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Pop med bryllup
igjen

– Jeg gleder
meg veldig

For første gang på tre år var det i
fjor økning av inngåtte ekteskap
i Norge. Både Lørenskog og
Skedsmo har bidratt godt til dette. Men fortsatt er det et stykke
opp til rekordåret 2004.

Marion Ravn kommer tilbake til
Lørenskog Hus - der karrieren
hennes startet. – Jeg gleder
meg veldig til konserten på
fredag, sier hun.

Side 32-33

Side 8-9

Kjøper
kvalitetsdekk
Når nye vinterdekk skal kjøpes
tenker bileierne mer på kvalitet
og sikkerhet enn på prisen det er i alle fall Euromasters
oppfatning.

Side 26-27

NETTHANDELEN
TAR AV
ASIATISK
RESTAURANT

TAKE-AWAY MENY
TLF. 63 89 95 00

Nordmenns netthandel er økende, og i ferd
med å bli en konkurrent for kjøpesentrene,
mener Oslo Handelsstands Forening. — Vi
tar netthandel på alvor, sier senterleder ved
Lillestrøm Torv, Geir Magne Tallaksen.
Side 6-7

STORGT. 27, LILLESTRØM
WWW.LILLETHAI.NO

Se våre boligannonser side 35 + baksiden

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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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.
Hver måned kårer vi
en vinner som får et
flaxlodd i posten.
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Salgssuksess for HUS D & E!
30 SOLGT første uke!

Hashtag bildet ditt
på Instagram med
#romeriksposten.

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

#boyonap

Tlf. 909 95 704/917 37 427

ileofthimb

er #zoomth

elife #rom

eriksposten

@stgaup

Månedens kunstner
Robin Haugaas er månedens
kunstner ved Skedsmo bibliotek.
Haugaas er en ung og lovende
kunstner på 24 år. Han har gått
Illustrasjon ved Norges Kreative
Fagskole, og er interessert i popkunst og tegneserier. Han henter
også inspirasjon fra opplevelser,

venner og generelt ting han synes er spennende. Han eksperimenterer med teknikker som
akryl, akvarell, tusj og digital
tegning i Photoshop. Utstillingen er åpen mandag - fredag 08
- 19, lørdag 11-16 og søndag 12
- 17.
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Vi har allt för ditt
bygge. Och det vi
inte har hemma –
det tar vi hem!

Kom innom The Fireplace, peisbutikken for de kresne. Vi fører
peiser av høyeste kvalitet og design.

Öppet: Mån.-fre. kl 7-17
Lör. kl 9-13

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

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

Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo - Tlf. 21 08 29 29 - www.thefireplace.no

www.hilmer.se

Siste sjanse til å sikre deg en ny selveierleilighet
på Metro Bolig i Lørenskog sentrum
Hus D og E har en av de beste beliggenhetene i Lørenskog. Alle leilighetene er lyse, moderne og lettstelte,
og leveres med hvitevarer på kjøkkenet. Velg mellom 1-, 2-, 3-, eller 4-roms fra 32-123 m2, med balkong
eller markterrasse. Begynn ditt nye liv i dag!
* Medlemmer av Bori har forkjøpsrett ved salgsstart. Medlemmer som ønsker å benytte sin ansiennitet ved salgsstart må melde seg
på til megler innen Kl. 10.00 den 25. september.

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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Stive SFO-priser på Romerike
Prisen for en fulltidsplass på SFO på Romerike er en god del
høyere enn det som
er snittet i Norge.
Prisene i Lørenskog
har også steget mye
mer enn vanlig. Her
er oversikten over
utviklingen i våre
kommuner.
Tekst: Yngve Johnsen
ygnve@avisdrift.no

Lørenskog og Ullensaker er dyrest på SFO blant våre kommuner. I følge SFO-tabeller fra Statistisk sentralbyrå er det langt
mer kostbart å ha barn på Skolefritidsordningen (SFO) i disse
kommunene enn det som er
vanlig i resten av landet. Gjennomsnittet for en fulltidsplass
i Kommune-Norge var i fjor på
1.950 kroner. Det er altså snitt
per kommune, uavhengig av
kommunestørrelse og antall
barn.
PRISFORSK JELLER
Prisen for en fulltidsplass i Lørenskog kommune (ett barn, ingen moderasjon) var i fjor 2.692
kroner per måned. Det er altså
742 kroner mer enn gjennomsnittet, og høyest i hele Akershus. I Ullensaker kommune
var prisen for en SFO-plass på
2.636 kroner. Det er 686 kroner
mer enn ”normalt”. Så må også
Rælingen nevnes, med 2.538
kroner for en heltidsplass. Nannestad følger med 2.407 kroner.
Deretter er det et lite hopp ned
til Eidsvoll med 2.116 kroner og
Skedsmo med 2.072 kroner. Vi
kan dermed slå fast at foreldre

i Lørenskog må ut med om lag
6.000 kroner mer i året enn det
foreldrene i Skedsmo må.
KOMMUNEN FASTSETTER
Tallene i denne saken dreier
seg altså om fjorårets priser,
som kommunene selv har rapportert inn til SSB via Kostra
(kommune-stat-rapportering).
Prisene som gjelder nå for 2013
vil først kunne sammenlignes
med resten av landet når prisene samles inn til våren igjen.
Lørenskog har eksempelvis økt
prisene til 2.726 kroner i måneden i år.
SFO drives i tråd med selvkostprinsippet, det vil si at kommunene kan kreve at utgiftene
til SFO blir dekket gjennom
egenbetalingen fra foreldrene.
– Kommunen får imidlertid
noe rammetilskudd av staten for
å dekke deler av utgiftene. I motsetning til barnehagene har SFO
ingen maksimumspris satt av
Stortinget. Foreldrebetalingen
blir derfor fastsatt av den enkelte
kommune, forklarer Jon Scheistrøen i SSB.
UTVIKLINGEN SISTE ÅR
Gjennomsnittsprisen
blant
kommunene i Norge har økt
med 2,2 prosent det siste året,
mens det i Lørenskog kommune har vært en prisøkning på
over tolv prosent fra 2011 til
2012. I kroner og øre snakker
vi om en økning på nesten 300
kroner per måned.
I våre øvrige kommuner har
det vært varierende utvikling.
Vi noterer at Skedsmo i følge
Kostra reduserte prisene med
hele 23 prosent, som utgjorde
632 kroner hver måned. I følge
Skedsmos egne prislister på kommunens nettsider er dette justert
tilbake for 2013.
DYRT OG BILLIG
Det er særs store forskjeller i

Ny leder i KvinneRom
Hilde Degerdal fra
Frogner tar over som
ny leder for det lokale kvinnenettverket
KvinneRom.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Høst Nylig gikk Nina Hanssen
fra Lørenskog av som leder for
det lokale kvinnenettverket
KvinneRom. Hun avløses av
Hilde Degerdal fra Frogner, som
også var leder i 2005.
– Jeg har vært medlem av
KvinneRom siden starten i
2001, og vært leder av KvinneRom tidligere. Så jeg vet jo hva
dette dreier seg om. Når det er
sagt, er jo en slik organisasjon
i stadig endring og utvikling.
Vi har mange spennende og utfordrende oppgaver foran oss.
Så dette blir gøy, sier den nye
lederen.

SFO-priser

PRIS

UTVIKLING

UTVIKLING %

2.692
2.538
2.072
1.950

298
119
-632
42

12,4
4,9
-23,4
2,2

SFO-prisene i vårt langstrakte land. Etnedal kommune i
Oppland er øverst på prislisten
med 3000 kroner for en fulltidsplass. I motsatt ende betaler
foreldrene bare 660 kroner. Det
betyr at foreldrene i den dyres-

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

FLERE GRUPPER
Degerdal satser nå på å starte opp
flere aktive nettverksgrupper, etter ønske fra medlemmene.
– Vi har god erfaring fra slike
grupper som hjelper hverandre
frem til solide, levedyktige bedrifter. Jeg ser også stor nytte i
vårt nyoppstartede samarbeid
med Etablerertjenesten, sier
Hilde Degerdal.
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KONTOR TIL LEIE,
LILLESTRØM
Romeriksposten har trivelig og lyst
hjørnekontor til leie i våre lokaler i
Depotgata 20, Lillestrøm. Kontoret er på
ca 16 m2 og passer for 1-2 personer. Vi
deler kjøkken/konferanserom.
Ta kontakt med Dag Rognlien Stenberg
på 92 26 07 92 eller dag@avisdrift.no

VIL VOKSE: Hilde Degerdal fra
Frogner har en ambisjon om å
gjøre nettverket KvinneRom større
enn det er i dag. (Foto: Privat)

TILBUD

på gravmonument
på gravmonument
751
75l Kr. 17.500
Vinteren nærmer seg.
Ved bestilling av gravminne
nå, setter vi opp frem til
frosten kommer.

VIL VOKSE
Hennes mål er å gjøre nettverket enda større, samt få medlemmene til å bli mer aktive.
KvinneRom har i dag i underkant av 60 medlemmer fra hele
Romerike.

2012, pris for ett barn full tid. Utvikling siste år. Kilde: SSB/Kostra

LØRENSKOG
RÆLINGEN
SKEDSMO
NORGE*
*Snitt per kommune

– Min ambisjon er at KvinneRom skal vokse. Men kanskje
enda viktigere, at medlemmene
skal stimuleres til å være mer
aktive, og på den måten få mer
igjen for sitt medlemskap. KvinneRom er en viktig og god arena for kvinnelige etablerere. Det
vet jeg både gjennom egen og
andres erfaringer, sier Degerdal.
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te kommunen har SFO-utgifter
som er hele 78 prosent høyere
enn dem som bor i den rimeligste kommunen.
SFO-PRISER I
LØRENSKOG RANGERT
Med Bremanger på toppen av
landsoversikten over de rimeligste SFO-prisene, så kommer
Lørenskog inn helt nede på
388. plass der. Ullensaker blir
å finne som nummer 384. Det
mangler data fra noen kommuner, men 395 av 428 kommuner
har alt på plass.

I fjor økte SFO-prisene med 12,4 prosent i Lørenskog
kommune. Det er en økning som
er mye større enn hva vi ser ellers i
Kommune-Norge. (illustrasjonsfoto)

SFO-PLASS:

Etter Lørenskog på pristoppen i Akershus kommer Fet
kommune, som sendte månedelige regninger på 2.643 kroner
for en plass i SFO. I den andre
enden av skalaen finner vi Nes
kommune, som hadde en pris på
1.852 kroner, og Gjerdrum kommune, hvor en slik plass kostet
2.050 kroner.

Maskinførerkurs 32 t.
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Lillestrøm 18. - 20. oktober
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner.
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding:
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter
for bygg og anlegg

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?
Vi hjelper deg uten at du må skifte ut
hele kjøkkeninnredningen. Sammen
finner vi ut hvordan du best kan fornye
ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter
og skuffer etter mål, og alle hengsler
og skinner byttes ut. Med Norsk
Kjøkkenfornying er du sikret høy
kvalitet til en lav kostnad – og all
montering blir gjort på kun én dag.

Spar tusenlapper!
Ta kontakt på tel 93 43 56 95
og henvis til denne annonnsen
for et godt tilbud.

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer
gjerne hjem til
deg for en gratis
og uforpliktende
kjøkkenprat.
www.norskkjokkenfornying.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

fornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying
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Netthandelen tar av
Nordmenns netthandel er økende,
og i ferd med å bli
en konkurrent for
kjøpesentrene, mener utviklingssjef i
Oslo Handelsstands
Forening, Lars Fredriksen.

målt. Blant de mest populære
nettstedene er Ebay.
– Det er interessant å se hvor
stor andel kjøp nordmenn gjør
fra Ebay. 15,3 prosent av kjøpene i perioden som er målt ble
gjort på nettstedet, og det er nok
større enn mange hadde regnet
med tidligere, sier Ingdahl.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I mai, juni og juli i år handlet nordmenn på nett for til
sammen 27, 2 milliarder kroner.
Det viser en undersøkelse som
arbeidsgiverorganisasjonen Virke la frem nylig.
Kommunikasjonssjef i Virke,
Øystein Ingdahl, synes tallene
er overraskende.
– Det er nok litt mer netthandel i de månedene som er undersøkt ettersom det handles en
del flybilletter om sommeren.
Likevel er det et langt høyere tall
enn det vi har sett på netthandel
tidligere, sa Ingdahl til Dagens
Næringsliv tidligere i høst.
MYE PÅ EBAY
Undersøkelsen viser at 1 av 2
handlet på nett annenhver uke
eller oftere i perioden som ble

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.

store feilkilder når det kommer
til det å anslå netthandelens
størrelse, sier utviklingssjefen.
BOKBRANSJEN SLITER
Det man kan fastslå er at noen
bransjer sliter mer enn andre.
– Det vi ser er at bøker, elektronikk, klær og tilbehør er
økende på nett. Den økende
netthandelen tar fra konvensjonell handel og ser man litt frem
i tid vil dette få konsekvenser for
enkelte typer bransjer. Bokbransjen har eksempelvis merket det
og vil merke det mer. Erfaringer
fra USA viser at Amazon selger
mer bøker på nett enn i bokhandel, sier Fredriksen.
KONKURRANSEN VIL ØKE

BESTILL VÅR NYE

HUSKATALOG
Trendy eller tradisjonelt?
Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne.
Bestill katalogen på nordbolig.no
eller ring oss på telefon 40 00 28 90

- At handelen vil
endre seg i fremtiden
er vi helt sikre på,
sier senterleder ved
Lillestrøm Torv, Geir
Magne Tallaksen.

– Vi tar netthandelen på alvor og
ser at den kan være en potensiell
konkurrent til de fleste av våre
bransjer, sier senterleder ved
Jessheim Storsenter, Lise Lotte
Bergland. Unntaket er – naturlig
nok - restaurantene og spisestedene i storsenteret og i sentrum.
– Dette er en bransje vi har utviklet i takt med byutviklingen
på Jessheim, og som er viktig for
oss i forhold til å skape trivsel og
gode opplevelser i sentrum, sier
hun.

sammen tall fra Posten, Tollpost osv. Med andre ord er det

At kjøpesenterbutikkene vil dø
ut, har han derimot ikke stor tro
på.
– Det er ingen som tror at
de fysiske butikkene blir borte, men at enkelte bransjer vil
ha mindre behov for fysiske
lokaler. Konkurransen mellom netthandel og tradisjonell handel vil øke i fremtiden. Og i Norge hvor vi har
for store salgsarealer per kunde vil dette føre til stengte
lokaler også på enkelte kjøpesentre. Men noen bransjer vil
kanskje i økende grad bruke
butikkene som showrom for
deretter rute kunden inn på
nettsiden for å bestille produktene, avslutter utviklingssjefen.

Fra mai
til juli i år handlet nordmenn på
nett for til sammen 27, 2 milliarder
kroner. (Foto: Illustrasjonsfoto)
NORDMENN PÅ NETT:
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- Handelen vil endre seg
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

NETTBRETT OG BØKER
Det vi handler mest på nettet
er elektroniske varer som pc og
nettbrett samt bøker. Videre på
listen kommer klær og møbler.
Oslo Handelsstands Forening
har merket seg utviklingen.
– Kort fortalt ser vi at netthandelen har en vekst på 13 – 14 prosent, mens veksten i butikkhandel er i underkant av 3 prosent.
Det betyr at netthandelen tar fra
butikkhandel, sier utviklingssjef
i Oslo Handelsstands Forening,
Lars Fredriksen.
EN UTFORDRING
Han forteller imidlertid at det
er vanskelig å anslå hvor stor
netthandelen er, da det ikke
fi nnes offisielle tall på dette.
– Utfordringen med å kartlegge netthandelen er at mange store kjeder har egen nettbutikk hvor man ikke er pålagt å
skille denne fra den ordinære
virksomheten. Videre har man
ikke klart å få til en felles statistikk og tall på import av forbruksvarer. Derfor må man slå

AKTUELT

ENDRING VIL SK JE
Geir Magne Tallaksen, senterleder ved Lillestrøm Torv, mener
at netthandel ikke er noe som
truer deres eksistens i dag. Han
er imidlertid klar på at fremtidens handel vil forandre seg.
– Per i dag er netthandel ikke
på langt nær vår største konkurrent. Men at handelen vil endre
seg i fremtiden er vi helt sikre på.
At nettet som handel og orienteringsarena vil utvikle og utvide
seg, er vi også sikre på. Det vi er
usikre på er omfanget og i hvilket
tidsrom. Det kan komme til å gå

raskere enn vi tror i dag. Og det
kan hende at utviklingen vil dreie
seg i andre retninger enn vi ser i
dag. Sikkert er det at endring vil
skje, sier han og legger til at dette
er et tema de diskuterer ofte.
MÅ FØLGE MED
Tallaksen tror at netthandel og
fysiske butikker kan leve godt
side om side.
– Du leverer en opplevelse på
nett og en annen i butikk. Alt til
sin tid. Min tro er at en kombinasjon av fysisk butikk og nett
er god. Vi ser i dag at de som er
gode i begge kanalene også er
vinnere i sin kategori, sier han,
og legger til at bransjeaktørene
må følge med i utviklingen.
– Vi blir bedre på å adoptere
kunnskap om å handle på nettet, kreve ting på nettet og i det
hele tatt bruke internett som det
fantastiske produktet det er. Jeg
tror de bransjene som kan være
mest utsatt er de som ikke følger
med på en slik utvikling. Men
det hjelper lite om du er god på
netthandel, dersom ditt produkt
eller tjeneste ikke har noen verdi
hos kundene, mener han.
OPPLEVELSER
Tallaksen mener imidlertid at
kjøpesentrene har et fortrinn
ved at de tilbyr opplevelser som
nettet ikke kan gi.
– Vi som i dag er i etablerte
handelsarenaer må bli flinkere
på opplevelser. Og da tenker jeg
på opplevelser som nettet ikke
kan tilføre. Vi er og blir sosiale
vesener, og det tror jeg vi må ta
mer på alvor, sier senterlederen.

Våre gjester i fokus!
Her skal det være noe for alle - god mat, musikk og dans!

I ENDRING: Handelen vil endre seg i fremtiden, sier senterleder ved
Lillestrøm Torv, Geir Magne Tallaksen. (Foto: Roy R. Mortensen)

Her skal det være noe for alle - god mat, musikk og dans!
PROGRAM

PROGRAM

Fredag 29 - Lørdag 30 november:
Amund Maarud & Tuva Syvertsen

Fredag 29 - Lørdag 30 november:

Fredag 6 - Lørdag 7 desember:
Ida Jenshus & Amund Maarud

Fredag 6 - Lørdag 7 desember:
Tectyl Rock`n Roll party

Fredag 13-Lørdag 14 desember:
Claudia Scott & Amund Maarud

Fredag 13 - Lørdag 14 desember:
Vagabond

BOOKING KÖNIGS WINGER:
Telefon: +47 62 00 10 10
e-post: booking@konigswinger.no
web: konigswinger.no

Fredag 20 desember:
Greasy X-mas extravaganza-DJ
Kallander
Lørdag 21 desember:
Bluebeat - eget billettsalg
BOOKING VINGER HOTELL
Telefon: +47 62 88 81 80
e-post: booking@vinger.no
web: www.vinger.no

STRIKK REVELUE
- DDING DANNG
k vår
OBS! Hus rsto
fe
strikkeca
-2
8
1 0.00
dager kl.

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20, lør. 10-15.

Priser
Overnatting og frokost,
3-retters
julemeny og konsert
Kr 1995,- pr. person
3-retters julemeny og
konsert
Kr 750,- pr. person

Priser
Priser

VINGER HOTELL
VINGER HOTELL
Julebordsbuffet
og dans:
Julebordsbuffet
og dans:
kr 550,- pr. person
kr
550,pr.
person
Dans Kr 200,- pr. person
Dans
Kr 200,person
(inngang
fra klpr.
22:00)
(inngang fra kl 22:00)
Overnatting
Overnatting
Kr 495,- pr. person i
Kr
495,- pr. person i
dobbeltrom
dobbeltrom
Kr 790,- pr. enkeltrom
Kr
790,pr. enkeltrom
Inkl.
frokost
Inkl. frokost

Våre gjester i fokus!
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Tekst: Yngve Johnsen
ygnve@avisdrift.no

Det foreligger nå ferske ekteskapstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Alle kommuner er
talt opp, og SSB kan konkludere
med at antall inngåtte ekteskap
i Norge har gått opp med drøyt
fem prosent i løpet av fjoråret. I
fjor var det 24.346 ekteskap som
ble inngått over det langstrakte
land. Det skjer etter tre år med
nedgang.
UTVIKLINGEN I SKEDSMO
I Skedsmo kommune blomstrer kjærligheten også, om en
skal tillate seg å bruke tall som
målefaktor innen følelseslivet.
I hvert fall har det vært en økning på over 17 prosent i antall
inngåtte ekteskap i Skedsmo det
siste året. I fjor var det nemlig
265 par herfra som ble smidd i
den greske gudens Hymenaois
lenker – som er symbolet på
samhold mellom brud og brugdom. Og dette er 39 flere enn
året før.
I Lørenskog kommune var det
161 par som tok det samme skrittet i 2012. Her var det en økning
på 14 fra året før, noe som utgjør

en vekst på nesten ti prosent her.
I Rælingen var det 82 vielser i
fjor, noe som er nøyaktig det
samme som året før.
EK TESK AP I AKERSHUS
I Akershus var det i fjor 2.609
par som giftet seg. Dette er en
økning på 184 ektepar fra året
før. Økningen utgjør hele 7,6
prosent vekst, og er således
større økning enn på landsbasis. En titt på landsoversikten
viser at det har vært en økning
på hele tolv prosent i fylkene
Aust-Agder og Sør-Trøndelag.
Mens Troms faktisk hadde en
nedgang på over fire prosent i
løpet av fjoråret. Oppland og
Østfold hadde et ørlite minus i
regnskapet.

Ekteskap inngått

2012, utvikling fra året før. Kilde: SSB
ANTALL

UTVIKLING

UTVIKLING %

SKEDSMO

265

39

17,3

LØRENSKOG

161

14

9,5

RÆLINGEN

82

0

0,0

AKERSHUS
NORGE

2.609
24.346

184
1.211

7,6
5,2

Syv minutters skriveøvelse – tre ganger i
året – kan være nok
til å redde ekteskapet
om det skranter. Når
vi vet at halvparten
av alle ekteskap
ender med skilsmisse, så er det kanskje
verdt å prøve?
Tekst: Yngve Johnsen
ygnve@avisdrift.no

LITT ELDRE PAR
Gjennomsnittsalderen til førstegangsgifte i fjor var 34,1 år
for menn og 31,3 år for kvinner.
Dette er en økning fra 2011 på
henholdsvis 0,1 og 0,2 år. Man
blir altså stadig eldre før man
går ned på knær og frir.
I fjor var det 269 par av samme kjønn som giftet seg, fordelt
på 102 mannlige par og 167
kvinnelige. Nivået har lagt på
det samme helt siden den nye
ekteskapsloven kom i 2009.
BRYLLUPSHISTORIE
Vi har tatt et historisk dykk i
den lokale statistikken, og finner at antall inngåtte ekteskap i
Skedsmo var på topp på begynnelsen av syttitallet og midten
av 2000-tallet, mens den desiderte bunnen nådde Norge og
Romerike på begynnelsen av
nittitallet. For de ulike kommunene har selvsagt befolkningsutvikling mye å si, men rekordåret for Skedsmo kommune er

TUNGE ØYELOKK?
POSER UNDER ØYNENE?

Det er nettstedet forskning.no
som gjengir en pressemelding fra
amerikanske Psychological Science. Her viser man til nye funn
etter undersøkelser gjennom to
år fra 120 ektepar i USA. Det anføres at synkende tilfredshet av
ektefellen har en tendens til å øke
med årene, men at det er mulig
å gjøre noe dette problemet – og
det på meget enkelt vis. Du trenger bare å ta en syv minutter lang
skriveøkt hver fjerde måned. Da
vil alt bli så mye bedre.

uansett 2005, da det ble inngått
288 ekteskap. Så har vi det andre rekordåret – det med færrest
ekteskapsløfter – 1992, da det
bare var 147 par som giftet seg i
Skedsmo kommune.
FLERE REKORDER
I Lørenskog kommune var det
flest ekteskapsinngåelser i år
2000, med 204 par. I andre enden finner vi året 1991, da kun
113 par giftet seg i Lørenskog.
Rælingen har nokså jevn kurve
hele veien, med toppen i 1988,
da 108 par giftet seg. Bunnen
ble nådd i1976, med 43 vielser.

POPULÆRE BRYLLUPSDAGER
Av de som giftet seg i fjor, så
valgte nesten halvparten å
gifte seg i sommermånedene
juni, juli eller august. Nærmere
bestemt var det 46 prosent
som giftet seg i løpet av
sommeren. Den mest populære dagen var sankthansaften,
lørdag 23. juni, med 829
vielser. Onsdag 12.12.2012
var den fjerde mest populære
dagen å gifte seg dette året,
med 633 vielser.

ROMERIKE

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming
med fraksjonert CO2-laser. Ingen kirurgi eller “blått øye”.
Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

Tlf. 21 640 600

eller send mail til post@skinmedicalclinic.no

Ny tannreguleringsklinikk på Strømmen
Vi tar i mot nye og gamle pasienter.
Kjeveortopedene Per M. Kjelland
og Marianne Jentoft Stuge.

SPESDENT ROMERIKE AS
+ARENSLYST !LLÏ  s 4LF   

www.skinmedicalclinic.no

Strømsveien 48, 2010 Strømmen
Tlf. 63 81 06 00 - E-post: kontakt@spesdentromerike.no

Her er de ti mest populære
dagene i dette årtusen:
• 07.07.2007 (1418 vielser)
• 08.08.2008 (1051 vielser)
• 24.06.2000 (995 vielser)
• 23.06.2001 (994 vielser)
• 22.06.2002 (856 vielser)
• 08.08.2009 (847 vielser)
• 23.06.2012 (829 vielser)
• 01.07.2000 (828 vielser)
• 05.08.2000 (828 vielser)
• 23.06.2007 (807 vielser)

Vi har tilbud
på utskifting
av punkterte
isolerglass
Romerike Glass a/s
Glassmesterverksted
Nesgata 2, Lillestrøm

Tlf. 63 80 44 60

www.romerikeglass.no
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Redd ekteskapet
på 21 minutter

Pop med bryllup igjen
For første gang på tre
år var det i fjor økning av inngåtte ekteskap i Norge. Både
Lørenskog og Skedsmo har bidratt godt
til dette. Men fortsatt
er det et stykke opp
til rekordåret 2004.
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EKTESKAP-STATISTIKK: Nye tall fra SSB viser at det i fjor ble inngått 265 ekteskap i Skedsmo kommune i fjor. Dette er 39 flere enn året
før, og er en langt større økning enn det vi ser ellers. (Illustrasjonsfoto)

OGSÅ FOR ROMERIKEPAR
Nå er det muligens en og annen
forskjell mellom amerikanske
ekteskap og dem som er gift på
Romerike, men kjærligheten
har vel ingen landegrenser. Så
det er ingen grunn til ikke prøve denne øvelsen om du synes
parforholdet skranter litt.
Saken dreier seg om at ektefellene skal gi en vurdering
av hverandre – hver fjerde
måned. Først skal en oppsum-

ER DU HER?
I så fall: Har du 2-4 timer uken å avse? Home-Start Familiekontakten hjelper
barnefamilier i kortere perioder når de sliter og trenger litt ekstra hjelp.
Du får kurs og det kan være bra på en CV.
Vi holder til på Furuset og jobber i bydel Alna.
Du kan finne mer om Home-Start Familiekontakten på
http://home-start-norge.no/

Ta kontakt med familiekoordinator Berit Oftedal
Ulsholtveien 27, 1053 Oslo, tlf: 22 25 45 66 el. 48892477
berit.oftedal@betanien.oslo.no

mere fakta fra den siste store
krangelen. De skulle forsøke å
se den igjennom øynene til en
nøytral tredjepart som ville det
beste for begge parter.
K ARAK TER PÅ SEG SELV
Dernest skal en gi en karakter, eller vurdering innen disse feltene:
Kjærlighet, intimitet, tillit, lidenskap og innsats for forholdet.
På denne måten ville ektefellene bli mer bevisst på sine
handlinger og væremåte.
GOD EFFEK T
Resultatene fra undersøkelsen var
i følge forskerne temmelig oppsiktsvekkende. De fant ut at skriveøvelsene rett og slett eliminerte hele nedgangen i parlykken.
– Effekten gjaldt ikke bare
ekteskapelig tilfredshet, den
dukket også opp i andre parprosesser, som lidenskap og seksuell lyst, sier forsker Eli Finkel i
pressemeldingen fra Association for Psychological Science.
– Disse effektene viste seg
uavhengig av om folk hadde
vært gift i en måned eller 50 år
– eller hvor som helst imellom.
– GOD INVESTERING
Finkel påpeker at kvaliteten på

forholdet antageligvis avgjør
om man får nyte godt av den
spesielle ekteskapseffekten på
lykke og helse.
– Det å ha et høykvalitetsekteskap er en av de sterkeste
pekepinnene for lykke og helse. Sånn sett må det å delta i en
sjuminutters skriveøvelse tre
ganger i året være en av de beste
investeringene gifte mennesker
kan gjøre, understreker Finkel.
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169,-

For 4 dekk

129,-

Garasjejekk,
2 tonn

Med 2 svingbare hjul og dreibar
løftesadel Ø 55 mm. Høyde: 135–335
mm. Lengde: 470 mm. Skaftlengde:
430 mm. Vekt: 8,5 kg.
15-826

Dekkstativ
Oppbevar dine dekk
skånsomt. Ingen
deformering av det
nederste dekket, fukt
mellom dekkene
ventileres bort. Passer
dekkbredder på opptil
225 mm. Høyde: 102 cm.
Plass til 4 dekk.
41-290

NY BUTIKK:

399,-

Kaos flyttet inn på Lillestrøm Torv forrige uke.

Kaos på Lillestrøm Torv
I forrige uke flyttet en
ny klesbutikk inn på
kjøpesenteret.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Kaos er en klesbutikk for menn.

Butikknavnet er satt sammen
av forbokstavene i ordene kvalitet, allsidighet, opplevelse og
service. Butikken ønsker å selge
klær for alle anledninger, også
til hverdagens gjøremål. Blant
merkevarene finner du Bertoni,
Minimum, Grabba, Anerkjendt
og Adrian Hammond.
Butikken opplyser på sine

nettsider at du ikke behøver å
være en moteløve for å komme innom. Kaos er et konsept
som åpnet sin første butikk i
oktober 2009. Den nyåpnede butikken i Lillestrøm må
kjempe om kundenes gunst
blant senterets 15 andre godt
etablerte klesbutikker.
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har det du trenger

Garasjejekk, 2 tonn
Lettrullende hjul, 2 svingbare. Av
kraftig stål. Løftehøyde: 130–350 mm.
Pumpehåndtak, lengde: 480 mm.
Vekt: 11 kg. 15-847

6490
Bra kvalitet
og stabilitet!

Hjulmutternøkkel
Av CrV-stål. Med vendbar pipe for 17
og 19 mm hjulmuttere. Uttrekkbart
skaft og 1/2” firkantfeste for bruk
også som krafthåndtak for kraftpiper.
Lengde: 360–530 mm.
10-2606

9990

Motor - mars 2012

2990

2490

Hjulmutternøkkel 1/2”

Dekkmerkingssett

Dekkposer, 4 stk

Stålskaft med glassfiberbelegg og
gummihåndtak. Regulerbar lengde.
350-510 mm. Vendbar pipe av CrVstål med hhv. 19 og 21 mm Round
Corner®- fatning. 10-2608

For merking av hjulene ved skifte av
sommer-/vinterdekk. Trykkes enkelt
fast over ventilskaftet.
33-935

For ren og praktisk transport og
oppbevaring av dekk. Posene har et
skrivefelt for merking av dekkets
plassering etc. 39-021

429,-

Hjulmuttertrekker
1/2” drivtapp. 1010 W, turtall
(ubelastet): 2200 rpm. Praktisk
plastkoffert. 17, 19, 21 og 22 mm
kraftpiper medfølger. 230 V.
17-185

18 000 varer rett i hånden
Last ned appen!

Mye for
pengene!
Autofil - sep 2012

SKJETTEN,
Valstadsvingen 2, 2013 Skjetten,
Man-fre 8-21, lør 9-18
Skann QR-koden eller søk på ”Biltema” i Market eller App Store.

815 32 815 - www.biltema.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme.
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ROMERIKSGUIDEN

Har du svaret?

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

- Service der du bor

ARKITEKTER

CONTAINERSERVICE

Per A. Paulsen AS
Tlf. 64 84 61 90

ARKITEKTER AS

SVAR:

Hvor er dette

bildet tatt?

12

Bildet er av OL-utsmykningen på broen over E6
Skedsmovollen.

VINNER:
ØIVIND JENSEN

Voldgata 33 A
2000 Lillestrøm

www.vindveggen.no

CONTAINERUTLEIE

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Moelven Elektro AS

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall

2050 Jessheim
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

www.admregnskap.no

67 90 38 48/ 95 04 17 28

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig
ettersyn for å fungere tilfredstillende.

REGNSKAPSBISTAND

Takk til alle som sendte inn!

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Regnskap - Lønn
- Juridisk bistand - Årsoppgjør
- Stiftelse nye selskaper

Tlf. 63 81 19 81 - www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm

Anne Baisgård tlf. 922 16 825
Christin Bakkeli tlf. 991 61 266

Romerikes beste eldretilbud?

Kan vi oppdage disse sykdommene på et tidlig tidspunkt er
det ofte mulig å drøye eller til og med stoppe
sykdomsforløpet, og fremfor alt forbedre ditt eldre dyrs
livskvalitet.
Seniorkampanje er rettet mot hunder fra 7 års alder og katter
fra 9 års alder.

Tlf: 63 80 15 80

TANNLEGE

BYGG &
HÅNDTVERKSERVICE
Fagmessig utført
jobb til avtalt pris!
Tlf. 40 46 75 78
www.b-h-s.no

Ring Kim på tlf. 41 30
61 61 eller send mail til
kim@romeriksposten.no

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran

Tlf. 63 98 39 10

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Annonsere
i Romeriksguiden?
Tlf. 41 30 61 61

Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61

Rimelig pris, rikelig smak

Høstkampanje for hund og katt:

Alder i seg selv er ingen sykdom, men akkurat som med
mennesker er det eldre dyret ofte mer mottagelig for
sykdommer.

Annonsere
i Romeriksguiden?

SNEKKER

Trenger du en
rørlegger eller en
service avtale?

Kontakt vår serviceavdeling på
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no

REGNSKAP

- 1472 Fjellhamar-

- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

RØRLEGGER

ELEKTRIKER

STILLAS

rørleggerfirma

Royal party service

Selskapsmeny

Seniorkampanje – stor
Grundig helseundersøkelse, blodprøve og
urinprøve.
Ordinær pris: 2419,- Tilbud: 1800,-

(Tre-retters fra kr. 195,- minst 10 personer)
Forett: Scampi eller soya og honning -marinert svinefilet, frisk salat og koriandersaus.
Hovedrett: Kokt laks m/ hollandaise- eller rømmesaus.
Smørdampede babygulrøtter, agurksalat og kokte poteter. Eller urtebakt kyllingfilet,
kremet paprikasaus, sautert grønnsaksblanding, med poteter eller ris.
Dessert: Friske jordbær og vaniljekrem toppet med
karamelliserte nøtter.

Seniorkampanje – liten
«Har din gamle firbente venn fått en kul?»
Grundig helseundersøkelse + celleprøve av kul
undersøkt ved klinikk.
Ordinær pris: 897,- Tilbud: 650,Gjelder i perioden 1.oktober - 31 oktober

Tlf: 63 87 85 00

Tlf: 66 69 69 69

Barnemeny kr. 75,Klassisk taco med tilbehør og iskrem til dessert
Indisk rett: Lammekjøtt eller kylling, serveres med
ris , nanbrød, salat og linsestuing. Kr. 150,- per person

Snitter fra kr. 80,Smørbrød fra kr. 25,Rundstykker fra kr. 15,Baguetter fra kr. 25,Salat fra kr. 35,Lunsjtallerken fra kr. 80,Gryterett fra kr. 65,Skinkestek kr 150,Koldtbord fra kr. 170,Kaker fra kr. 150,-

Vi leverer til alle typer selskapeligheter.
Vi har meny for alle anledninger.

Ring tlf. 67 91 99 00
eller mail rps@rpscatering.no
for bestillling

Se www.rpscatering.no for mer informasjon og priser
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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.

Konfi rmanter i Rælingen kirke

Konfirmanter ii Rælingen
Fotballspillere
Kløfta
kirke. Bildet
er fotografert
idrettslag.
Fotografert
i
rundt år
1927.
1945.
Bildet
er Bildet
hentet fra
er hentet fylkesmuseum.
fra Akershus
Akershus
fylkesmuseum.

UNIKT TILBUD

17. oktober - 3. november

Vi rydder plass til nye spennende varer og gir deg derfor fantastiske tilbud
på utgående modeller fra en rekke merkevarer og kolleksjoner.

Gull smykker • Diamant smykker • Sølv smykker • Gaveartikler

SPAR
2800,-

FRI TRENING uT åRET

5 TImER mEd
PERsoNlIG TRENER

FoR kuN 1499,-

50%-70%

Begrenset antall pakker per senter!
Benytt denne anledningen til å kjøpe noen lekre smykker til deg selv eller en du er glad.
TILBUDET gjELDEr UT OKTOBEr • FOrUTsETTEr 12 mnD BInDIng • mInsTEprIs pr. år Kr. 5148,aLDErsgrEnsE 15 år. • pT TImEr InnEBærEr 45mIn, 30 mIn Og 3x 55 mIn

VI hAR UTVID2eT
meD 500m

Og er stolte av å
erikets
presentere Rom
nter!
beste treningsse

Torsdag 17. oktober holder vi åpent til kl 22:00

ELIxIa jEssHEIm • InDUsTrIVEgEn 21
63 97 90 60 • www.ELIxIa.nO

ANTHONY SANDBERG AS • TORVET 5
Lillestrøm • t. 63 81 21 09 • sandberg.torvet@mestergull.no

WE GET You THERE!
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

(Otto Ruge LibriArte 1995) 200,Kompani Linge 2 bind (Libir-Arte
1995) 200,- Samlet KUN 1500,-. Tlf
905 99 984 - harald@kartofil.net
4 stk. piggdekk 155/80 R13 på
felg 4 hull (Mazda) og 4 stk. piggdekk 175/70 R13 på felg 4 hull
(Golf) selges kr 800,- pr. 4 stk. Tlf.
90956561

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

2 stk enkle sovesofaer selges billig.
Har plass til oppbevaring av sengetøy.
Tlf. 92 49 55 57.

Snowboard støvler merke snakeboot
str 43 passer str 40-41 kr 250 har
bilde. Hvite danseskøyter str 37
kr 125. Hockey skøyter str 40+41
selges kr 150 pr stk. Nye svarte
Støvletter fra Zizzi, str 41 med plass
til bred legg,(25,5cm skaftevidde),
og 36 cm høye kr 400 ( nypris1900)
(Har bilde). Hadeland 1984 serie
krystallglass 6 coctail glass (17 cm)
5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin (
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker
bla Mikke mus, Disney, Ole Brum,
aktivitetsbøker, naturbøker m.m...
selges.fra kr 20 pr stk. eller mange
til samlepris. Overføre VHS filmer
til DVD kr 100 pr time, min kr 300.
Hadeland oljelamper. Tangen kr 200,
Spiral kr 150 Furu kr 150. Svart
Cord dressjakke 12 år Kjempestilig
selges kr kr 100,- Ubrukte Colombia
vinterstøvler str 41 kr 350 (Ligger i
eske) (ny pris 999). OL genser 1994
str M selges kr 350 Har bilde. OL
karaffel med motiver 20 cm høy
selges kr 500 kr Har bilde. Swix ski
jakke 2 blåfarger str 140 vind og
vannavstøtende kr 100 har bilde.
Kandahar skijakke str 140 blå/rød kr
100 har bilde. Bjørn Dæhli skibukse
str 152 kr 100. Boblejakker i div
farger + svarte boblebukser str 12-14
år i mange kjente merker som Head,
Skogstad H2O mellom 100-150 kr
pr stk. Ny JC svart dressjakke str 46
ubrukt m/lapper på ny pris kr 995

selges kr 400,- har bilde DC Rover
vintersko fra Session farge olivengrønn/brun str 42,5, brukt 1 sesong
selges kr 300 ny pris er 1600 kr .
har bilde. Svalbard whiskey glass
fra Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt og
1 som er 9,2 cm høyt 200 kr pr stk
har bilde. Bjørn Dæhli skidress Blå /
Rød str 164 kr 200 har bilde. Tlf. 63
875480 eller 928 41746

Div bøker, endel bokklubbøker, Det
hendte fra 1980-tallet, og komplett
leksikon, selges rimelig.
Div
mc-utstyr selges rimelig, dame og
herre. Bl. annet ny ubrukt Shoei
Xr1000 hjelm, svart, str XS, i eske,
og en rød/hvit Shoei hjelm, brukt et
par ganger. Spyke regndresser str L,
todelt og hel, støvler, bukser, jakke.
Interphone, ubrukt. Forma cross/motard støvler str 45, ubrukte. Toyota
MR2, 1991, nylig EU-godkjent,
selges. Mob. 92 28 46 05.

Alfa Romeo 159 SportWagon 1,9
JTD Distinctive 2007, 97 000 km,
kr 135 000,- (inkl. omreg.). 120 hk,
Diesel, Girkasse: Manuell. Bilen er
EU GODKJENT frem til august 2014.
Årsavgift for 2013 er betalt. Ta kontakt for mer info: Eva Otnes – mobil
977 97 284 – eva.otnes@gmail.com

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

Todelt vitrineskap. Høyde 196 cm
lengde 160 cm bredde 42 cm. Kun
6.000.- Ser ny ut.Tlf 93 88 75 04
Huntonitt byggeplater; 6 stk. (ca 1,1
X 2,3 m.) + 5 stk. (ca 0,6 X 2,3 m.)
+ noe avkapp. Store plater 40 kr. pr
stk., små 20 kr. pr stk. (resten gratis)
ved henting. Tlf. 67 90 35 31.

Meget pene 2 og 3 seter stoff sofa til
salgs ( grå m/ sort mønster). 2 seter
er 160 cm lang, mens 3 seter er 220
cm lang. Alle puter er løse, vendbare,
vaskbare og kan renses + Stuebord
100*100 cm m/glassbord og skuff.
Selges for 5000 kr. Bord kan selges
separat. Pris kan diskuteres. Bilder

Brio Race trille, kr. 1.100. Britax
Two-Way Elite barnesete, 9-25 kg, kr.
1.100. Begge deler lite brukt, pent
som nytt. Tlf. 99245471.

Graco bilstol med base 0-13 kg
selges kr. 500,- Må hentes hos selger.
Tlf. 917 37 916.

Lite rundt teakbord, avlangt blomsterbord med kobberplate, små
rottingstoler og skjerm til gulvlampe
mm selges. Pene retromøbler fra
70-årene. Tlf 92 23 02 80.
En del sykepleierfaglig bøker og noen
fra videreutdanning i psykiskhelse tli
salgs veldig billig. Tlf.47 60 36 35
eller send mail 39sudha66@gmail.
com.
Koken, barber/(frisør)stol, selges!
Usikker på alder, men er av eldre årgang. (30 tallet?) Ganske god stand,
men hydraulikk-systemet er defekt.
(kan repareres) Pris: 1000,- Mobil:
917 41 445.

Avisdrift Romerike AS gir ut Romeriksposten Øvre og Nedre, som gis ut
til hhv husstander i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker - og Skedsmo,
Lørenskog og Rælingen. Avisdrift Romerike AS har kontor i Lillestrøm.
Selskapet eies av Innlandets største mediekonsern, Hamar Media AS.

Vi søker nå

DYKTIG
MEDIESELGER
Vi søker deg som har erfaring fra oppsøkende salg
mot bedrifter. Du kan vise til gode salgsresultater fra tidligere salgsjobb.
Vi tilbyr et godt produkt hvor annonsører er fornøyd
og kjøper igjen, et hyggelig arbeidsmiljø og
konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Send søknad og CV innen 18. oktober
til Dag Rognlien Stenberg,
dag@avisdrift.no eller
ring 92 26 07 92 for mer informasjon.

Lite brukt Wonderland rammemadrass, medium, 90X200. Ikea Bonde
TVbenk med reol, bjørk. Ikea Bonde
TVbenk, bjørk. Yamaha elektrisk orgel
med krakk. Selges rimelig, samlet
eller hver for seg. Tlf 90 11 95 96.
Interiørblader selges rimelig + ”Det
hendte” fra 1980-årene . Tlf. 47 85
11 08
Krigslitteratur selges. Alle bøker i
god stand m/smussomslag. Handelsflåten i krig 1939-1945 (Grøndahl/
Dreyer) 5 bind kr 600,-. Norge i krig
(Aschehoug 1995 - Magne Skodvin)
8 bind 500,-. Den andre verdenskrig
(Otto Ruge - LibriArte 1995) 4 bind
kr 200,-. Krigens dagbok 5 bind

ØNSKES KJØPT
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til god
pris. Tlf. 930 40 550.

kan sendes på sms. Tlf. 94175986,
Jessheim.

Rosemalt kaketine selges for kr 500.
Den har inskripsjon til et brudepar,
men dette lar seg lett male over for
en som har peiling på sånt. Bunnfarge er gråblå. Tlf 97179220.

Flott rosemalt hjørneskap og dragstol
selges. Pris 2000 kroner. Hentes på
Fjellhamar. Mob.99639747

Fire stk ubrukte, sammenleggbare
K&M notestativ i nikkel selges enkeltvis (kr 150) eller samlet (kr 500).
Et brukt stativ også (kr 100). Tlf 488
95 390.

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

TIL SALGS

rammemadrass med overmadrass 90
x 200Kr 500. Kubbestol utskåret
og malt (meget sjelden). Eldre kiste
med buet lokk lengde 80 cm. Maleri
landskap sign. E Aschenbach. Kiddo
barnestol lys bøk Kr 500.Tlf. 456
65 211.

Teutonia barnevogn selges for kr
1800.Mørk blå, kombinert barnevogn
og sportsvogn.Bærebag, vogntrekk,
regntrekk, myggnett, handlenett m.m.
medfølger. Meget pent brukt. Tlf.
99241804, Lørenskog.

BB-reoler (Bokhandlernes bokreol)
ønskes kjøpt. Tlf. 90116379.

Gamle reklamemerker kjøpes. De
ser ut som frimerker, og ble vedlagt
forskjellige vareslag eller brukt som
reklame for varer og forretninger før
krigen. Det fins også album hvor
merkene kunne samles og klebes inn.
Jeg kjøper både samlinger, album og
enkeltmerker. Kan. ev. byttes i postkort, frimerker eller bøker. Tlf 905 99
984 - harald@kartofil.net
Sommer-/vinterdekk til HiAce
195/75-R16C ønskes kjøpt.Tlf. 905
99 984 harald@kartofil.net
Utrangerte / brukte takplater ønskes
kjøpt, som er bra nok til”midlertidig
tak” over vedstabler i marka.Tlf 67
90 57 92 Mob 90 10 70 06.
Sykler som skal kastes tar jeg gjerne
imot/hentes. Også defekte. Ikke la
sykler bli til spiker! Ring Nicholas tlf.
928 24901, Jessheim

GIS BORT
Spisestuebord med keramikkfliser, 2
lemmer og 8 stoler. Radiokabinett
med båndspiller, mahogni platespiller, LP dansemusikk, Agathe Christie,
hele serien. Helt nytt fuglebur med
stativ. Gis bort mot henting. Tlf.
97143174.

TJENESTER
Brukt vedkløyver, Power Cut selges.
Kutter 52 cm lengde. 4 tonn kraft,
10 amper -1500 KW. 600,- Løvsuger,
Power craft garden selges. Blåser og
suger. Brukt 2 ganger, ikke oppsamlingspose. Selges kr. 200,- Tlf. 94
38 40 18.
Gammel emaljekopp - hvit - oppheng
” sand” kr 100, gml emaljekopp oppheng - ”sæbe” kr 100, vev kr
200, elektrolux husholdningsmaskin
m div utstyr kr 500, foodprocessor til
Kenwood kr 300, 6 gml fruktkniver
fra 60 tallet kr 250, 4 forskjellige
vannmugger m whiskyreklame kr 75
stk, verktøysett til Landrover freelander kr 400, bobbyhjelm engelsk politi
northhumbria - kr 650, 4 vinterdekk
m/pigg 225/70R15C på felg for
landrover a kr450 (kjøpt 13.12.12),
takbjelker for takboks komplett kr
250, forskjellige tinn lysestaker kr
50-75 stk, forskjellige tinnvaser kr
60/stk, , tinn sigarettetui kr 80, tinn
askebeger kr 75, keramikk krukker fra Libanon kr 50/stk, diverse
deler til BB reoler, hyller og korte
sidevanger kr 50-100 pr del, diverse
kjeler/bokser i kobber 150-200kr/stk,
polaris kaffekjele i kobber aldri brukt
kr 500, kaffesett Egersund fajanse
til 6 komplett m kopp, skål, asjett
1920-1930 talls, kr 900, levegger
120*190 kr 150 stk (buet topp),
levegger 120*120 (topp, men senket
bue) kr 150,stk, helan og halan byste - keramikk kr 200, nedtyrekkbar
taklampe svart - kr 100; taklampe
brun keramikk hengelampe kr 100.
Tlf 932 22 538.
Spisebord lys gran med tykk bordplate (Krogenes modell) lengde 193.
Kr 950. Hybelkomfyr lite brukt. God

Er det noen som kan gi meg waldhornundervisning i Lillestrøm? Jeg
har spilt althorn og mellofon tidligere.
Tlf. 41 69 58 85 etter kl. 16.00
Vi i Bjønnåsen Friskuslaug ønsker
å engasjere noen til å spille og
underholde under et 17. mai-arrangement på Bjønnåsen, kvelden 17.
mai 2014. Dette er en feiring som er
til minne om den illegale feiringen
17. mai 1942, da over to hundre
ungdommer trakk til Bjønnåsen for å
feire nasjonaldagen illegalt. Har du/
dere anledning til å spille eller synge
under arrangementet kontakt oss. Vi
ønsker også å låne eller erverve klær
eller sko fra denne tidsepoken, om
noen har noe liggende på loft eller
i kott. Vi er også interessert i ting
som som er fra denne tidsepoken, og
som vi kan stille ut i forbindelse med
feiringen. tlf. 90 99 01 80.

BEKJENTSKAP SØKES
Mann på 74 år bosatt i Åmot kommune ønsker bekjentskap med dame
rundt 70 år. Liker sang, musikk og
gammeldans. Send et bilde i første
brev. Bill MRK: Vi to.

BEDRIFTSANNONSE

SNEKKER MED
FAGBREV
Faglært snekker ledig for små oppdrag.
Gode referanser. Tlf. 94 82 76 78.

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

på en MENGDE varer

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

– Hjerteligtlftilstede
25 30
år
67 97 i83

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

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer

-50%

ALLTID GODE PRISER!

2200,-

THE NORTH FACE REVERSIBLE DOWN
MOONDOGGY JAKKE TIL JENTE OG GUTT

Str. 27-35

999,-

999,-

Str. 41-46

Str. 40-46

1400,-

Varm, tøff og tidsriktig. Flott passform,
varm, dunfyllt hette. Skole, tur og
fritidsbruk. Holder deg god og
varm. Vannavstøtende.
Lommer på begge sider.

N!

SJEKK PRISE

N!

SJEKK PRISE

599,-

G-SPORT TRIADEN

Str. 27-35

KARI TRAA MYSTIKK HOOD JACKET

799,-

Ullforet
Str. 36-41

1600,-

Str. 37-41

Ullforet
Str. 37-42

1700,-

1300,-

1300,-

Feminin og lett jakke med hette i ull. Trendy plagg med feminin passform
og feminine detaljer. Jakken er varm, lett og ledig og har fôr i merinoull.

ECCO Shop Lørenskog

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

Triaden Lørenskog Storsenter
Telefon 67 90 75 47

SHOES
•
•
•

www.janus.no

399,-

Vannavstøtende materiale
Varmt fôr
Sklisikker såle

499,-

499,-

399,-

499,-

499,-

399,-

VELKOMMEN TIL
ØKONOMISKO I NY DRAKT!

499,-

499,-

www.triaden.no

– Hjerteligtlftilstede
25 30
år
67 97 i83

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
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– Hjerteligtlftilstede
25 30
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Varsler om noe er galt
Det er ikke alltid
bom stopp når varsellampene lyser.
Fargen avgjør om
det blir tauebil eller
ikke.
– Det er mange som reiser
på verkstedet straks det lyser en lampe. Ta heller fram
instruksjonsboken. Der står
alle lampene omtalt med
hvilken funksjon de har og
hva du skal gjøre når disse
lyser, anbefaler Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver hos NAF.
Under en del lamper som
lyser gult vil det stå at du kan
kjøre videre, men må oppsøke verksted så fort som mulig. Lyser det rødt er det tydelig signal om å stoppe bilen
og ringe etter assistanse.
DIAGNOSE
På verkstedet til Bilxtra i Lillestrøm har verkstedsjef Espen Melby fått inn en bil
der motorlampen, ESP og
ABS-lampene lyser gult. Han
kobler diagnoseutstyret på
bilen, taster inn registreringsnummeret, og får fram
biltypen og årsmodell. Datamaskinen leser igjennom alle
programmene som er i bilen.
Etter noen minutter viser
skjermen hvor feilene er som
har utløst varsellampene. Da
har maskinen søkt gjennom
25 punkter.
– Hva er de vanligste feilene
som dukker opp?
– På for eksempel ABS er
det oftest feil på følerne som
sitter på hvert enkelt hjul.
Det er stort sett de som pleier å ryke. På litt eldre biler
er det ABS-ringen som ruster
eller sprekker. For det meste
er det ABS og motorlamper
som lyser gult hos de fleste
som kommer til verkstedet,
forklarer Melby.
De røde lampene betyr
stopp, akkurat som trafikklysene i samme farge. Men en
gul lampe er en informasjon

ET VARSEL:

Motorlampen, ESP og ABS-lampene lyser gult.

om at noe er feil.
– I forbindelse med at det
er meldt feil på motoren vil
dette også gi feil på ABSsystemet. Motorstyring og
ABS jobber sammen. På denne bilen er det noe feil med
ABS-føleren på venstre side
bak, forklarer Melby.
MOTORFEIL OG ABS
Jan Ivar Engebretsen i NAF påpeker at det vanligste feilvarslet
er motorlampa. ASB-lampen
er også begynt å bli en hyppig
kilde. Om ESB lyser kan årsaken være at man har trykket på
bryteren for at ESB-en ikke skal
virke.
– Når den røde lampen lyser handler det som regel om
oljetrykk eller lading, forklarer Engebretsen.
– Kan bileieren gjøre noe selv
når det lyser gule lamper?
– Nei, det handler spesifikk om elektronikk. Der har
den vanlige bileier lite å stille
opp med. Om derimot brem-

selampa lyser kan det være
at det mangler bremseveske.
Men ikke på grunn av lekkasje. Når du bruker bilen sliter
du mer og mer av bremseklossene. Disse går da nærmere
skiva. Da blir det etterfylt
mer bremseveske for å kompensere slitasjen. Det hender
ofte at føleren i bremseveskebeholderen synker slik at den
tenner bremselampa. Som
bileier kan man kontrollere
om det er lavt nivå i bremseveskebeholderen som er årsaken til feilmeldingen.
VARSLER IKKE ALT
Når motorfeillampen lyser kan
det være at ting har sluttet å
virke og bilen har gått over i
nødsystemet. Men kjører du
videre med rød lampe vil dette utvide muligheten for at det
skjer ting som kan føre til store
kostnader.
– Jeg sitter med en faktura
på en bensinbil som har fått
fylt tanken opp med diesel.

«Kåret til en av de
beste karosseriverksteder»
www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

Tlf: 64 83 30 10
www.derdubor.no/DK
Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen

FINNER FEILEN: Verkstedsjef Espen Melby har koblet datamaskinen på
bilen og søker opp feilene.

Bileier kjørte til det stoppa.
Regningen kom på 66.000
kroner. Dette var heldigvis
en nyere bil med forsikringen
i orden. Bileier slapp dermed
med en egenandel på 6.000
kroner, sier Engebretsen.
Han forteller at det ikke
finnes noen lamper som varsler feil drivstoff. Er du heldig
kan du få motorfeillampa til

å lyse gult, på grunn av at det
blir noe feil med blandingen,
før bilen stopper.
– Akkurat dette klarer du
ikke å garantere deg mot, annet enn at du må være våken
når du skal fylle drivstoff.

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

Alle bilmerker og alle
forsikringsselskaper

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm
postmaster@altibiloppretting.no
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Parkeringsselskapet parkerte dieselbilene
I sommer kjøpte
Skedsmo Parkering
to Nissan Leaf el-biler og parkerte dieselbilene sine.
– El-bilen har mye bedre
komfort og er bedre å kjøre
enn dieselbilene, sier Torstein Sandstad.
Nissan opplyser at bilen
kan oppnå en hastighet på
145 km/t, uten utslipp og
støy. Over 80 prosent av batteriets kapasitet lades på 25
minutter.
NÆRT TIL
LADESTASJONENE
Bilen varsler når det kun er nok
strøm til tre mil kjøring. Om
bilen trenger påfyll finnes det

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

Romerike Bilsalg AS
Nannestadveien 265
Tlf. 48 21 51 02

en ladestasjon sentralt plassert
på Stortorget, en stasjon hos
bilforhandler Birger N. Haug i
Depotgata, og en ladestasjon
hos McDonalds.
– Det var smart å skaffe disse bilene. De passer veldig bra
til vårt bruk, sier Jeir Hajdavi,
og anslår at de kanskje kjører
10 mil i løpet av en dag.
Daglig leder Jon Anders
Kvist i Skedsmo Parkering
har fått mange positive tilbakemeldinger fra trafikkbetjentene som daglig bruker
bilene. Bilene kjøres rundt i
hele kommunen, og en sjelden gang blir det turer til
Leirsund, og til andre kommuner.
MILJØVENNLIG K JØRING
– Hovedårsaken til at vi gikk
over til el-biler er at det gikk
med en del liter diesel på småkjøring. Slik kjøring er forurensende, og i tillegg kostet det
penger. Da var det attraktivt å
finne biler som både har god
økonomisk kjøring og som er
mye mer miljøvennlig, forteller
Kvist.
– Har dere kjørt strømtomt?
– Nei, det er jeg ikke kjent
med har skjedd. En lading
holder hele arbeidsdagen.

BLE MILJØVENNLIGE: Jeir Hajdavi (t.v.) og Torstein Sandstad er svært positive til parkeringsselskapets nye
el-biler. – Bilen er som en drøm å kjøre, sier Sandstad.

Men det blir selvsagt spennende å se hvordan det går
til vinteren når vi kjører med
full trøkk på varmeapparatet,
setevarme og bruker vindusviskerne.

Kvist tror at de må belage
seg på å bruke ladestasjonene
litt oftere når vinterkulda setter inn.
– Vi kjører mye rundt og
har da muligheten til å sette

fra oss en av bilene på lading
mens den andre kjører videre, forteller Kvist.
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
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Utstyrer bilen med kvalitetsdekk
Når nye vinterdekk
skal kjøpes tenker
bileierne mer på kvalitet og sikkerhet enn
på prisen - det er i
alle fall Euromasters
oppfatning.
– Mange av kundene er veldig
bevisste på hva de skal ha. De
har gjerne lest litt om dekktestene til NAF og bestemt
seg for å kjøpe kvalitetsdekk,
forteller avdelingssjef John
Lyngholm ved Euromaster
AS Berger.
Avdelingssjefen poengterer at Euromaster kan holde
lave,
konkurransedyktige
priser fordi de har gode innkjøpsavtaler og er en del av et
stort internasjonalt konsern.
TENKER SIKKERHET
– Det virker som det er viktig
for folk å kjøpe dekk som er
høyt rangert i ulike dekktester.
Mange tenker på sikkerheten
spesielt når det gjelder vinterdekk. Det virker som pris er
mindre viktig. Kunden vil ha
kvalitet og er villig til å betale
for det, forklarer Lyngholm.
– Hvilke dekk er de mest populære?
– Det er testvinnerne. Michelin X-Ice XI3 for piggfritt.
For piggdekk er det Nokian
Hakkapeliitta 8. Et dekk som
tilslutt ble godkjent i Norge.
Avdelingssjefen anslår at
85 prosent av hans kunder
velger piggfrie dekk. De som
kjører mye rundt i Oslo-området velger stort sett piggfritt. Dekkene har god framkommelighet og bileierne
slipper å betale piggdekkgebyret. De som er mye på fjellet, og skal opp islagte veier,
foretrekker ofte piggdekk.
– Hva er holdbarheten på
dekk?
– En tommelfingerregel
sier at du ikke bør kjøre med
dekk som er eldre enn fem
år, såfremt de har godkjent
mønsterdybde. Da må du
også ha hatt dem lagret på
riktig måte: Mørkt, tørt og
kjølig. På denne måten sinker
du aldringsprosessen. Men
på grunn av gummiblandingen som finnes i moderne
dekk i dag, påvirkes dekkene
mindre av alder enn tidligere, forklarer Lyngholm.
MÅ TAUES
Selv om mange er «føre var», og
skifter til vinterdekk i god tid før
snøen ligger på veien, er det alltid noen som venter i lengste laget. For noen er dekkskifte ikke
i tankene før bilen ligger i grøf-

”

tekanten eller står plantet inn i
bilen foran. NAF har de siste to
årene gitt assistanse til bileiere
som skal til dekkhotellet for å
hente ut vinterdekkene sine.
– Det er også de som tar
sjansen på å kjøre selv til
dekkhotellet på sommerhjul
for å skifte. Disse pleier vi
som regel å plukke opp fra
grøfter og småkollisjoner
langs veien, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.
– Hva sier folk når bergingsbilen kommer?
– De forteller at de ikke
trodde at det var så glatt og
farlig. Står bilen på sommerdekk og snøen laver ned, skal
du ikke være tvil. Da skal du
la bilen stå, sier Engebretsen.
PIGG ELLER PIGGFRITT
Pigger er bedre enn piggfrie dekk
på is og våt is. Det er der dekkene
skiller seg ut. Skal du kjøpe nye
vinterdekk bør du sjekke dekktesten. Du bør vurdere dekk ut
fra hvilket føre du kjører mest
på. Når det er gjort kan du sjekke
testen og finne det beste dekket
som dekker ditt behov.
– Det er ikke bestandig at
testvinneren er det beste dekket for deg. En som kjører i
Haugesund skal nødvendigvis ikke ha det samme dekket
som han som kjører i Vågå.
Og hvis det er bilister som
ikke stoler på de piggfrie dekkene, så skal disse velge piggdekk. Vi kan ikke ha utrygge
bilister ute i trafikken, bemerker Engebretsen.
Det bileiere feiler mest
med er manglende vask av
dekkene, forteller NAF-mannen. Kjører du mye på saltede
veier binder saltet veistøv og
annen forurensing til dekkbanen. Hvis ikke dekket blir
vasket, kjører man på glatte
dekk.
– Jeg får mange henvendelser om dekkjøp. Det verste jeg hører er spørsmål om
hvor man kan kjøpe de billigste dekkene. Du finner det
dekket som er best for deg.
Og så kan du begynne å ringe rundt, til minimum tre
forskjellige utsalgssteder, og
spørre om pris til det dekkmerket du er ute etter.
UTSKIFTING AV DEKK
– Når må de gamle dekkene
skiftes ut?
– Man antyder levetiden på
dekk ligger på 20- til 30.000
kilometer. Noen sier tre år.
Det er også avhengig av hvor
mye mønster som er i dekket.
Minstekravet er tre millimeter. NAF anbefaler minimum
fire millimeter. Det finnes de
som skryter av at de har hatt
dekkene i 12 år. Til de sier
jeg; HIV DEKKENE. Gummi-

– Mange av kundene er veldig
bevisste på hva de skal ha. De har
gjerne lest litt om dekktestene til NAF og
bestemt seg for å kjøpe kvalitetsdekk.

KLAR PÅ DEKK: Avdelingssjef John Lyngholm ved Euromaster AS Berger forteller at folk er veldig bevisste på å skaffe seg gode dekk. Mange foretrekker testvinneren Michelin X-Ice XI3.

en blir hardere med årene. Til
slutt kan du sammenligne det
med glass på snø. Vask dekkene ordentlig, og se over dem
før du pakker de vekk for sesongen, forteller Engebretsen.
NAF-mannen oppfordrer bileierne til selv å skifte fra sommer til vinterhjul. For det første for å trene på å gjøre jobben
med dekkskift. Og for det andre sjekke at alt utstyret som du
trenger er i bilen. I Norge ligger punktering på tredje plass
i assistansestatistikken til NAF.
Denne gruppen øker for hvert
år. I juli i år hjalp NAF 657 bilister som hadde punktert. For
august var tallet 554, og i september var det 451 bilister som
trengte hjelp etter punktering.
– Hvis du selv skifter hjul
på bilen har du trent på dette
i forkant før du får en punktering, sier Engebretsen.
UNNGÅ LØSE BOLTER
Hver sesong må NAF også rykke ut og hjelpe folk som har fått
løse hjulbolter under kjøring.
– Vi har også mange assistanser der biler har mistet
hjulet under kjøring.
Engebretsen forklarer at
når du setter på hjulene må
du stramme hjulboltene med
riktig moment. For å finne ut
av dette kan du skaffe deg en

DEKKTIPS
1. Feil lufttrykk reduserer dekkets
levetid og bilens kjøreegenskaper. I tillegg bidrar dette til økt
drivstofforbruk og økt CO2-utslipp.
2. Bolter og muttere må trekkes
til med riktig moment og ettertrekkes etter 50 - 100 km.
3. Har du 4-hjulstrekker er
det sikrest å bytte alle dekk
samtidig da rulleomkretsen
bør være lik på alle ﬁ re hjul,
hvis ikke kan det bli skade i
drivverket på bilen.
– Å miste et hjul kan være livsfarlig. Sjekk
derfor at hjulboltene sitter skikkelig på, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Pressefoto NAF.
SJEKK HJULBOLTENE:

momentnøkkel hos Biltema.
I instruksjonsboka står det
nøyaktig hvilket moment du
skal bruke. Om jobben med
hjulskifte settes bort, anbefaler Engebretsen at du får
spesifisert på regningen hvilket moment som ble brukt da
hjulene ble satt på bilen.
I juli rykket NAF ut til 133 bilister som hadde løse hjulbolter.
Samme måneden rykket de ut
til 44 sjåfører som hadde mistet
et hjul under kjøring.
– Når du har skiftet hjul bør

du sjekke etter om hjulboltene
sitter skikkelig etter å ha kjørt
noen kilometer. Strammer du
for hardt til, og kjører over et
hull og får et slag på hjulet,
kan boltene klippes av. Hører
du en høy knirkelyd mellom
bolt og felg når du strammer
hjulbolten er det et signal om
at du har strammet for mye.
Da må du slakke litt av.

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

4. Sjekk reservehjulet
regelmessig for lufttrykk og alder.
5. Monter de beste dekkene
bak! Det er situasjoner det er en
fordel å ha dem foran, men i en
kritisk situasjon er det best å ha
dem bak.
6. Vask dekkene med dekkvask
eller varmt såpevann før du
setter dem bort for sesongen.
7. Dekk skal lagres tørt, mørkt
og kjølig. Dekk uten felg lagres
stående, mens dekk med felg
kan stables oppå hverandre
eller henge.
Kilde: Conti produktguide

John Lyngholm, Avdelingssjef ved
Euromaster AS Berger
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Venter med å ta lappen
Flere unge velger å
vente med å ta førerkortet. - Ungdom
har blitt mer urbane
i livsstilen og prioriterer annerledes,
mener kommunikasjonsrådgiver i NAF,
Jan-Ivar Engebretsen.
Tall fra Statens Vegvesen som
ble lagt frem i fjor, viser at flere
unge venter med å ta lappen.
38 prosent av kvinnene tar
førerkort så fort de er myndige, mens 45 prosent av mennene gjør det samme. Siden
1990 er det 15 prosent færre
menn og 12 prosent færre
kvinner som tar lappen så
fort de fyller 18.
PRIORITERER ANNERLEDES
Kommunikasjonsrådgiver
i
NAF, Jan-Ivar Engebretsen,
kjenner til utviklingen.

- Vi har kjennskap til at
mange ungdommer venter
med å ta lappen slik at gjennomsnittsalderen for dette
vil øke fremover. Ungdom
har blitt mer urbane i livsstilen og prioriterer annerledes,
mener Engebretsen.
Fagkonsulent i Autoriserte
Trafikkskolers Landsforbund,
Bjørg Reitan, tror at økonomi
også spiller inn.
- Mulige årsaker er at det er
et godt kollektivtilbud spesielt
i storbyregionene kombinert
med at det knyttes høye utgifter til kjøreopplæring, sier hun.
Reitan legger til at mange
prioriterer utdanning og reiseliv fremfor å investere i førerkort og bil.
TILFLYTTING FRA OSLO
Daglig leder og trafikklærer ved
Romerike Trafikkskole, Riad
Sollien, forteller at majoriteten
hos dem er 17-18 år, men at de
ser en økning i eldre deltagere
på sine kurs.
- Vi har en del jenter i alderen 25-35. Dette tror jeg
kommer av stor tilflytting
fra Oslo, og at førerkort ikke
har vært nødvendig før de

NY KONGE I SUV-KLASSEN
VI MENN BIL, TOP GEAR, JULI 2012

har flyttet på landet, sier han
og legger til at den eldste hos
dem er under opplæring nå.
- Vedkommende er 64 år.
Men vi har hatt noen eldre
også, forteller Sollien.

MAZDA CX-5 GJØR DET BEST PÅ NÆR SAMTLIGE
PUNKTER. DET GJØR DEN TIL DET BESTE VALGET
I KLASSEN, OG EN KLAR TERNINGKAST 6

FLERE K VINNER
Kjørelærer Erik Klungtveit ved
Vei-Viser`n i Lillestrøm bekrefter også tendensen med eldre
deltagere på kursene.
- Vi har en økende andel
kvinner mellom 25-40 år,
som tar førerkort med automatgir, forteller han.

DINSIDE.NO, MAI 2012

MAZDA CX-5 ÅRETS BESTE BILKJØP,
NESTEN FOR GOD TIL Å VÆRE SANN
DAGENS NÆRINGSLIV, MAI 2012

MAJORITETEN ER UNGE
- Majoriteten av de som melder
seg på hos oss er 17-18 år. Men
vi får også innimellom påmelding fra folk som er litt eldre,
forteller kjørelærer Cathrin Jensen ved Eidsvoll Trafikkskole.
- Den eldste som har tatt
førerkort hos oss var 70 år, og
vedkommende tok lappen på
motorsykkel, legger hun til
med et smil.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

BEST PÅ DET MESTE, TERNINGKAST 6
VG 16. JULI 2013

“ Seierherren – Når Mazda tok opp
kampen i det folkelige SUVsegmentet, gjorde de det med
suksessen CX-5 ”

UNGDOM VENTER: Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan-Ivar
Engebretsen, merker seg at mange ungdommer nå venter med å ta
førerkortet. (Foto: NAF)

FINANSAVISEN MOTOR
NR 17 – 4. MAI 2013

BILLIG SERVICE

Totalt sett gir CX-5
så positivt inntrykk at
vi mener ingen burde
kjøpe en kompakt SUV
uten å også ha gjort
seg kjent med
denne
BILMAGASINET
NR. 1 - 2012

Er bilen din eldre enn 5 år?
Nå får du en service hos fagfolkene du
stoler på til en pris du kan bli glad i!
Vi benytter originale deler og denne servicen gjelder
alle bilmerker. Vi skifter olje, oljefilter, luftfilter og etter
behov tennplugger og dieselfilter, samt at vi kontrollerer
14 punkter relatert til sikkerhet på bilen din.

PERSONBIL

VAREBIL

2.490,-

2.990,-

SMS: Send ØKO til 2012 for bestilling av time

Sulland Jessheim

Energivegen 13 Tlf: 63 94 27 50

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

M{ZD{ CX-5, Norges mest solgte SUV. Prøvekjør du også. Fra kr 295 500,Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2-utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års
Mazda veiassistanse. Pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 9.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

n på
Bilbye Vest
Kjeller

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00
Jogstadveien 9 2007 Kjeller. Tlf. 64 83 78 70
www.mobile-kjeller.no

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-15:00
Jogstadveien 9, 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70
www.mobile-kjeller.no

•
•
•
•
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Høstkos med puter og pledd
Høsten består av
mye innetid. Da er
det herlig med puter, tepper og kos.
Men har du tenkt
over at sengen
også kan brukes
til utstilling av dine
ﬂotte tekstiler? Med
enkle knep kan du
få den like ﬂott som
i butikkenes utstillinger.
Hvordan gjøre sengen til et
kunstverk? Det er tre faktorer
som avgjør en god putearrangering. Det er design, farge,
og materialets tekstur.
Det er ingen regler for putearrangering. Alt går! Men personlighet spiller inn.
Noen liker uorden, andre er
ryddige, eller opptatt av trender,
mens andre igjen ikke bryr seg.
Men er du designorientert, kan
putearrangering være den lille
ekstra luksusen som gjør sengen inviterende og forførende.

319.900,- *

209.900,- *
194.900,- *
368.800,-

2743 HARESTUA | 61 32 68 00 | harestua-auto.no

VELG UTTRYKK
Det første du bør gjøre er å bestemme deg for hvilket uttrykk
du ønsker.
Er det en stivere eller mer avslappet «look»?
– Ønsker du et maskulint og
stramt uttrykk i soveværelset
kan det være en god idé å velge
like puter, like mønstre og gå for
et enkelt utseende, sier Åse Jerrhag i Green Apple.
Dette er en mer organisert
«look», der putene er arrangert
symmetrisk.
– Velg en kombinasjon av
små og store puter i ulike farger,
gjerne i mørkere farger og med
innslag av grafiske mønstre, sier
hun.
Husk at sengeteppet har mye
å si.
– Dekker det over hele sengen, eller har du det på fotenden så det blir en del av interiøret? Du kan også velge bare
å ha et ullteppe som legges i
sengen. Eller du kan kombinere sengeteppe og pledd i
ulike materialer. Velg et sengetøy som passer med resten
av putene, legger Jerrhag til.
ROMMETS SMYKKER
En pyntepute her og en pyntepute der, det kan utgjøre den
store forskjellen. Puter er som

smykker i et rom. Og uttrykket
oppdateres enkelt gjennom å
endre på de ulike formasjonene. Ved ofte å bytte ut puter og
tilbehør, kan du få et sesongbasert tema.
Putearrangering
fungerer
forholdsvis likt for sofa som for
seng.
Start alltid puteplasseringen
fra ytterst og arbeid deg inn mot
midten. Begynn med de større
putene. Putt så mindre størrelse på etter hvert. Overraskende
plasseringer er mer interessant
for øyet.
Puter med design kan være
en god start. Farger fra disse putene kan være retningsgivende
for det øvrige fargevalget.
En liten, men fargerik pute
kan være det som endrer hele
rommets uttrykk.
Ved å velge puter av god kvalitet sikrer du deg puter med «godt
hold». Det kan derfor være lurt
å gå for få puter av god kvalitet,
enn mange billige puter.
LEK DEG MED TEKSTILER
Bland solide og enkle mønstre
for en tradisjonell «look». Få
dem opp til neste nivå ved å
mixe og matche. For en tøffere
arrangering, prøv tre forskjellige mønstre og velg en aksentfarge som piffer opp.

HØSTNYTT: En liten, men fargerik pute kan være det som endrer
hele rommets uttrykk. Her fra Green Apples utstilling av høstnyheter.
(Foto: Chera Westman/ifi.no)

Puter gjør det lett å eksperimentere med farger og mønstre.
Resultatet kan bli alt fra en delikat og romantisk stil til den
eksperimentelle
bohemstilen.
Motiver som kan alterneres mellom kan være kvadrater, rektangler og sirkler, for å nevne noe.
– Ønsker du en innbydende
stil der du lettere blir fristet til å
legge deg henslengt med en god
bok, så velg andre farger og en
mer tilfeldig arrangering, sier
Jerrhag.
Eksempler på spennende

kombinasjoner kan være tørr
lin, skinn, Paisley-mønster, myk
velur, brodert kobbertråd i tekstilen sammen med et blankt
gardin.
– Husk å tenke materialkontrast! Bland glatt, matt og røft.
Det er viktigere enn kreativ fargebruk. Bestem stoffkvaliteten
etter om sengen skal brukes eller være til pynt, sier Jerrhag.

Tekst: Guri Haram/ifi.no
Foto: Chera Westman/ifi.no
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her?
Annonsere

Tlf. 92 26 07 92

Høstaktiviteter og
julebord på Milepelen
Fredag 1. november
Jegerpub
Fredag 8. november
Finsrud & Tyholt får vind på mølla
Lørdag 9. november
Lutefiskaften
Søndag 10. november
Vi begynner serveringen av tradisjonell julemat
Søndag 8. desember
Familiejulebord
Lørdag 28. desember
Romjulsfest med Vagabond og
Heidi Briskodden Band
Bestill gjerne bord til våre arrangementer.
Catering til alle typer selskap.
Middagsservering hver dag!
Man-lør kl. 13-20, søndag kl. 13-19
Vi starter med julematen søndag 11. november

Sand i Nord-Odal - Tlf. 62 97 01 30 - booking@milepelen.no

KULTUR

- Jeg gleder meg veldig
Marion Ravn kommer tilbake til Lørenskog Hus - der karrieren hennes startet.
– Jeg gleder meg
veldig til konserten
på fredag, sier hun.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det siste året har vært en
eneste stor opptur for Marion
Ravn. Hun startet 2013 med
å delta i suksessprogrammet
«Hver gang vi møtes». I april
ga hun ut albumet “Songs
From A Blackbird” uten noe
stort plateselskap i ryggen,
men på egen label. Hun giftet
seg med samboeren Andreas
Ygre Wiig, og hun har spilt
inn filmmusikalen «Ta meg
med» som har premiere neste
år. Sommeren har også bydd
på flere konserter rundt om i
Norge.
EN DRØM
Nå er Lørenskog-jenta klar med

en ny Norgesturné. Noe annerledes blir det imidlertid denne
gang. Dette er første gang hun
er på turné med egne låter og
sitt eget band.
– Det føles helt fantastisk.
Dette er virkelig en drøm som
går i oppfyllelse. Det å spille
live er det beste med å være
artist, sier en opplagt Marion Ravn som nylig kom hjem
igjen etter en ferietur til California.

Lørdag 19. oktober kommer
det norske blues- og soulbandet
“Mulens Portland Combo” til
Kulturpuben i Lillestrøm. Bandet skal stå på scenen under eftabluesen kl. 15.00. Senere samme
kveld, kl. 22.00, får kulturpuben
besøk av amerikanske Teresa
James & The Rhythm Tramps.
Teresa James kommer sammen
med et knippe musikere som
har spilt med store artister som
Jimmy Reed, Bonnie Raitt, Tom
Jones, Ray Charles og Etta James.

STARTET I LØRENSKOG
På turneen har Marion hittil
besøkt Drammen, Moss, Nøtterøy og Stryn.
Kommende fredag er det
Lørenskog Hus og Storstua
som står for tur. Og hun er
ikke i tvil om at det å holde
konsert på hjemstedet betyr
noe spesielt.
– Jeg gleder meg veldig til
det. Det var jo der det hele
startet. Der jeg sang i St. Laurentius-koret, lærte å spille piano og gitar på kulturskolen
og stå på scenen med Mona
Løberg. Det er noe spesielt
med det å opptre på hjemplassen, sier hun og lover at publikum vil få høre både nytt og
gammelt materiale på konser-

Bryllupsmesse på
Strømmen
Lørdag 26. oktober kl. 12-15 blir
det arrangert bryllupsmesse på
Strømmen Storsenter. Messen
finner sted i den nye delen i 2.
etasje. Arrangementet er gratis,
og inkluderer moteshow og flere
stands der man kan få veiledning og tips til den store dagen.

Marion Ravn holder konsert i Lørenskog Hus
kommende fredag. (Foto: Isabel Watson)
PÅ HJEMMEBANE:

Lutefisk-aften
fredag 15. november.
315,- per kuvert.

Julebord på Garnityr Matplass
med live underholdning av Perfect Day m.fl.
Det nærmer seg julebordsesong, og vi fyller Garnityr restaurant med
god mat og god stemning.
I år blir det to sittinger i restauranten med stor julebord-buffet som
inneholder mye spennende, hjemmelaget mat.
Alt fra sild og laks til vår egen krydderstekte ribbe. På dessertbordet
blir det tradisjonelle desserter og Garnityrs hjemmelagde konfekter.

Quiz-turnering i
Garnityr bar. Fire ulike
omganger med start
7. november.
Meld på ditt lag og
vinn flotte premier.
Vin og konfektkveld
i Garnityr bar
5. desember.
299,- per kuvert.
Akevitt og rakfisklag
1. november.
Fisk fra Valdres.
299,- per kuvert.

22. nov., 23. nov., 29.nov., 30.nov., 6.des., 7. des., 13.des. og 14. des.

Konserter
på Kulturpuben

ten.
PS! Kommende søndag
kan du også se og høre Marion Ravn på TV-sendingen til

årets innsamlingsaksjon. Der
skal hun fremføre TV-aksjonslåten «How» sammen med
Thom Hell.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

INDISK MAT TIL
RIMELIGE PRISER

Årets julegave
Konfektesker til
venner eller ansatte
fås kjøpt i Garnityr
kafe fra 15.11. Eller
forhåndsbestilles på
post@garnityr-as.com

For bestilling, kontakt telefon 941 69 018 eller post@garnityr-as.com

Juletapas og stand-up med
BÅRD TUFTE JOHANSEN
9. november.
499,- per kuvert. Kun billett 180,Mat på Garnityr Show i Panorama.

Familiejulebord 8. og 15.
desember, med julenisse og
julegaveutdeling.

Kr. 325,- per kuvert.

Mitt

instrument
Navn: Espen Storø
Alesis Andromeda A6
Alder: 30
Bosted: Strømmen
Spiller i: Tidligere Circus Maximus, samt et utall prosjekter
og artister
Musikkstil: Rock, metal, prog
og elektronisk

Faren til Espen hadde skaffet seg et keyboard til
husbruk. Men faren var ikke så veldig interessert i
å spille på tangentene, så keyboardet ble stående
nesten urørt. Det var først når Espen var 14 år
at han begynte å få interessen for de svarte og
hvite tangentene. Musikkinteressen steg da han
så han mestret instrumentet. Etter hvert ble det
både band og sparing til nye instrumenter for den
unge strømlingen. Et av han musikalske forbilder er
Frank Zappa. Espen forteller at ingen andre er like
klin gærn, og samtidig genial innen alle tenkelige
sjangre som Zappa.
— Favorittinstrumentet ble kjøpt i Trondheim i 2000.
Det er en Alesis Andromeda. Den skal jeg aldri
selge. En mer allsidig og kraftig analog synthesizer
skal man lete lenge etter. Selv etter 13 år er det
mulig å finne nye triks og ting jeg aldri hadde tenkt
på før. Konstant inspirasjon.
— Når låter instrumentet best?
— Etter stemming. Ja, den må varmes opp før bruk,
akkurat som de gamle fra 70-tallet.
— Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
— Altfor mange. Som oftest blir det å prøve nye
utfordrende ting. En og annen vrien klassisk strofe
her og der blir det også.
— Din beste opplevelse med synthen?
— Det var under ProgPower USA i 2000. Spilte
med Circus Maximus for et hav av folk. At synthen
overlevde flyturen, i dårlig innpakning, er et mirakel.
— Behersker du andre instrumenter?
— Til en viss grad bass og gitar, synger også, trommer på barnehagenivå.

Bestill bord på
tlf. 66 71 89 00/
41 55 95 96

Første sitting begynner kl. 17.45 og varer til 19.45
Andre sitting begynner kl. 20.15 og varer til 23.00
Baren åpner kl. 19.30.
Pris per person kr. 549,- (underholdning med i prisen)
Bestilling innen 20. oktober gir 5 % rabatt per kuvert.

Nr. 32 – 2013

Indisk bar & restaurant

Ambassadør Tandoori
Strømsveien 45D, 2010 Strømmen - Tlf. 66 71 89 00/41 55 95 96
amtr@hotmail.no - www.amtr.no - Åpent man.-tors 15-22, fre-lør 15-23, søn 14-22.

— Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt
Instrument?
— Selv om han nylig har gjort trønder av seg, foreslår jeg Victor Borge.
Tekst: Roy Mortensen

33

34

Nr. 32 – 2013

HVA SKJER?

SKEDSMO

KULTURKAFÉ - REVYPERLER

TORSDAG 17. OKTOBER KL. 12:00 I
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER
Arne Svendsen bodde i Fredrikstad tidlig 1900-tallet. Han var
barberer og skrev revytekster. Over
2500 tekster ble det. Han ﬂyttet
til Oslo etterhvert og ble husdikter
på Chat Noir. Vi har plukket ut et
knippe av sangene hans og fremfører med humor og varme.

ÅPENT MØTE

TORSDAG 17. OKTOBER KL. 12:00,
DOKTORGÅRDEN I LILLESTRØM
LOP (landslaget for offentlige
pensjonister)Nedre Romerike har
åpent møte hvor vi får høre sykkelentusiasten og eventyreren THOR
HARALDSEN fra Nittedal fortelle
og vise ﬁlm fra sine eventyrlige
reiser gjennom verdens villmark.

CC COWBOYS

FREDAG 18. OKTOBER KL. 20:00 I
STJERNESALEN LILLESTRØM KULTURSENTER

CC Cowboys og Magnus & Hanna
Maria Grønneberg live høsten

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

2013. Rock’n roll med stående
publikum i Stjernesalen. Magnus
Grønneberg og hans band, CC
Cowboys, har i sitt andre liv, det
som startet med albumet Lyst for
et ti år siden, sakte men sikkert
igjen bygget seg opp til å bli en
av landets absolutt aller største
rockekonsert-attraksjoner.

TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTURSENTER

SMAK - ROMA

Fredag 15. februar 2013 fylte
Wenche Myhre 66 år! Dette feirer
med å reise landet rundt på turné
og heldigvis stopper hun innom
oss på Lillestrøm! Wenche Myhre
er en av våre mest folkekjære og
slitesterke norske artister, og hun
har også nådd ut til et stort internasjonalt publikum gjennom en
snart 60 år lang karriére. Nå er hun
endelig i sitt 66. år, og markerer
dette med en stor turné, singelutgivelse og biograﬁen «66 – et liv
uten sikkerhetsnett», ført i pennen
av Mona Levin.

LØRDAG 19. OKTOBER KL. 16:00 I
KAFÉEN, LILLESTRØM KULTURSENTER
Små fortausrestauranter, idylliske kafeer i smug og portrom og
pittoreske spisesteder innhyllet i
krydderdufter og den umiskjennelige aromaen av hvitløk. Vi frister
med smaken og litt stemning fra
Roma og serverer «romerske»
retter, musikk og foredrag.

DEN LILLE MULDVARPEN

SØNDAG 20. OKTOBER KL. 14:00 I
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTURSENTER
- Som ville vite hvem som hadde
bæsjet på hodet hans! Alle barn
kjenner historien om den stakkars
Muldvarpen som plutselig får en
stor og ekkel bæsj midt opp på
hodet. Slikt kan man ikke ﬁnne seg
i! Noe så frekt! Nå begynner jakten
på synderen. Passer for barn fra 2
år og oppover.

WENCHE MYHRE «66»

ONSDAG 23. OKTOBER KL. 19:30 I

stjernereiser vil ﬁnne sted. Science
ﬁction-forfatter Anne Mette Sannes
& astrofysiker Knut Jørgen Røed
Ødegaard tar publikum med på
en reise gjennom tid og rom og
besøker merkelige planeter rundt
fjerne stjerner, vakre gasståker,
galakser som kolliderer, sultne
superslurpere, steiner fra rommet,
underlige fenomener og gigantiske
avstander. Publikum får også se
og holde ﬂere meteoritter og får
høre mer om norske meteoritter og
kratre.

MARION RAVN

FREDAG 18. OKTOBER KL. 20.00, STORSTUA LØRENSKOG HUS

TORSDAG 17. OKTOBER KL. 18.30,
STORSTUA LØRENSKOG HUS
Finnes det livsformer på fjerne exoplaneter? Hvordan skal menneskene komme til andre solsystemer?
Finn ut mer om den spektakulære
utforskningen som foregår i
rommet og hvordan fremtidens

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

SKJETTEN

PROST STABELS VEI 109

RIIHIMÄKIVEIEN 11

FREDAG 18. OKTOBER KL. 11:00 FJELLHAMAR KIRKE
Det blir fullt trøkk på Seniortreff når
“Glade gutter fra Hadeland” spiller
opp. Her kan man ønske seg
sanger man husker fra “forna dar”
og være med å synge selv enten
det er kristne sanger, svenske viser
eller norsk populærmusikk fra 50 –
60 tallet . Godfoten blir vanskelig å
holde i ro når trekkspill, saksofon,
syntesizer og bazooka stemmer i.
Vi garanterer et par festlige timer!
I tillegg blir det selvfølgelig kaffe
og vaﬂer samt utlodning. Alle er
hjertelig velkomne.

STYGGEMANNSVÆRSTINGEN

Å feire 20-års jubileum som plateartist før man har fylt 30 er ikke
alle forunt, men for Marion Ravn er
dette faktisk realiteten. I 2013 er
tiden kommet for en ny fullengder
fra Marion når hun slipper ”Songs
From A Blackbird”. Denne gang
uten noe stort plateselskap i ryggen, men på egen label. For Mari-

HOLT VESTVOLLEN

SENIORTREFF

RÆLINGEN

LØRENSKOG
AD ASTRA 2222 - ASTROSHOW

on betydde dette mindre tidspress,
og mer frihet.

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. Vi går presis.
Husk hodelykt! Vel møtt. Bjønnåsen
Friskuslaug.

Billetter:

1 990 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

Rekkehus over 3 plan i meget barnevennlig og rolig
boligområde - Hage - Garasjeplass.

3 ROMS ANDELSLEILIGHET I 1. ETG - TRAPPEFRI
ADKOMST - GARASJE - INNGLASSET BALKONG.

VISNING
Ons 16/10 kl 17.30-18.30.
VELKOMMEN!

VISNING
Etter avtale med eiendomsmegler.
FINN-kode: 44385353

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

BRA / P-ROM
87 m2 / 82 m2
EIERFORM
Andel
FELLESGJELD
291 629,TOTALPRIS
2 281 629,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
4 839,- pr. mnd

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

HOLT VESTVOLLEN

www.lorenskogkino.no

1 890 000,-

BRA / P-ROM
97m2 / 80 m2
EIERFORM
Andel
FELLESGJELD
119 454,TOTALPRIS
2 009 454,- + omk
OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 227,- pr. mnd.

HOLT VESTVOLLEN

LENSMANN KLEVS VEI 138

PROST HOLMS VEI 307

Ukens premierer:
*Captain Phillips
*Runner, Runner
*Fly

AD ASTRA 2222 - SANNES OG ØDEGAARDS ASTROSHOW
Torsdag 17. oktber kl. 18.30, Storstua - kr. 250/200

Aktuelle filmer:
Hokus Pokus Albert Åberg
Diana
Were the Millers
Farvel til mafiaen
Smurfene 2
Ragnarok

Senior/babykino onsdager 12.30:
Seniorkino onsdag 16.oktober:
Den grønne sykkelen
Babykino:
About Time

MARION RAVN
Fredag 18. oktober kl. 20.00, Storstua - kr. 290 Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

3 250 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

2 450 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

Lys og pen enebolig over 2 plan. 3 soverom, 2 bad.
Barnevennlig, rolig, solrikt og attraktivt boområde.

Lyst og pent enderekkehus. Stor solrik terrasse.
Garasjeplass. Barnevennlig, rolig og populært omr.

VISNING
Etter avtale med eiendomsmegler.
FINN-kode: 44390384.

VISNING
Etter avtale med eiendomsmegler.
FINN-kode: 44399841

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

BYGGEÅR
1994
BRA / P-ROM
97 m2 / 96 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
352 kvm Eiet tomt

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

BRA / P-ROM
84 m2 / 83 m2
EIERFORM
Andel
FELLESGJELD
27 199,TOTALPRIS
2 477 199,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 481,- pr. mnd

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no
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X–ORD
Nr. 32 – 2013

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

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

Ullared Expressen
Buss og hotell

19. - 20. okt. 699,- Pr. person

(dobbeltrom på Grand Hotell Falkenberg)

16. - 17. nov. 999,- Pr. person
(dobbeltrom på Ullared, julehandel)

30. nov. - 1. des. 999,- Pr. person

(dobbeltrom på Hotell Ullared, julehandel)
RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

KVELDSSTEMNING

VINNER AV FLAXLODD
WENCHE AKERSVEEN
Tårnbyvn. 346
2013 Skjetten

r!
e
r
e
l
u
t
a
r
G

6. -7. des. 999,- Pr. person

(dobbeltrom på Hotell Ullared)

For booki
ng ring 45
51
14 36 elle
r send ma
il
post@har
ryklubbe
n.no

Bussen går fra Lillestrøm kl. 07.00, via Oslo
Fra Ullared kl. 16.30 og vi er hjemme igjen ca kl. 21.30
Vi stopper også på Citygross Uddevalla torp slik at man kan få med seg mat på hjemveien.
Bussen kan evt også stoppe på E6 for påstigning nær Ås, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Prisgaranti: Finner dere billigere alternativ får du reise gratis.

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 21. oktober

Turen leveres av Unibuss (Medlem av Rgf )

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 32 – 2013

TV & UNDERHOLDNING

tv
Gutter mot jenter

Programleder Ivar
Dyrhaug får besøk av
Shackles, som utfordres til sanglek mot
gruppen A1 i kveldens
«Beat for beat». Fra
venstre: Charlotte
Kjær og Lwam
Feshatzion i Shackles,
Ivar Dyrhaug og Mark
Read, Ben Adams og
Christian Ingebrigtsen
i A1.
NRK1 fredag kl 20.05

Feirer 15 år med hotellintriger

TV 2 inviterer seerne
med til en skikkelig
feiring bak kulissene i
«Hotel Cæsar». Her får
du et unikt innblikk i
hvordan Nordens
lengstlevende TVdrama lages. I tillegg
til møter med nye og
gamle stjerner, blir det

spennende avsløringer
og morsomme tilbakeblikk. Det er også
duket for en heidundrende bursdagsfest i
hotellets lobby, hvor
skuespillere og stab
får en skikkelig overraskelse.
TV 2 lørdag kl 22.50

Ingen tid å miste i kampen mot demens

Årets TV-aksjon er til
inntekt for Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres
arbeid med demens.
Programledere er
Haddy N'jie, Jan Petter
Saltvedt og Erik
Thorstvedt, som har
valgt seg kommuner

som skal kjempe om
å få det høyeste innsamlede gjennomsnittsbeløpet. I løpet
av sendingen møter
vi mennesker med
demens, pårørende,
hjelpeapparatet og
forskere.
NRK1 søndag kl 16.00

ONSDAG 16.10
10.00 Morgensending
13.40 Jakta på lykka (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (1)
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Underveis (15)
20.15 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren
(3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Hukommelsens kraft
23.20 Ein krig om mineral
(r)
00.15 Forbrukerinspektørene (r)
00.45 Nattsending

06.00
10.00
11.45
13.10
14.00
15.00
16.00
16.30
16.55
17.30
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
hjerte
22.40
23.40
00.35
01.30
02.25
03.20
04.05
04.50

Morgensending
God morgen Norge (r)
Ettermiddagen (r)
Supernanny (r)
Mitt drømmehjem (4)
Farmen (r)
Home and Away (87)
Home and Away (88)
Karl & Co (r)
Ettermiddagen (39)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Ettermiddagen (39)
Hotel Cæsar (57)
Ingen grenser (3)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Dokument 2: Mitt
Hostages (2)
Blue Bloods (17)
Arrow (r)
Mord og mysterier (r)
Mord og mysterier (r)
Numbers (r)
Løgner (r)
Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (2)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (4)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (24)
19.00 Hushaiene Boston
(11)
20.00 Hushaiene Vegas (9)
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Haijegerne (2)
22.30 The Killing (8)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(10)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(1)
01.20 Dexter (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(19)
17.40 Two and a Half Men
(1)
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 (31)
20.30 Årets hjem (5)
21.30 CSI (18)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Ekstrem oppussing
USA (r)
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1868)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (18)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(15)
20.30 Luksusfellen (9)
21.30 Boligjakten (8)
22.30 Kjærlighetsredet (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Anger Management
(r)
22.00 American Pie Presents: Beta House.
Am./kan. komedie fra
2007.
23.45 Anger Management (r)
00.15 Cops (r)
00.45 Nattsending

09.25 Morgensending
13.00 Vinn eller forsvinn (r)
13.40 I hagen med Søren
14.10 Hovedscenen (r)
16.25 Kunnskapskanalen
17.15 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himmelen (4)
18.00 Grønlandsbarna (r)
18.40 Dávgi – Urfolksmagasinet
19.00 Svenske hemmeligheter (r)
19.15 Bokprogrammet (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (5)
20.35 Mesterkokken Heston (5)
21.00 Nyheter
21.10 Den sanne historien
(r)
21.55 A Serious Man. Am.
komedie fra 2009.
23.40 Romerrikets vekst og
fall (r)
00.30 Auschwitz (r)
01.20 Skavlan (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
11.55 Hotel Cæsar (r)
12.25 Hotel Cæsar (r)
12.55 Hotel Cæsar (r)
13.25 Hotel Cæsar (r)
13.55 Reisen hjem (r)
14.25 White Lions Born
Wild (r)
15.25 Senkveld med Thomas og Harald (r)
16.30 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (6)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resultater (6)
22.15 God kveld Norge
22.50 Hotel Cæsar 15 år
23.50 Smother. Am. komedie fra 2008.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Lovens lange snute
(6)
18.00 Senkveld med Thomas og Harald (6)
19.05 The League (11)
19.30 The League (12)
20.00 The League (13)
20.30 The League (1)
21.00 Batman. Am./br. actioneventyr fra 1989.
23.30 Batman vender tilbake. Am. actioneventyr fra
1992.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Friends (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Killer karaoke (r)
19.00 Brille (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Iron Man. Am. action
fra 2008.
23.45 Ari og Per løser verdensproblemer (r)
00.40 Tequila Sunrise. Am.
actionthriller fra 1988.
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
15.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
16.00 The Middle (r)
16.25 The Middle (r)
16.50 The Middle (r)
17.15 Kicking & Screaming.
Am. familiekomedie fra
2005.
19.10 Robinsonekspedisjonen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r)
21.30 Helt sikkert, kanskje.
Am./br./fr. romantisk komedie fra 2008.
23.40 Kjærlighetsredet (r)
00.40 Kjærlighetsredet (r)
01.40 Kjærlighetsredet (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Eureka (r)
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 The Simpsons (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Men at Work (r)
13.30 Men at Work (r)
14.00 Men at Work (r)
14.30 Men at Work (r)
15.00 Men at Work (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Drømmemaskiner (r)
17.30 Airwolf (6)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Hockey: NHL. Vancouver Canucks – Pittsburgh
Penguins.
21.30 Boston's Finest (3)
22.30 Best Ink (5)
23.30 Marksommer. Am.
grøsserkomedie fra 1990.
01.25 Tremors 2: Aftershocks. Am. actionkomedie
fra 1996.
03.20 Cops (r)
03.45 Nattsending

06.15 Doktor Åsa (r)
06.45 Det gode bondeliv (r)
07.15 Hva har du i bagasjen, Egor? (r)
07.55 Sykkel, skje, eple (r)
08.55 Alzheimers vals (r)
09.55 Tilbake (r)
10.25 Downton Abbey (r)
12.15 Stjernekamp (r)
13.45 Program ikke fastsatt
16.00 TV-aksjonen 2013
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
19.55 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.20 TV-aksjonen 2013.
Ingen tid å miste.
00.20 Side om side (r)
00.45 Downton Abbey (r)
02.35 Stjernekamp (r) Programleder: Kåre Magnus
Bergh.
04.05 Skavlan (r) Programleder: Fredrik Skavlan.
05.05-06.05 Det hendte her
(r)

10.25 Polarguiden (r)
11.25 Verdas språk (r)
11.55 Lindmo (r)
12.55 Brennpunkt (r)
13.55 I hagen med Søren
14.25 Stjernekamp (r)
15.55 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
16.45 Skavlan (r)
17.45 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Historia om USAs
naturperler (r)
19.15 Lisenskontrolløren (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 To på reise
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.30 Ein krig om mineral
(r)
23.20 Vicky Cristina Barcelona. Am. romantisk komedie fra 2008.
00.55 Den sanne historien
(r) Titanic.
01.40-02.05 Mesterkokken
Heston (r)

06.00 Morgensending
13.00 På hjul med Dag Otto
(r)
14.00 Dokument 2: Mitt
hjerte (r)
15.00 Ingen grenser (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (5)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Aalesund –
Strømsgodset.
19.50 Hovedkampen: I pausen. Høydepunkter fra første omgang, kommentarer
og analyser.
20.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Aalesund –
Strømsgodset.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (6)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.45 Ingen grenser (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Ekstrem flytting (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 FotballXtra: Før runden. Vi går tett på spillere,
trenere og supportere.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball. Vi lader opp til kveldens tippeligarunde, med
intervjuer, analyser og et
dykk ned i statistikken.
18.00 FotballXtra: Med runden. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeligarunde.
20.00 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 Click. Am. dramakomedie fra 2006.
23.05 Homeland (r)
00.05 The Shield (r)
01.05 Nattsending

06.00
09.45
10.10
10.35
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
(r)
14.30
(r)
15.00
(r)
15.30
(r)
16.00
(r)
16.30
17.30
18.30
20.00
21.30
22.30
23.30
00.25
01.20

06.00 Morgensending
10.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Chef Masters (r)
13.00 MasterChef Norge (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Kari Traa-leikane (r)
20.00 Robinsonekspedisjonen 2013 (6)
21.20 The Tourist. Am./fr.
actiondrama fra 2010.
23.05 Two and a Half Men
(r)
23.35 Two and a Half Men
(r)
00.05 The Middle (r)
00.35 The Middle (r)
01.05 The Middle (r)
01.40 I skuddlinjen. Am.
actiondrama fra 1993.
04.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Franklin & Bash (r)
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Dolph Lundgrens filmskole (r)
15.00 Ax Men (r)
16.00 Ax Men (r)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Go On (13)
19.30 American Dad (7)
20.00 The Exes (10)
20.30 Anger Management
(11)
21.00 Two and a Half Men
(1)
21.30 Graceland (6)
22.30 På farlig grunn. Am.
action fra 1994.
00.30 American Dad (r)
01.00 American Dad (r)
01.30 American Dad (r)
02.00 American Dad (r)
02.30 Nattsending

09.15 Morgensending
12.10 Stjernekamp (r)
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Sportsrevyen (r) Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
14.20 Dávgi – Urfolksmagasinet (r)
14.40 Skavlan (r)
15.40 Underveis (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 Livsfarlege dyr (19)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 To på reise
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Irak-krigen (2)
23.30 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
00.30 Oppdrag lykke (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Jakten på kjærligheten (r)
12.40 Matagentene (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (7)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away (93)
16.30 Home and Away (94)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (41)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (41)
19.30 Hotel Cæsar (59)
20.00 Jakten på kjærligheten (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (7)
22.40 Rita (3)
23.40 Homeland (4)
00.45 Farmen (r)
01.45 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.40 Numbers (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (5)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (7)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.55 Fotball: Adeccoligaen. Stabæk – Elverum.
19.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang i fotballkampen mellom Stabæk og
Elverum.
20.00 Fotball: Adeccoligaen. Stabæk – Elverum.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skråblikk på ukens fotballhendelser.
22.00 Rottejegerne (6)
22.30 Homeland (4)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(2)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(6)
17.40 Two and a Half Men
(7)
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 (33)
20.30 71° nord (8)
22.00 Brille (6)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (21)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Norge (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (12)
19.30 MasterChef Norge
(17)
20.30 Top Model Norge (6)
21.30 NCIS: Los Angeles
(21)
22.30 Kjærlighetsredet (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.30 Sex og singelliv (r)
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(r)
22.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D (1)
23.00 American Dad (r)
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Legit (8)
00.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Søren Ryge præsenterer (6)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vinn eller forsvinn (r)
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Folkeopplysningen (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Dagens spioner (r)
23.20 Irak-krigen (r)
00.20 Ut i naturen (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Nattsending

06.00
10.00
11.45
13.10
14.00
15.00
16.00
16.30
16.55
17.30
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.40
ten (r)
00.40
01.40
02.40
03.35
04.20
05.05

06.00 Morgensending
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 (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (6)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (8)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston
(13)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
21.00 Nårje (6)
21.30 Fight Masters: Silat
22.30 Sons of Anarchy (5)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(4)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(5)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(8)
17.40 Two and a Half Men
(9)
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 (34)
20.30 The Big Bang Theory
(4)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(8)
21.30 I kveld med YLVIS
(13)
22.30 Ari og Per løser verdensproblemer (4)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (22)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(18)
20.30 Svenske Hollywoodfruer (5)
21.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (8)
22.30 Kjærlighetsredet (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.30 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.15 Hell's Kitchen USA (r)
04.00 Sex og singelliv (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 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 UEFA Champions League. Arsenal – Borussia
Dortmund.
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Cops (r)
00.30 Program ikke fastsatt
01.30 Operation Repo (r)
02.30 Nattsending

Morgensending
Melissa & Joey (r)
Melissa & Joey (r)
Melissa & Joey (r)
Melissa & Joey (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Friends (r)
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Two and a Half Men
Sinnasnekker'n (r)
Sinnasnekker'n (r)
71° nord (r)
Alt for Norge (8)
Åndenes makt (7)
Årets hjem (r)
Major Crimes (r)
CSI (r)
Nattsending

MANDAG 21.10
10.00 Morgensending
13.10 Peter i St. Petersburg
(r)
13.40 Når hjelpen er over
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Oppdrag lykke (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ein dag i Sverige (r)
19.15 Gull eller gråstein (r)
20.15 Glemte helter (r)
20.55 Filmbonanza (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Visepresidenten (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
23.20 Sykkel, skje, eple (r)
00.15 Nasjonalgalleriet (r)
00.45 Schrödingers katt (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (5)
15.00 Kokkenes kamp (r)
16.00 Home and Away (89)
16.30 Home and Away (90)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (40)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (40)
19.30 Hotel Cæsar (58)
20.00 Matagentene (8)
20.30 TV 2 hjelper deg (23)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
22.40 Nårje (6)
23.10 Else (r)
00.10 En god nummer to (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.25 Mord og mysterier (r)
03.20 Numbers (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (3)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (5)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston
(12)
20.00 Ekstrem flytting (1)
21.00 Fraktekrigen (5)
21.30 Broom (3)
22.00 Besatt av bil (3)
22.30 MMA-studio (1)
Kampsportmagasin.
23.30 Bellator: Winter Tournament (5) Kampsport.
01.30 Dexter (r)
02.30 Tough Enough (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(2)
17.40 Two and a Half Men
(3)
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 (32)
20.30 Killer karaoke (6)
21.30 I kveld med YLVIS
(12)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (19)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(16)
20.30 Kari Traa-leikane (4)
21.30 Bones (23)
22.30 Kjærlighetsredet (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Hell's Kitchen USA (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 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)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Anger Management
(r)
22.00 The Bourne Ultimatum. Am./ty. actionthriller
fra 2007.
00.15 NFL Gameday
00.45 Nattsending

FREDAG 18.10
07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (3)
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mørket – naturens
natteliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.11 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Dyr på boligjakt (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (7)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden:
London (6)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire (8)
00.20 Tungrockens
historie (r)
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
09.30 Forbrukerinspektørene (r)
10.00 Tidsvitne (r)
10.30 Norge rundt (r)
10.55 Debatten (r)
11.55 Oppdrag lykke (r)
12.25 Folk: Nye takter på
Haaheim Gaard (r)
13.05 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
14.05 Dyr på boligjakt (r)
15.00 Vinn eller forsvinn (r)
15.40 Louis Theroux – jeg
husker ikke (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Det hendte her (1)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (7)
20.20 Stjernekamp (7)
21.50 Lindmo
22.50 TV-aksjonen 2013
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hvem var Jason Bourne? (r) Am. action fra 2002.
01.10 På vei til Malung (r)
01.40 Nattsending

SØNDAG 20.10

TORSDAG 17.10
07.00 Morgensending
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mørket – naturens
natteliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydep. Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mørket – naturens
natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Vinn eller forsvinn (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 TV-aksjonen 2013
23.20 Norges tøffeste (r)
24.00 Hukommelsens kraft
00.50 Tidsvitne (r) (6)
01.20 Nattsending

39

LØRDAG 19.10

ukens

05.25 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Det fantastiske livet
(r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mørket – naturens
natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene
20.15 Tilbake
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Tidsvitne
22.05 Luther (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 TV-aksjonen 2013
23.20 Moro med statistikk
(r)
00.20 Nattsending

Nr. 32 – 2013

07.00 Morgensending
14.45 Glimt av Norge: Husmorliv (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (5)
20.15 Hva har du i bagasjen, Stella? (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (5)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.45 Nattsending

TIRSDAG 22.10
09.20 Morgensending
12.40 Gull eller gråstein (r)
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Fra Sverige til himmelen (r)
15.30 Hva har du i bagasjen, Egor? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (2)
19.30 Verdas språk (4)
20.00 Louis Theroux – jeg
husker ikke (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge:
Isdraumen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
22.20 Auschwitz (r)
23.10 Ni liv (r) Norsk drama
fra 1957.
00.40 Arne Skouen – en
mann for sin tid (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømmehjem (6)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (91)
16.30 Home and Away (92)
16.55 Kollektivet (7)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 The Voice – Norges
beste stemme (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (8)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (6)
23.20 Eurojackpot trekning
(38)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nårje (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (4)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (6)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen.
18.55 Tippeligaen. Sarpsborg 08 – Brann.
19.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang i fotballkampen mellom Sarpsborg
08 og Brann.
20.00 Tippeligaen. Sarpsborg 08 – Brann.
21.00 Etter kampen. Høydepunkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaoppgjøret mellom Sarpsborg 08
og Brann.
21.15 Homeland (r)
22.15 Homeland (r)
23.15 Homeland (r)
00.15 Criminal Minds (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(4)
17.40 Two and a Half Men
(5)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
20.00 I kveld med YLVIS (r)
21.00 I kveld med YLVIS (r)
22.00 Ari og Per løser verdensproblemer (r)
23.00 Two Weeks Notice.
Am. komedie fra 2002.
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (20)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Top Model Norge (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001.
23.30 Avsløringen. Am. dramathriller fra 1994.
01.55 The Express. Am.
drama fra 2008.
04.10 Hell's Kitchen USA (r)
05.10 Kongen av Queens (r)
05.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (2)
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 (11)
21.30 American Dad (12)
22.00 American Dad (13)
22.30 American Dad (14)
23.00 Wieners. Am. komedie fra 2008.
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Fader Brown (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Australias underlege
historie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjemme (2)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Kulturquiz (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Aleksander Gamme
på verdens lengste skitur (r)
00.45 Nattsending

Morgensending
God morgen Norge (r)
Ettermiddagen (r)
Supernanny (12)
Mitt drømmehjem (8)
Farmen (r)
Home and Away (95)
Home and Away (96)
Karl & Co (r)
Ettermiddagen (42)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Ettermiddagen (42)
Hotel Cæsar (60)
Kokkenes kamp (2)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Farmen (8)
Else (3)
Jakten på kjærligheFarmen (r)
Mord og mysterier (r)
Mord og mysterier (r)
Numbers (r)
Løgner (r)
Nattsending
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EIDSVOLL

2 790 000,-

SKEDSMO

1 990 000,-

LØRENSKOG 1 750 000,-

LILLESTRØM 3 390 000,-

SKEDSMO

3 590 000,-

LØRENSKOG 2 900 000,-

KJELLER

MOGREINA

3 490 000,-

LØVENSTAD

1 880 000,-

SKEDSMO

6 800 000,-

TORGET 3

JØLSENVEIEN 3 A

ØVRE KJELLERSTUVEI 8

JESSHEIM
DØLIHAGAN 19

+ omkostninger

+ omkostninger

790 000,-

+ omkostninger

1 850 000,+ omkostninger

PROST STABELS VEI 109

HAUGENLIA 20

RISELIA 2

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

LILLESTRØM 5 490 000,STORGATA 80

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

+ omkostninger

SVERRES VEI 1

+ omkostninger

BIBLIOTEKGATA 12

+ omkostninger

RAGNHILD JØLSENS VEG 42 E

ENGELIA 19

+ omkostninger

+ omkostninger

homeeiendom.no

