm Kultursenter og varer i ca.
2,5 time(med pause innlagt). Du kan
regne med å få oppleve mye som
aldri kommer på skjermen. For kun
kr 85,- pr. billett kan du nå være med
på TV-innspillingene av «Asbjørn
Brekke show»!

REIDUN OG PER ELSKER
MUSIKALER

ONSDAG 11. SEPTEMBER KL. 19:00 I
TEATERSALEN

BANDWAGON
«Ville, våge, vinne.» - men er det lurt
å gå på rød løper med joggesko?
- Et ellevilt møte med Gro Harlem
Brundtland, Zimbabwes diktator
Robert Mugabe og en kliss naken
norsk stortingspolitiker på et direktør-kontor i Afrika. Dørene åpnes
kl. 11.00.

LØRDAG 07. SEPTEMBER KL. 18:00
I CONNECT
Bandwagon er en låtskriverkonkurranse for ferske og uetablerte artister
og band i Norge. Den starter lokalt
og ender i en nasjonal ﬁnale. Vinnerne går videre til regionﬁnalen for
Stor-Oslo-området. Fra regionﬁnalen
velges det ut én vinner, som sendes
til den nasjonale ﬁnalen i november.

SMAK - BARCELONA

ASBJØRN BREKKE SHOW

FREDAG 06. SEPTEMBER KL. 18:00
I KAFÉEN

En smak av det Katalanske kjøkken
– paella, brød med tomat, olivenolje,

TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 19:00
I STJERNESALEN
Asbjørn Brekke er tilbake på
Lillestrøm Kultursenter. Vil du være
publikum, kan du sikre deg billetter
nå! Asbjørn er ikke vant til å få så
mye besøk, så han setter stor pris
på alle kjendisene som kommer
innom. Espen Eckbos artige, single
ﬁgur fortsetter med sitt talkshow
på TVNorge – og DU kan være

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

Hva skjer når to av Norges beste og
mest allsidige sangere møtes for å
leke seg frem til en forestilling med
musikallåter? Opera- og musikalsangeren Per Vollestad ringer sangerinnen og musikalartisten Reidun
Sæther for å leke med ideer og
muligheter til en forestilling. i Reidun
& Per elsker musikaler opplever du
de to fremføre de beste låtene fra
de største musikalene i en kjærlighetsfull og leken hyllest til en sjanger
både de og publikum elsker!

LØRENSKOG HUS
«JAKTEN PÅ ÆRLIGHETEN»

ANNE KAT. HÆRLAND

TORSDAG 05. SEPTEMBER KL. 19:00
STORSTUA
Nominert til komiprisen 2013
for «årets beste stand up»! Fire
år etter premieren på «Gift, men
ingen fanatiker» er Anne-Kat
Hærland tilbake med et helt nytt
soloshow.
Enda råere, enda frekkere, enda
ærligere. Glem bonderomantikk,
dette er «Jakten på ærligheten».

GALLAÅPNING AV BOLLYWOOD
FESTIVAL 2013
FREDAG 06. SEPTEMBER KL.18:00
STORSTUA
Gallaåpning med bollywood og
klassisk indisk dans. Opplev
festivalens bestillingsverk: Bollywood-dans fremført av Nasjonalballetten. Vi får også oppleve Bollywood-dans fremført av dansere
fra Polen og India.

TROMMEVERKSTED

LØRDAG 07. SEPTEMBER KL. 13:0015:00 LØRENSKOG BIBLIOTEK
Trommerverksted og Afrikanske
rytmer med Adjei Dance. Passer
forbarn fra 3- 6 år. Begrenset antall
plasser, billett hentes samme dag.
Fri entré. Velkommen!

LESESTUND

MANDAG 09. SEPTEMBER KL. 18:00,
LØRENSKOG BIBLIOTEK
Lesestund for barn fra 5 til 8 år.

LARS KLEVSTRAND

TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 12:00
VASSHJULET
Lars Klevstrand - visesanger, gitarist
og melodisnekker siden 1968,
har markert seg som artisten med
det brede repertoaret. I det ligger
mange års oppsamlet kunnskap om
våre sentrale norske visediktere og
deres verk.

RÆLINGEN
STYGGEMANNSVÆRSTINGEN

TORSDAGER KL. 18:00 SANDBEKKSTUA

Dette er turen hvor selv Fandens
oldemor måtte gi tapt og bite
i greina. Vi skal opp på 396,5
m.o.h. på bare 2 km., så om du
har høydeskrekk - glem hele
greia! Vi går i et høyt tempo, så
de som blir med må være i svært
god form og ha raske og gode
ben. Tror du at du er kar om å
klare en slik tur, møt opp ved
Sandbekkstua torsdager i god tid
før klokka 18.00. Vi går presis. Vel
møtt. Bjønnåsen Friskuslaug

Billetter:

www.lorenskogkino.no

Ukens premierer:
* One Direction
(3D)
*De tøffeste gutta
* Før midnatt

LARS KLEVSTRAND - LUNSJKULTUR 60+
Tirsdag 10. september kl. 12.00, Vasshjulet - kr. 130

Aktuelle filmer:
Maur i rompa
Kick-Ass 2
Monsteruniversitetet
Pioner
Smurfene 2

LOTUS
Velkommen til smykkenes verden!

Senior/babykino onsdager 12.30:
Onsdag 04.september:

NOT DARK YET - EN HYLLEST TIL BOB DYLAN
Onsdag 18. september kl. 20.00, Vasshjulet - kr. 200

Babykino: Grown Ups 2
Seniorkino: Pioner

ANTHONY SANDBERG AS • TORVET 5

FROGNER

+ omkostninger

1 950 000,-

homeeiendom.no

SOLGT

SOLGT

SOLGT

homeeiendom.no

SKÅRERÅSEN 12

MARGARETHAS VEI 37

SKÅRER TERRASSE 23

2 650 000,-

LØRENSKOG

LØRENSKOG

LØRENSKOG

FJELLVEGEN 29 D

3 290 000,-

homeeiendom.no

1 690 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

+ fellesgjeld og omkostninger

+ omkostninger ca. 2,8 %

Vardefjellet/ *Tiltalende rekkehus med nyere
standard - barnevennlige omgivelser - garasje

Skårer/ *Oppgradert 3- roms leil. med god standard
- stor innglasset og solrik balkong - parkeringsplass

*Romslig og tiltalende 3- roms selveierleil.- solrik
terrasse/hage - nyere standard - garasje - sentralt

*Stor, lys og trivelig 3-roms leil. med solrik balkong
og fantastisk utsikt - garasje - heiser - V.v/fyring inkl.

VISNING
Tors 5/9 kl 17.30-18.30
Velkommen til visning!

VISNING
Solgt

SOLGT

SOLGT

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

BRA / P-ROM
90 m2 / 84 m2
EIERFORM
Selveier
TOTALPRIS
2 650 000,OMKOSTNINGER
Ca. 2,8 %,FELLESKOSTNADER
1 800,- pr. mnd

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

FINSTADJORDET

6 750 000,-

KONVALLVEIEN 61

+ omk. 2,8%

Lørenskog/Sørli *Vesentlig påkostet og
tiltalende enebolig - solrik og barnevennlig
beliggenhet - garasje - sokkelleilighet
SOLGT

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

BRA / P-ROM
67 m2 / 67 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
151 631,TOTALPRIS
2 101 631,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 415,- pr. mnd

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

BRA / P-ROM
74 m2 / 71 m2
EIERFORM
Eierseksjon
TOTALPRIS
3 290 000,OMKOSTNINGER
ca. 2,8 %
FELLESKOSTNADER
2 109,- pr. mnd

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

BRA / P-ROM
73 m2 / 73 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
231 405,TOTALPRIS
1 921 405,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
4 863,- pr. mnd

LILLESTRØM

LØRENSKOG

ROMERIKSGATA 67

BIBLIOTEKGATA 12

SOLGT

BYGGEÅR
1988
BRA / P-ROM
218 m2 / 210 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
647 kvm Eiet tomt

3 100 000,-

homeeiendom.no

Tiltalende og stor 3-roms toppleilighet på Metro
- ny i 2010 - attraktiv og sentralt - garasje - heis

KONTAKT
Eirik Nordlie
90 88 05 87
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

Mer informasjon og ﬂere eiendommer ﬁnner du på homeeiendom.no

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

+ fellesgjeld og omkostninger

VISNING
Etter avtale.
FINN-kode: 43269172

2 490 000,-

BRA / P-ROM
90 m2 / 87 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
2 325 124,TOTALPRIS
5 425 124,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
9 025,- pr. mnd

Lys og trivelig 3-roms leilighet i 2. etg. i horisontaldelt tomannsbolig. Barnevennlig, rolig og sentralt.
VISNING
Ons 4/9 kl 17.30-18.30.
VELKOMMEN!

KONTAKT
Eiendomsmegler MNEF Jan Erik Ellefsrud
46 42 03 00
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

BRA / P-ROM
68 m2 / 68 m2
EIERFORM
Andel
FELLESGJELD
134 927,TOTALPRIS
2 624 927,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 300,- pr. mnd

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

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

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!

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

Vil du ned i vekt ?

LØSNING

- 5 - 10 - 15kg bruk Cambridgekuren!

AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

Jeg syntes produktene
smaker godt, også får jeg en
super deilig følelse innvendig!

Å
P
T
S
E
B
SMAK ?

- Ulrikke Dovran Steenhoff

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

SVEVENDE I STORSLÅTT NATUR
VINNER AV FLAXLODD
FRANK GRØNLUND
Torvgt 18
2000 Lillestrøm

r!
e
r
e
l
u
t
a
r
G

Ned i vekt - bedre helse!
Kjøp kuren hos våre rådgivere/forhandlere
eller hos din lokale helsekostbutikk.

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

SVarSlipp SendeS Til: romeriksposten, depotgata 20, 2000 lillestrøm

lØSning : ................................................................................................................................................................
naVn : ........................................................................................................................................................................
adreSSe : ...............................................................................................................................................................
FriST For innSending : Mandag 9. september

SELGES NÅ I
32 LAND

www.cambridgekuren.no

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.

tv & underholdning

Nr. 26 – 2013

tv

tv & underholdning

Norske stjerner kjemper om heder og ære

Beat for beat tilbake

Over ti lørdagskvelder
skal ti av landets
fremste artister i høst
utfordres i nye musikksjangre. Stjernekamp
ble en braksuksess på
NRK i fjor høst, og
etter ti lørdager med
enorme utfordringer,
stod Rita Eriksen igjen
som vinner av hele
konkurransen, og tittelen Norges ultimate
entertainer. Nå er det

Hele Norges Ivar
Dyrhaug og «Beat for
beat» er tilbake i
splitter ny drakt og
med nye oppgaver.
I kveldens sesongpremiere er det Erik
André Hvidsten, Reidun Sæther, Adam
Douglas og Solgunn
Ivana Valstad som
skal til pers!

NRK1 fredag kl 20.05

klart for en ny sesong,
med et fantastisk
stjernelag. Årets artister er Hans-Erik
«Hank» Dyvik Husby,
Atle Pettersen, Vidar
Johnsen, Espen Grjotheim, Elisabeth Andreassen, Agnete Johnsen, Mimmi Tamba,
Silya Nymoen, Eli Kristin Hanssveen og
Helene Bøksle.
NRK1 lørdag kl 20.20

Ny sesong med ånder og mysterier

I sin åttende sesong
fortsetter «Åndenes
makt» å lete etter forklaringer på det uforklarlige. – Vi har flere
gode saker å presentere denne sesongen.
Blant annet kommer vi
over en barneseng
som flytter på seg
med spedbarn liggende oppi. Vi har
også vært på Vikingskipshuset på Bygdøy

og sett på Osebergskipet, som konsekvent motsetter seg
konservering. Generelt
synes jeg det er ganske høy gåsehud-faktor
denne sesongen, sier
Tom Strømnæss.
I første episode får
vi se at det råder en
litt spesiell form for
kugalskap på en gård i
Fåvang.
TVN søndag kl 21.30

ONSDAG 4.9
09.55 Morgensending
13.30 Valg 2013 (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 På de syv hav (r)
15.15 Barn for enhver
pris (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Danne og Bleckan (8)
19.45 Underveis (9)
20.15 Jordas kretsløp (r)
21.15 Billedbrev (r)
21.25 Oddasat –
nyheter på samisk
21.30 USAs norske
bataljon (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Bully
23.45 Farlige
forfalskninger (r)
00.35 Valg 2013 (r)
01.05 Jakt for føde (r)
01.35 Oddasat –
nyheter på samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt
drømmehjem (13)
15.00 Klaus på kanten (r)
16.00 Home and Away (27)
16.30 Home and Away (28)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (15)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (15)
19.30 Hotel Cæsar (33)
20.00 Stjernene på
slottet (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Maria Wern (4)
23.00 Blue Bloods (10)
23.55 Stjernene på
slottet (r)
00.55 Irene Huss: Den som
lurer i mørket (r)
01.55 Mord og mysterier (r)
03.00 Mord og mysterier (r)
03.50 Nattsending

06.00
09.30
nia (r)
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
nia (r)
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
(r)
22.00
(r)
22.30
23.25
00.20
01.20
02.15

Morgensending
Livredderne i CaliforFrasier (r)
Frasier (r)
Menneskejegeren (r)
Hushaiene (r)
Livredderne i CaliforMacGyver (r)
Scrubs (r)
That '70s Show (r)
Duck Dynasty (r)
South Park (r)
Cleveland Show (r)
Menneskejegeren (r)
112 – Politiet (9)
Hushaiene (r)
Hushaiene Vegas (3)
Nattskiftet (r)
Nådeløse innkrevere
Nådeløse innkrevere
The Killing (2)
Criminal Minds (r)
Homeland (r)
De 7 drap (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (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 (r)
19.30 Sinnasnekker'n (7)
20.30 Ekstremt vekttap (6)
21.30 CSI (12)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.20 Special Victims
Unit (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Redningskvinner (r)
09.10 Masterchef USA (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1934)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (11)
20.30 Luksusfellen (3)
21.30 Boligjakten (2)
22.30 The Mentalist (21)
23.30 Client List (8)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.10 Sex og singelliv (r)
01.40 Kongen av Queens (r)
02.10 Bones (r)
03.00 NCIS (r)
03.45 Smash (r)
04.30 Sex og singelliv (r)
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (r)
20.30 How I met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Hollywood Homicide.
Am. actionkomedie fra
2003.
23.50 Cops (r)
00.20 Nattsending

09.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.30 Distriktsnyheter
12.50 Hovedscenen (r)
14.50 De andre (r) Norsk
dokumentarfilm fra 2012.
16.20 Kunnskapskanalen
17.20 Fra Sverige til himmelen (r)
17.50 The Beatles – Slik
ble Magical Mystery Tour til
(r)
18.50 Magical Mystery Tour
(r) Br. TV-komedie fra 1967.
19.45 Ekstremvær (r)
20.30 Klassisk Vorspiel i
Royal Albert Hall
21.40 Filmavisen 1963
21.50 Program ikke fastsatt
22.00 Last night of the
Proms 2013
23.40 Rivaler. Fr. drama fra
2008.
01.25-03.40 Doktor Kevorkians utvei (r) Am. drama
fra 2010.

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Stjernene på slottet
(r)
15.00 Valgcamp (r)
15.30 Valgcamp (r)
16.00 Valgcamp (r)
16.30 Valgcamp (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Valgcamp (2)
20.00 Program ikke fastsatt
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Partilederdebatten
23.10 Hodejegerne. Norsk
krimdrama fra 2011.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 That '70s Show (r)
13.00 That '70s Show (r)
13.30 That '70s Show (r)
14.00 That '70s Show (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 South Park (r)
17.30 Hot Shots 2. Am.
komedie fra 1993.
19.15 Baller av stål (r)
20.00 Agent null (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 The Marine. Am. action fra 2006.
22.50 Watchmen. Am. action fra 2009.
01.50 Criminal Minds (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.55 Two and a Half Men
(r)
15.25 Two and a Half Men
(r)
15.55 Two and a Half Men
(r)
16.25 Sinnasnekker'n (r)
17.25 Sinnasnekker'n (r)
18.25 Gnomeo og Julie.
Am. animasjonsfilm fra
2011.
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Crossing Over. Am.
drama fra 2009.
23.40 Body of Proof (r)
00.40 Unbreakable. Am.
drama fra 2000.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Parenthood (r)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Made in Jersey (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 The Middle (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 The Middle (r)
17.30 The Middle (r)
18.10 Homsepatruljen (r)
19.05 Big. Am. dramakomedie fra 1988.
21.00 Livets lyse side. Am.
komedie fra 1997.
23.35 Kill Bill: Vol. 2. Am.
actionthriller fra 2004.
02.00 7 Days of Sex (r)
03.00 One True Thing. Am.
drama fra 1998.
05.20 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 TV-shop
08.00 US Fear Factor (r)
09.00 Eureka (r)
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Best Ink (r)
12.30 Hell's Kitchen USA (r)
13.30 Hell's Kitchen USA (r)
14.30 Hell's Kitchen USA (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Garasjen (r)
18.00 Formel 1: Italia
Grand Prix – kvalifisering.
Redigert opptak fra kvalifisering i Italia Grand Prix på
Monza.
19.00 Boksing: Nordic Fight
Night. Cecilia Brækhus vs.
Oxandia Castillo.
24.00 Bokseren. Irsk-am.
drama fra 1997.
02.20 Alien Siege. Am. action fra 2005.
04.10 Cops (r)
04.45 Nattsending

07.00 Morgensending
10.45 Glimt av Norge (r)
11.00 Nordisk gudstjeneste
fra Tautra Mariakloster
11.45 Attenboroughs 60
ville år! (r)
12.35 Hjelp, vi flytter sammen! (3)
13.35 Side om side (r)
14.00 Lindmo (r)
15.00 Stjernekamp (r)
16.30 Trav. Klasseløpshelgen.
17.30 Ut i naturen (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.05 Afrika (1)
20.55 Vesterhavsøyene (2)
21.35 Nytt liv i East End (4)
22.35 Folklab (r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Lilyhammer (r)
00.05 Side om side (r)
00.30 Den store ølreisen (r)
01.25 Nattsending

09.50 Morgensending
11.45 Trysil-Knut. Norsk
drama fra 1942.
13.20 Den store ølreisen (r)
14.15 Ein nasjon av overvektige (r)
15.25 Last Night of the
Proms 2013 (r)
17.00 Last Night of the
Proms 2013 (r)
18.30 Norge rundt og rundt
(r)
19.00 Svenske hemmeligheter (r)
19.15 Det store kobbertyveriet (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Kongebryllup – i gode
og onde dager (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Ben X. Be./ned.
drama fra 2009.
00.10 Den gode viljen (r)
01.05 Ekstremvær (r)
01.50-03.35 Rivaler (r) Fr.
drama fra 2008.

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Langt hjemmefra (r)
13.00 Bernard og Bianca.
Am. animasjonsfilm fra
1977.
14.30 Slipp Willy fri. Am.
familiefilm fra 1993.
16.40 Pornopung: Bakomfilm (r)
17.00 Erna
17.30 Jens
18.00 Kristiansen & Strand
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Hjelp, vi er i filmbransjen! Norsk komedie fra
2011.
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.35 Været
21.40 Sportsnyhetene
22.00 Prøv mitt liv (6)
23.00 Fatal Flight 447:
Chaos in the Cockpit
24.00 Wallander: Arven (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Frasier (r)
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Dødsveiene (r)
17.30 Dødsveiene (r)
18.30 Dødsveiene (r)
19.30 Zero Rally (r)
20.00 Villmann på tur (r)
21.00 Perfect Stranger. Am.
thriller fra 2007.
23.05 Cowboys og røvere
(4)
24.00 The Shield (r)
01.00 The Shield (r)
02.00 The Shield (r)
02.55 The Shield (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.55 Wipeout UK (r)
09.55 America's Funniest
Home Videos (r)
10.20 America's Funniest
Home Videos (r)
10.45 Melissa & Joey (r)
11.10 Melissa & Joey (r)
11.35 Melissa & Joey (r)
12.00 Melissa & Joey (r)
12.30 Melissa & Joey (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Friends (r)
15.00 Friends (r)
15.30 Ullared (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (2)
21.30 Åndenes makt (1)
22.30 Body of Proof (11)
23.30 Major Crimes (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 CSI (r)
02.20 Haiakademiet (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef Masters (r)
12.00 Skjulte skatter (r)
13.00 Skjulte skatter (r)
14.00 Skjulte skatter (r)
15.00 Skjulte skatter (r)
16.00 Top Model Sverige (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.00 Million Dollar Listing
New York (7)
21.00 Get Smart. Am. actionfilm fra 2008.
22.55 Two and a Half Men
(r)
23.25 Two and a Half Men
(r)
23.55 Up All Night (r)
00.25 Up All Night (r)
00.55 The Middle (r)
01.25 The Middle (r)
01.55 The Middle (r)
02.25 The Middle (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Franklin and 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 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Formel 1: Italia
Grand Prix – kvalifisering (r)
Redigert opptak fra kvalifisering i Italia Grand Prix fra
Monza.
17.00 Formel 1: Italia
Grand Prix – høydepunkter.
Høydepunkter fra Formel 1
Italia Grand Prix.
18.00 NFL. Am. fotball.
22.30 Walking Tall 3 – Lone
Justice. Am. actionfilm fra
2007.
00.25 American Dad (r)
00.55 American Dad (r)
01.25 American Dad (r)
01.55 American Dad (r)
02.25 Nattsending

10.15 Morgensending
13.25 Sportsrevyen (r)
13.45 Underveis (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 På de syv hav (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er universet (r)
19.45 Sør-Amerikas ukjente
historie (4)
20.45 Tilbake der ingen
skulle tru at nokon kunne
bu (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jimmys matfabrikk (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Hitler – vondskapens
karisma (3)
23.00 Hundre år med olje
(r)
24.00 Nytt liv i East End (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r)
12.00 Jakten på kjærligheten (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (3)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (33)
16.30 Home and Away (34)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (17)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (17)
19.30 Hotel Cæsar (35)
20.00 Valgnatt
21.00 Nyhetene
21.20 Valgnatt fortsetter
02.00 Mord og mysterier (r)
02.55 Mord og mysterier (r)
03.45 Numbers (r)
04.30 Alarm 112 – På liv og
død (27)
05.15 Better Off Ted (r)
05.35-06.00 Better Off Ted
(r)

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (2)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.55 Fotball: Adeccoligaen: Fredrikstad – Elverum.
1. omgang. Direkte fra Fredrikstad stadion.
19.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang i fotballkampen mellom Fredrikstad
og Elverum.
20.00 Fotball: Adeccoligaen: Fredrikstad – Elverum
2. omgang. Direkte fra Fredrikstad stadion.
21.00 Damejakt i øst (r)
22.10 Klovn (r)
22.40 Klovn (r)
23.10 Klovn (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (1)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (r)
19.30 Sinnasnekker'n (9)
20.30 71° nord (2)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
24.00 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Masterchef USA (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1937)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (13)
20.30 Top Model USA (13)
21.30 NCIS (23)
22.30 Nashville (20)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
02.55 Smash (r)
03.40 Sex og singelliv (r)
04.05 Sex og singelliv (r)
04.30 Pan Am (r)
05.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
22.00 Anger Management
(5)
22.30 The Exes (4)
23.00 Legit (2)
23.30 Cops (r)
24.00 World's Most Amazing Videos (r)
01.00 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Jaget på Facebook (r)
14.05 Historien om et måltid (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 På de syv hav (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vesterhavsøyene (r)
19.40 Filmavisen 1963
19.50 Joanna Lumley – på
søk etter Noas ark (r)
20.55 Kulturquiz (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (4)
22.00 NRK nyheter
22.10 Økonomisk vekst –
lavere lønn
23.10 Hitler – vondskapens
karisma (r)
24.00 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
01.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.20 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (4)
15.00 Komiker i arbeid (r)
16.00 Home and Away (35)
16.30 Home and Away (36)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (18)
18.00 Hotel Cæsar (36)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Fotball: Norge –
Sveits. 1. omgang. Direkte
fra Ullevaal stadion.
19.50 Fotball: I pausen.
Høydepunkter fra 1. omgang
i VM-kvalifiseringskampen i
fotball mellom Norge og
Sveits.
20.00 Fotball: Norge –
Sveits. 2. omgang. Direkte
fra Ullevaal stadion,
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Sigrid blir mamma (1)
22.45 Under the Dome (11)
23.45 Katie: Jeg vil se
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Big Spender (3)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene (r)
19.55 Little Britain (r)
20.30 Agent null (9)
21.00 Agent null (10)
21.30 I all evighet (8)
22.30 Klovn (r)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.35 De 7 drap (r)
02.30 Løgner (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (2)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (r)
19.30 Sinnasnekker'n (10)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(2)
21.30 I kveld med YLVIS (p)
(1)
22.30 Et magisk liv
23.30 CSI: NY (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1938)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (14)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (2)
22.30 How I Met Your Mother (r)
23.00 How I Met Your Mother (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
02.55 Smash (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 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 Den utrolige Mr.
Goodwin (5)
22.30 Cops (r)
23.00 Cops (r)
23.30 Cops (r)
24.00 Verdens villeste videoer (r)
01.00 Nattsending

MANDAG 9.9
09.50 Morgensending
13.25 Valg 2013 (r)
14.15 Jordas kretsløp (r)
15.15 Barn for enhver
pris (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Danne og Bleckan (9)
19.45 Sametingsvalget
2013 – Partilederdebatt
20.30 Den gode viljen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Klovn i en krigssone
22.00 NRK nyheter
22.10 Historier frå verdas
museum (3)
22.55 Lille soldat.
Da. drama fra 2008.
00.35 Bully (r)
02.10 USAs norske
bataljon (r)
02.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.55-05.55 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (1)
15.00 Stjernene på
slottet (r)
16.00 Home and Away (29)
16.30 Home and Away (30)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (16)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (16)
19.30 Hotel Cæsar (34)
20.00 Matagentene (2)
20.30 TV 2 hjelper deg (17)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
21.50 Før landskampen.
Vi lader opp til VM-kvalifiseringskampen i morgen.
22.00 Valgcamp (2)
22.30 Hawaii Five-0 (r)
23.25 Hawaii Five-0 (r)
00.20 Irene Huss: Den som
lurer i mørket (r)
01.20 Nattsending

06.00
09.30
nia (r)
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
nia (r)
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
00.25
01.25
02.20
03.10
04.00

Morgensending
Livredderne i CaliforFrasier (r)
Frasier (r)
Menneskejegeren (r)
Hushaiene (r)
Livredderne i CaliforMacGyver (r)
Scrubs (r)
That '70s Show (r)
Duck Dynasty (r)
South Park (r)
Cleveland Show (r)
Menneskejegeren (r)
112 – Politiet (12)
Hushaiene (r)
Helt vilt (r)
Crash Course (r)
Broom (r)
Broom (r)
Crash Course (r)
Criminal Minds (r)
Homeland (r)
Tough Enough (r)
Løgner (r)
White Collar (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.20 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (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 (r)
19.30 Sinnasnekker'n (8)
20.30 Ullared (r)
21.30 Special Victims
Unit (24)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.20 Special Victims
Unit (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Masterchef USA (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1935)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (12)
20.30 Hjelp, han pusser
opp! (12)
21.30 Bones (r)
22.30 7 Days of Sex (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
02.50 Smash (r)
03.35 Sex og singelliv (r)
04.00 Sex og singelliv (r)
04.25 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 Predators. Am. science fiction-action fra 2010.
23.40 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
00.10 Cops (r)
00.40 Nattsending

FREDAG 6.9
07.00 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Hygge i hagen (r)
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Naturens undere (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens undere (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (1)
20.55 Valg 2013
22.50 Valg 2013
23.10 Kveldsnytt
23.30 Boardwalk Empire (2)
00.25 ABBA (r)
01.15 Nattsending

06.25 Morgensending
09.45 Valg 2013 (r)
10.15 Megafon (r)
10.45 Norge rundt (r)
11.10 Dei ustoppelege (r)
11.40 Valg 2013 (r)
13.35 Mannens unyttige
verden (r)
14.30 På sporet av dronningane (r)
15.10 Attenboroughs 60
ville år! (r)
16.05 Miss Marple: Den forsvunne domprost. Br. krim
fra 2007.
17.40 Beat for beat (r)
18.30 To store og tre små
(2)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (1)
20.20 Stjernekamp (1)
21.50 Lindmo (1)
22.50 To skarpe tunger (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Karl Johan (r)
24.00 Meet Bill (r) Am.
komedie fra 2007.
01.30 Nattsending

SØNDAG 8.9

TORSDAG 5.9
07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens undere (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Folk: Nye takter på
Haaheim Gaard
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Skilsmisse – uegnet
for barn (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 5080
Nyhetskanalen (r)
23.45 Sherlock (r)
01.15 Nattsending
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LØRDAG 7.9

ukens

07.00 Morgensending
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Naturens undere (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens undere (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Valg 2013
20.15 Dei ustoppelege (2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Monroe (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Monroe (6)
00.05 Nytt liv i East End (r)
01.05 Nattsending

Nr. 26 – 2013

07.00 Morgensending
12.50 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
13.00 NRK nyheter
13.05 Hygge i hagen (r)
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Afrika (r)
14.55 Ut i naturen seervideo (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Valg 2013
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Valg 2013
23.00 Kveldsnytt
23.05 Valg 2013
01.45 Nattsending

TIRSDAG 10.9
09.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.05 Distriktsnyheter
13.25 Valg 2013 (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 På de syv hav (r)
15.15 Barn for enhver
pris (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 To og en iPod (r)
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Brussel.
22.00 Oddasat – nyheter på
samisk
22.05 Doktor Kevorkians
utvei. Am. drama fra 2010.
00.20 Historier frå verdas
museum (r)
01.05 Den gode viljen (r)
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15-05.35 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Mitt drømmehjem (2)
15.00 Rockheim Hall of
Fame (r)
16.00 Home and Away (31)
16.30 Home and Away (32)
16.55 Kollektivet (1)
17.25 Karl & Co (r)
18.00 Fotball: Før kampen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Fotball: VM-kvalifisering. Norge – Kypros.
19.50 Fotball: I pausen
20.00 Fotball: VM-kvalifisering. Norge – Kypros.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 The Voice – Norges
beste stemme (2)
23.20 Eurojackpot
trekning (32)
23.40 Kollektivet (r)
00.10 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Livredderne i California (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene (r)
13.00 Big Spender (1)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene (r)
20.00 Victoria's Secret Fashion Show (r)
21.00 Seven. Am. thriller
fra 1995.
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Sons of Anarchy (r)
01.25 Homeland (r)
02.20 Cowboys og røvere (r)
03.15 White Collar (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (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 (r)
19.30 Asbjørn Brekkeshow (r)
20.00 So You Think You
Can Dance (14)
21.55 Smuglerne (3)
22.55 Castle (r)
23.50 Jaget.
Am. thriller fra 1993.
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1936)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 How I Met Your
Mother (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r)
21.30 The Fast and the
Furious 2.
Am. actionfilm fra 2003.
23.25 Kill Bill.
Am. actionthriller fra 2003.
01.20 Hemmeligheten bak
min suksess. Am. komedie
fra 1987.
03.20 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 (r)
21.30 American Dad (r)
22.00 American Dad (r)
22.30 American Dad (r)
23.00 Let's Go To Prison.
Am. krimkomedie fra 2006.
00.50 Nattsending

06.30 Morgensending
14.05 En isbjørn går i land (r)
14.55 Ut i naturen
seervideo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.50 Tegnspråknytt
17.55 Middelhavets
hemmeligheter (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Valg 2013
20.50 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Foyle (1)
23.05 Kveldsnytt
23.25 En hard virkelighet (r)
00.20 Mysterier med
George Gently (r)
01.50 Nattsending
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+HOME (04663) | homeeiendom.no

RASTA

2 990 000,-

FROGNER

2 650 000,-

FJERDINGBY 1 850 000,-

BLYSTADLIA 2 090 000,-

EIDSVOLL

4 150 000,-

LØRENSKOG 2 100 000,-

LØRENSKOG 3 100 000,BIBLIOTEKGATA 12

+ omkostninger

LILLESTRØM 2 490 000,-

RÆLINGEN

5 490 000,-

OPPAKER

1 890 000,-

MAURA

EIDSVOLL

2 130 000,-

SØSTER MATHILDES GATE 25

ELGTRÅKKET 7 A

FIOLVEGEN 4

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

FJELLVEGEN 29 D

KOLBJØRNBAKKEN 10

+ omkostninger

+ omkostninger

ROMERIKSGATA 67

TRANEVEGEN 27

+ omkostninger

3 590 000,-

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på vår hjemmeside

+ omkostninger

MOR SME`S VEG 16 A

KULTURHUSGATA 3

SMESTADHØGDA 11

LUNDSJORDET 14

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

homeeiendom.no

