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Velkommen til  
Solheimshagen  
kinarestaurant! 

Vi serverer lunsj fra 
11.00 til 15.00 (ikke søndag)

Vi holder stengt 
fra 2. til 26. februar 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

Skraper fram 
bedre kjøre-
forhold 
Når snøen laver ned skal det mye 

til om du ikke møter på brøyte-

mannskapene. Side 10

Se vår meny på side 5

Ta kontakt for 
visning av bil når 
det passer DEG!

Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi 
leVer aV 

tillit

2013 BMW 5-serie  
525X DAT M-Sport
980 km kr 719.900,-

2012 MINI One 1.6 
Chili red
11 300 km kr 165.900,-

2013 Mercedes-Benz C-Klasse  
C180T CGI, Krok, Navi, Soltak
2 000 km kr 449.900,-

Forbehold
om trykkfeil

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

Se vår annonse på side 5

www.nordicbil.no

– DIN LEVERANDØR 
AV NYERE BRUKTBILER

Lillestrøm mot nye høyder

Deler av trehusbebyggelsen 
og eldre gårder i Lillestrøm 
vil bli byttet ut med høy-
hus, kafeer og forretninger 
mot 2045. 
 Side 4

Se mer!
salgsfinale

20-70%
på maSSe lamper

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i 
Skedsmo og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom -      plakaten.

HARDE 
FA K TA

32,4
VAR HØYESTE TEM-
PERATUR PÅ NEDRE 
ROMERIKE I 2014 (24.
JULI)

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en venn? 
Det kan være av hva som helst 
- eneste kriterie er at det må ha 
blitt tatt på Romerike.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?
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#Waiting for some more snow #romerike@ jannegren

#lørenskoghus #kulturnatt @estaurnes

#sagdalen #sagelva @anettethowsen

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@steinriket.no - www.steinriket.no

Modell 711, helpolert
Fra 
kr. 16.900,-

Modell 751, helpolert

Fra 
kr. 17.900,-
Lykt kommer i tillegg

Strømmen Steinhoggeri

VINTERTILBUD

Kom å se vår store utstilling

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Nye vinduer  
i gammel stil? 

Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,-  
(fraktfritt etter avtale)

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

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 

BUSSREISER
FERIEKATALOGEN ER KLAR

Spa helsereise til Pærnu i Estland 9 dgr.
inkl 3 behandl og full pensjon i Pærnu. 
½ pensj på reisen.

24/2 kr 6250.-  8/4 kr 7250.- 6/5 kr 7450.-

PÅSKEN
28/3 Gardasjøen 11 dgr  kr.10190.-
28/3  Paris 9 dgr  kr. 8950.-
1/4   Berlin 7 dgr  kr. 7490.-
1/4 Riga og Vilnius 7 dgr  kr.6990.-
22/4  Praha og Berlin 7 dgr  kr. 6490.-
23/4  Holland og blomstertoget 8 d.  kr. 9690.-

1/5 og 18/9  Island og Færøyene 9 d. kr. 9990.-

+ mange flere reiser!!
Alle våre turer har mye inkl.

Tlf: 62 83 52 20  Mobil: 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no

Online booking

Ring for mer info og be om vår feriekatalog!
Påstigning etter avtale.
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Det er ny statistikk fra NAV 
som forteller hvor mange per-
soner i Lørenskog og Skedsmo 
kommuner som er registrert 
med nedsatt arbeidsevne. Det-
te er også målt opp mot antall 
innbyggere mellom 18 og 66 år, 
slik at en har kunnet regne an-
del per kommune. Det er gan-
ske så store forskjeller på dette i 
Norges land.

REGISTRERT I 
LØRENSKOG
Tabellene viser at det var 1.175 
personer fra Lørenskog kom-
mune med nedsatt arbeidsevne 
per desember i fjor. Tilsvaren-
de er det i Skedsmo kommune 
2.190 personer registrert. Vide-
re kan vi lese osss frem til at det 
er snakk om 20.601 personer 
i Akershus, og knapt 205.000 
personer i hele landet. 

Det har vært en generell 
nedgang i antallet her til lands, 
rettere sagt en reduksjon på to 
prosent det siste året.

- Det vanligste blant de som 
ikke lenger er registrert med 

nedsatt arbeidsevne er å kom-
me i jobb. Det gjelder omlag 
40 prosent. En tredjedel var 
blitt uførepensjonister, mens 
17 prosent ikke var registrert i 
NAV sine registre lenger. Dette 
vil i stor grad være studenter, 
selvstendig næringsdrivende 
eller hjemmeværende, forklarer 
kunnskapsdirektør i NAV, Yng-
var Åsholt.

RANGERING AV 
KOMMUNENE
Det er til dels store ulikheter 
mellom toppen og bunnen av 
landsoversikten. Fra Kvænan-
gen i Troms med hele 12,1 pro-
sent av dem mellom 18 og 66 
år, til Bykle i Aust-Agder med 
bare 2,5 prosent. 

Om vi så plasserer Bykle 
som best på toppen av listen , 
så skal vi til 109. plass blant de 
428 kommunene for å finne Lø-
renskog - og til 254. plass for å 
lokalisere Skedsmo kommune. 
Det er 5,2 prosent i denne al-
dersgruppen bosatt i Lørenskog 
som er registrert med nedsatt 
arbeidsevne, som dermed eren 
del bedre enn det norske snittet 
på 6,2 prosent. Skedsmo henger 
litt etter med en andel på 6,6 
prosent. 

- Det er flere årsaker til de 
geografiske forskjellene. Ar-
beidsmarkedet er svært ulikt 
i ulike deler av landet, noe vi 
også ser gjennom store forskjel-
ler i arbeidsledigheten, forteller 
Åsholt. 

- I kommuner hvor ledighe-
ten er høy, og det er få mulig-
heter til jobb, vil vi også se at 
flere er registrert med nedsatt 
arbeidsevne. Det kan skyldes 

nedleggelser eller nedbeman-
ninger som gjør at personer 
med helseproblemer mister job-
ben. Disse vil da ha problemer 
med å finne en ny, sier han.

BESTE TALL I AKERSHUS
Størst andel i Akershus finner 
vi i Aurskog-Høland kommu-
ne, der hele 8,3 prosent av den 
aktuelle aldersgruppen er re-
gistrert med nedsatt evne til å 
jobbe. Best ut på fylkestabellen 
kommer Bærum, der kun 3,9 
prosent av arbeidsstyrken er re-
gistrert. 

Det er Østfold som kommer 
dårligst ut blant fylkene i Nor-
ge, med en andel på 7,9 prosent. 
Beste tall har Rogaland med 4,5 
prosent – mens Akershus har en 
andel på 5,6 prosent.

- I kommuner hvor en stor 
andel jobber i høyt utdannede 
jobber, vil typisk sykefraværet 
være lavere. Dermed vil også 
færre gå ut sykepengeperioden 
og bli registrert med nedsatt 
arbeidsevne enn i kommu-
ner hvor en høy andel jobber 
innen tungt industriarbeid og 
lignende, hvor slitasjen er stør-
re, sier Åsholt.

- En siste faktor jeg vil trekke 
fram er at det også er store de-
mografiske forskjeller mellom 
kommunene, altså at befolk-
ningen er eldre i noen kom-
muner enn i andre. En eldre 

befolkning vil ofte ha større 
helseproblem, og dermed i stør-
re grad bli registrert med ned-
satt arbeidsevne, poengterer 
han.

Meget bra resultat - lavere pris
Vask  -  klipp  -  styling
Herre 250,- / Dame 390,-

Designklipp - Rolvsrud park

Online timebestilling på Designklipp.no
Margarethasvei 11, Lørenskog. Tlf. 67 91 63 23

Færre med nedsatt 
arbeidsevne i Lørenskog
De siste tallene fra 
NAV viser at 1.175 
personer fra Løren-
skog har nedsatt 
arbeidsevne. Målt 
opp mot innbyg-
gertall er dette en 
andel som er lavere 
enn vanlig.

FORSKJELLER: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier at det 
er flere årsaker til de store forskjellene fra kommune til kommune når 
det kommer til andel personer med nedsatt arbeidsevne. – Arbeids-
markedet er svært forskjellig i de ulike delene av landet, sier han. 
(Pressefoto)

Nedsatt arbeidsevne
Antall personer registrert med nedsatt arbeidsevne, og andel av  
befolkning mellom 18 og 66 år. Kilde: NAV

LØRENSKOG 1 175 5,2
SKEDSMO 2 190 6,6
AKERSHUS 20.601 5,6
NORGE 204.490 6,2

ANTALL                    ANDEL (%)

• Arbeidsevnen din kan endres over tid. Det kan 
skyldes endringer i helse, kvalifikasjoner eller situ-
asjonen på arbeidsmarkedet.

• Begrepet «nedsatt arbeidsevne» omfatter perso-
ner som har behov for ekstra oppfølging fra NAV 
for å få eller beholde arbeid. 

• Bistandsbehovet fastsettes etter en arbeidsevne-
vurdering, basert på egenvurdering og samtale 
med veileder.

• Mange blir registrert med nedsatt arbeidsevne 
etter å ha brukt opp retten til sykepenger, eller 
fordi de fortsatt trenger tid til rehabilitering eller 
omskolering. 

• Personer som mottar sykepenger eller uførepen-
sjon regnes ikke med i statistikken over personer 
med nedsatt arbeidsevne, med mindre de mottar 
arbeidsrettet oppfølging rettet mot personer med 
nedsatt arbeidsevne.

(Kilde: NAV)

NEDSATT ARBEIDSEVNE
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Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Når vi får en by på over 
100.000 mennesker vil Lille-
strøm generere egne arbeids-
plasser. I dag er vi avhengig 
av at nye bedrifter trekkes til 
byen. Om tretti år har vi en 
miks av større bedrifter og det-
te vil sørge for å skape mange 
interessante arbeidsplasser her, 
sier Aarstein Rebne i Lillestrøm 
Delta.

Daglig leder Rebne og mar-
kedssjef Kristin Uvaag Tufte i 
Lillestrøm Delta ser for seg en 
utvikling av områdene langs 
jernbanen fra stasjonen til Stor-
torvet i årene som kommer. Vi-
dere ser de for seg en utvikling 
av området langs Storgata fra 
kirken til Kjeller. 

LEVENDE BY
– Sentrum skal bli stort, kraftig 
og innholdsrikt slik at det tåler 
å være sentrum for en by på 
100.000 mennesker. Da gjelder 
det å få inn en kombinasjon 
av arbeidsplasser, foretnings-
tilbud, restauranttilbud og bo-
liger slik at det blir en levende 
by, sier Rebne.

Han opplyser at det fra 
1990-tallet og fram til i dag 

har vært mange som har job-
bet mye slik at Lillestrøm nå 
nærmer seg å være en levende 
by. Gårdeiere, næringsdrivende 
og restauranteiere har satset og 
bygd. Dette har ført til at stedet 
har fått en by som ikke stenger 
klokka 17.00. 

– Skal Lillestrøm bli den sto-
re LSK-byen som politikerne 
snakker om, må vi få en regu-
leringsplan/kommuneplan for 
indre sentrum som gir ramme-
muligheter for å bygge større og 
bedre for å komme den fremti-
dige utviklingen i møte, sier 
Aarstein Rebne.  

– Er torvet fremdeles en fest-
plass i 2045?

– Dette er en festplass som 
kommer til å bli brukt vesent-
lig mer enn den gjør i dag. Det 
går an å utnytte torvet bedre 
enn i dag. Oppkjøringen fra 
parkeringshuset blir borte fra 
Torvet og flyttes til Voldgata. 
Dermed blir det bedre plass. 
Det gjelder å utnytte torvet 
på en bedre måte enn det vi 
gjør i dag, forklarer Rebne. 

TREHUS I 100 ÅR TIL
– Hvor skal det bygges?
– Kommunen har snakket 

om LSK-byen i 15 år. Det nær-
mer seg at flyplassen faller, og 

da blir det store utbyggingsmu-
ligheter der. Da er LSK-byen, 
trianglet mellom Lillestrøm, 
Strømmen og Kjeller utviklet 
til en bystruktur. I 2045 har 
man nok kommet på vei med 
dette, forteller Aarstein Rebne.

Rebne tror ikke eiere av sen-
trumsnære eneboliger på Volla 
trenger å bekymre seg for at 
husene blir jevnet med jorden 

og erstattet med leilighetskom-
plekser.

– Jeg tror trehusbebyggelsen 
på Volla og trehusene i områ-
det rundt Vigernes blir stående 
i 100 år til, sier Rebne.

VOKSER UT FRA 
STASJONEN
– Kollektivterminalen styrer 
sentrum i stor grad. Myndig-

hetene så nok for seg en mye 
større befolkningsvekst i områ-
det her enn de 12.000 det har 
blitt. Den er dimensjonert for 
å kunne håndtere veldig store 
mengder med mennesker som 
skal transporteres. Det ligger 
en veldig fremtidssatsing i sta-
sjonen som man enda ikke har 
tatt ut. Derfor vil utviklingen 
fra sentrum og utover være like 

Lillestrøm mot nye høyder

Deler av trehusbebyggelsen og eldre  
gårder i Lillestrøm vil bli byttet ut med 
høyhus, kafeer og forretninger mot 2045.

UTVIKLINGSOMRÅDE: – Snakker vi 30 år fremover vil LSK-triangelet som byutviklingsområde være 
stort nok. På lang sikt vil Strømmen og Lillestrøm vokse sammen og bli storby på Romerike, forteller Kristin 
Uvaag Tufte og Aarstein Rebne i Lillestrøm Delta

LSK-TRIANGLET: Lillestrøm, Strømmen og Kjeller er sentral når Skedsmo kommune vokser.
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FORRETT
1A. PO PEAK THUD 35.-

Stekte våruller med kyllingfilét, egg, scampi og grønnsaker (2 stk)

1B. FRISKE VÅRULLER 50.-
Friske våruller med reker, kyllingfilét, egg, salat og hoisinsaus (2 stk)

1C. TOM YAM GOONG/KAI 65.-
Syrlig suppe med kylling eller scampi og 

kokosmelk, sjampinjong,kefir, galangal, & limejuice.

THAI SALAT
2. THAI BIFF SALAT 125.-

Biffsalat med vårløk, rødløk, chili, lime, koriander m.m

THAI KARRI
KYLLING/BIFF/ SCAMPI

3A. PAD PED NOMAI (RØD) 95.-
3B. KHIAO WAN (GRØNN) 95.-

3C. MASSANAN MED PIANØTTER 95.-

DIVERSE RETTER
KAN BESTILLES MED KYLLING, BIFF ELLER SCAMPI

6. PAD GAI MEAD MAMUANG 100.-
Soyasause woket med grønnsaker og cashew.

7. PAD PIOWAN 109.-
Thai-tomatsaus woket med grønnsaker

8. NAM PRIK PAO 109.-
Thai-chilisauce woked med grønnsaker.

10. RAT SOT SOM 109.-
Orange saus med basilikum, apensin-juice, paprika, løk, ingefær

11. PA PRIO WAN (Sterk) 109.-
BBQ-saus woked grønnsaker

12. SZECHUAN RA HA 109.-
Thai-Szechuan saus woked med grønnsaker

13. KUNG BAO 109.-
Kung Bao saus woked med grønnsaker

14. SPICY SATAY 109.-
Pianøtt-satésaus woked m. grønnsaker

15. KAI / GOONG TORD 109.-
Innbakt kylling / scampi med sursøtsaus

16. NAM JIM SATAY 109.-
Pianøttsaus woked med lime og grønnaker

17A. PHAT KING 109.-
Hvitløksaus woked med ingefær

17B. SAI TAKRAI 109.-
Hvitløksaust woked med sitrongress og grønnsaker

18. SAI TAKRAI SATAY (sterk) 109.-
Sitrongress-sauce woked med grønnsaker

19. ORIENTAL SATAY 109.-
Oriental satay-sauce woked med grønnsaker

20. CHOP SUEY (Kinesisk) 109.-
Soyasaus woked med grønnsaker

AND
21. BBQ DUCK 145.-

Grillet and med BBQ-Saus.

Mesteparten av 
våre retter kan 
bestilles med 

kylling, biff eller 
scampi. Styrken 

reguleres fra 
mild, medium, 
sterk eller thai-
sterk f.eks. hvis 
medium blir for 
sterk så er det 

mulig å bestille 
medium minus 
styrke. Vi pleier 
å si at medium 
tilsvarer norsk 

sterk.

Gourmet Thai, Storgata 25, Lillestrøm  •   Bestilling : 22 32 30 31 • lillestrom@gourmetthai.no
Åpningstider:    Mandag - torsdag 11-21.  Fredag- lørdag 11.00 - 22.00.   Søndag 13.00 - 22.00

Gourmet Thai endelig i Lillestrøm! 

relevant om 30 år, tror vi, sier 
Kristin Uvaag Tufte. 

Markedssjefen poengterer 
at det kommer en vekst. Oslo 
har ikke plass til befolknings-
veksten som kommer. Lille-
strøm, som er midt mellom 
hovedstaden og hovedflyplas-
sen, har en unik beliggenhet, 
bemerker Tufte. 

– Folk vil bo i byen, jobbe i 
byen og bruke byen. Da må det 
skje en utvikling innenfor både 
kultur, næring og handel. 2 av 
3 som kommer til en by på stør-
relse med Lillestrøm skal hand-
le. Da er det viktig å ha levende 
handelsliv, sier Uvaag Tufte.  

– I dag har vi få store bedrif-
ter her. Det er viktig å få inn 
flere bedrifter med over 150 ar-
beidsplasser. Vi trenger en kri-
tisk masse her som vil gjøre Lil-
lestrøm mer interessent for nye 
bedrifter å etablere seg her. Har 
du noen store bedrifter på plass 
er det lettere å få flere, forteller 
Aarstein Rebne.  

TROR TREHUSET FÅR STÅ
Eyolf Nitter er født og oppvokst 
i Lillestrøm. Hans besteforeldre 
eide trehuset i Kjerulfsgate der 
han og familien bor i dag. Han 
forteller at det minst er åtte på 
hans alder som tredje eller fjer-
de generasjon i trehusbebyggel-
sen i området.

– Tror du huset ditt står om 30 år?
– Ja det er jeg 100 prosent 

sikker på. Men jeg er redd for 

trafikkutviklingen i byen. Jeg 
har ingen tro på politikerne når 
de forteller at folk kommer til 
å ta buss og tog. Jeg tror at folk 
flest kommer til å bruke bil, 
spesielt barnefamilier.

Sammen med noen venner 
startet Nitter facebookgruppen 
Lillestrøm 2050 i fjor for å hjel-

pe folk til å forstå kommunens 
planforslag. 

– Jeg tror det er vanskelig å 
planlegge en by ut fra hvordan 
vi lever i dag. Man må se hvor-
dan verden forandrer seg og 
planlegge en by ut fra dette. Jeg 
tror netthandelen kommer til å 
vokse kraftig. Jeg tror bokhand-

lerne kommer til å forsvinne 
ganske fort. Jeg tror vi vil få et 
sentrum med kafeer, restauran-
ter og mange små nisjebutikker. 
Da kommer spørsmålet opp: 
Har vi bruk for kjøpesenter som 
Lillestrøm Torv? 

Nitter mener Lillestrøm må 
gjøre seg attraktiv for kommu-
nene rundt slik at det blir en 

vennskapelig vekst. 
– Om Lillestrøm skal dra til 

seg alt kan det oppstå misun-
nelse og misnøye. Jeg tror at det 
er veldig viktig at vi har et si-
deblikk til kommunene og tett-
stedene rundt oss slik at ikke vi 
blir sittende med alt alene, sier 
Nitter. 

VEKST: – Lillestrøm må gjøre seg attraktiv for kommunene rundt slik at vi får en vennskapelig vekst, sier 
Eyolf Nitter.  

Ta kontakt for 
visning av bil når 
det passer DEG!

Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi 
leVer aV 

tillit

2013 BMW 5-serie  
525X DAT M-Sport
980 km kr 719.900,-

2012 MINI One 1.6 
Chili red
11 300 km kr 165.900,-

2013 Mercedes-Benz C-Klasse  
C180T CGI, Krok, Navi, Soltak
2 000 km kr 449.900,-

Forbehold
om trykkfeil

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

Tlf. 907 58 650 
 E-post: rune.paulsen@nordicbil.no

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

Alfa Romeo MiTo, 2013

 
12 500 km   kr 179 000,-

BMW 3-serie 318dat, 2014

 
26 500 km   kr 389 900,-

Citroen C1 1.0, 2011 
SX/Ryggesensor/M.Klima   
83 900 km                    kr 83 900,-

nordicbil.no

Ta kontakt for
visning av bil når
det passer deg!
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SKOLEN OG 
DOKTORGÅRDEN 

1905 - 2015

1905

2015

Det gule bygget var Lillestrøms første kommunale folkeskole, Kirkegaten skole. Bygget sto ferdig i 
1887. Senere har bygningen blitt brukt til middelskole, postkontor og legeformidling. I dag er stedet 
mest kjent som Kulturpuben. Bygget til høyre kalles doktorgården. Det ble bygget i 1884 som bolig 
og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl Bjurstedt. Bygget brukes i dag til blant annet 

til festligheter og utstillinger. Begge bygningene ble restaurert av Gamle Lillestrøm på 1990-tallet. 
Bygningene eies av Skedsmo kommune og leies ut til foreningen for én krone i året, mot at leietager 
står for drift og vedlikehold av bygningsmassen..                                                                                                          
 Av: Roy Mortensen    
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www.norskkjokkenfornying.no

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. 

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.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper  
deg uten at du må skifte ut hele kjøkkeninn-
redningen. 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.

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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.

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Ulykkesstatistikken for fjoråret 
er nå klar. Tabellene viser hvor 
mange trafikkulykker med per-
sonskade som har vært regis-
trert i hver kommune i Norge, 
og oversikten fra Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) forteller at det 
skjedde 45 slike ulykker i Skeds-
mo kommune i fjor. Det er godt 
under snittet de siste fem årene.

PERSONER SKADD
Det ble altså meldt om per-
sonskade i alle disse tilfellene. 
Totalt var det 88 personer som 
ble skadet i de nevnte ulykkene 
i fjor, og vi måtte også notere 
at én person omkom i trafikken 
i Skedsmo i 2014. Av de som 
ble registrert skadet, så var det 
tre personer som ble meldt inn 
som hardt skadde.

Landsoversikten viser at 149 
personer omkom i trafikken i 
Norge i fjor. Dette er historisk 
sett et ganske lavt tall, faktisk 
det nest laveste på seksti år. Og 
35 færre enn i 2013. Det årlige 
gjennomsnittet i tiårsperioden 
2004-13 var på 213 omkomne. 
I perioden 1994-2003 var man 
oppe i et årlig snitt på hele 300 
trafikkdrepte hvert år i Norge.

POSITIV UTVIKLING I 
NORGE
- Etter en tilbakegang i fjor er 
vi tilbake på den nedadgående 
trenden med færre trafikkdrep-
te år for år. Vi er selvsagt glade 
for nedgangen. Men dette er 
mer enn tall og statistikk. Bak 

hver eneste ulykke er det en tra-
gedie som rammer familie, ven-
ner, kolleger og lokalsamfunn, 
sier direktør Marit Brandtsegg i 
Statens vegvesen.

I Lørenskog kommune har 
politiet innrapportert 17 tra-
fikkulykker med tilhørende 
personskade. Også det under 
snittet. Her er det ikke meldt 
om noen omkomne, men det 
var totalt 23 personer som ble 
skadet i ulykkene. Av disse ble 
det meldt om én alvorlig skadd. 

- Vi arbeider nå med å ana-
lysere ulykkene. Det er møte- 
og utforkjøringsulykkene som 
dominerer med hele tre av fire 
trafikkdrepte. Vi ser også at fle-
re eldre trafikanter, fra 65 år og 
oppover, er oftere representert 
på listen enn tidligere. Denne 
aldersgruppen utgjør 30 pro-
sent av de omkomne i trafik-
ken, sier Brandtsegg.   

I Akershus var det ifjor 473 
ulykker med personskade, og 
totalt 695 personer ble skadet i 
disse. Det var 17 personer som 
omkom i trafikken i Akershus i 
2014, flest (4) i Nittedal.

ULYKKER SISTE FEM ÅR 
Både SSB og Statens vegvesen 
bruker tidsperioder for å se de 
langsiktige trendene, da ulyk-
kestallene kan variere en hel 
del fra år til år. Det samme har 
vi gjort for å se utviklingen de 
siste fem årene her lokalt. En 
titt på SSB-tallene viser nem-
lig at det har vært totalt 328 
trafikkulykker i Skedsmo kom-
mune i perioden fra 2009 til 
og med 2014, der det har blitt 

meldt om personskadde. Det-
te tilsvarer et årlig snitt på 66 
ulykker i Skedsmo. Det er tre 
personer som har gått bort i til-
knytning til disse, mens totalt 
451 personer har blitt skadet, av 
dem 30 hardt skadet.

I Lørenskog kommune har 
det vært totalt 130 tilsvarende 
ulykker, og her er det to perso-
ner som har omkommet som 
en følge av dette. Totalt var det 
173 personer som ble skadet i 
Lørenskog, og ni av disse alvor-
lig.

LANDSOVERSIKT
Det er naturlig nok kommu-
ner med høyt innbyggertall 
og gjennomgangstrafikk som 
topper landsoversikten for den-
ne femårsperioden. Oslo er på 
topp med et snitt på 931 årlige 
trafikkulykker med personska-
de, eller nesten tre ulykker hver 
eneste dag. 

På denne ulykkestabellen er 
Skedsmo nummer 17 blant de 
428 kommunene. Mens Løren-
skog har et snitt på 26 trafikk-
ulykker per år, og er nummer 
54. I Akershus er det Bærum 
kommune som har flest, med 
et snitt på 133 ulykker per år i 
perioden 2009-14. Hurdal kom-
mune har vært mest forskånet, 
med et snitt på bare 4,4 slike 
ulykker per år.

Trafikkulykker 2009-14
Ulykker med personskade over fem år. Kilde: SSB

SKEDSMO 328 66
LØRENSKOG 130 26
AKERSHUS 3.339 668
NORGE 35.842 7.168

ANTALL                    ÅRLIG SNITT

2009-2014:

328 trafikkulykker på 
fem år i Skedsmo
Skedsmo kommune er dessverre høyt 
oppe på den landsomfattende oversikten 
som viser antall trafikkulykker med per-
sonskade de siste fem årene.

NEDADGÅENDE: Direktør i Statens vegvesen, Marit Brandtsegg, kan fortelle om en nedadgående trend 
i antall drepte og skadde i trafikken i Norge. – Men hver sak rammer så mange mennesker, så dette handler 
mer om tall og kurver, sier hun. (Pressefoto)

Statens vegvesen 
lover enda sterkere 
kamp mot trafikk-
døden i årene som 
kommer.

– Vår viktigste våpen er kunn-
skap. Hva, hvor, hvorfor og 
hvordan, poengterer direktør 
Marit Brandtsegg i Statens veg-
vesen.

– Vi rykker ut og analyserer 
alle dødsulykkene. Vi vil set-
te inn de tiltakene som vi vet 
virker på steder hvor de gir do-
kumentert størst effekt. Det vil 
fortsatt bli arbeidet systematisk 
og langsiktig på bred front, sier 
hun.

Brandtsegg minner om at 
det ikke finnes noen ”quixk 
fix” innen trafikksikkerhet.

- Men kunnskapen bidrar til 
å utvikle dagens tiltak og finne 
nye og effektive tiltak, slår hun 
fast.

I tillegg utgjør manglende 
bruk av sikkerhetsutstyr en di-
rekte medvirkende dødsårsak 
i mange ulykker. Mens over 
90 prosent av alle i bil bruker 
bilbelte, er det over 40 prosent 
av de omkomne som ikke har 
brukt bilbelte. 

- Vi vet at bilbelter er liv-
redder nummer én i trafikken. 
Men likevel er det ubegripelig 
mange som tar det fatale val-
get med å ikke klikke beltet på 
plass, sier Brandtsegg.

Kampen mot trafikk-
døden fortsetter

SALG
Lammeskinn
Ull
Dun
Mink
Tilbehør

Spesialforretningen i yttertøy

(Vis à vis Clarion Royal Christiania Hotell)
Skippergt. 33,   tlf. 22 42 99 39

www.henryphillip.no
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VINTERENS VAKRESTE EVENTYR
VM I SPARK UTFOR, ARRANGERES I HURDAL

7. FEBRUAR 2015
VM Spark Utfor arrangeres for femte gang på rad i Hurdal, har du meldt deg på?

Kom og opplev vinterens folkefest, arrangementet med plass til alle!

Hurdal Torg vil være sentrum for aktiviteten, og løypa vil gå Minneåsvegen fra Hermodsplass til
Hurdal Torg (4.5 km nedoverbakke). På Torget vil det være vintermarked med salgsboder og folkeliv.

PROGRAM 
Fredag 6. februar
Kl. 12.00-20.00 Utdeling av startnummer, etteranmelding.
Kl. 18.00 Ungdomsarrangement i Hurdal Idrettshall

Lørdag 7. februar
Kl. 09.00 Utdeling av startnummer
Kl. 09.30 Markedsplassen åpner
Kl. 10.30 Offisiell åpning av VM Spark-Utfor 2015
Kl. 12.00 Første start i Trimklassen og Sparktog
Kl. 13.00 Start konkurranseklassen
Kl. 15.00 Premieutdeling – avslutning
Kl. 15.30 Afterspark-arrangementer

Søndag 8. februar
Kl. 11.00 VM gudstjeneste

Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen til Hurdal for å 
oppleve et av vinterens 
vakreste eventyr, 
enten som deltager 
eller publikum.

For mer informasjon og påmelding,
se www.vmsparkhurdal.no

Fraspark i Hurdal 
Arrangementskomiteen.

www.vmsparkhurdal.no
facebook.com/vmsparkutfor
twitter.com/vmsparkutfor

Pris pr. person i dobbeltrom kr 1800,-  for weekend
Barn 7-15 år i foreldrenes rom kr 1155,-

Barn under 7 år betaler kun for ekstraseng og måltider.
Tillegg for enkeltrom kr 300,- for weekend.

Hurdalsjøen Hotell tilbyr

Kom til dekket bord! Weekend-pakken inkluderer:
• To overnattinger med frokost 
• Skikort på Hurdal Skisenter lørdag og søndag 
• Toretters middag fredag og lørdag 
• Fri benyttelse av badstue, boblebad og svømmebasseng

www.hurdalsjoen.no • Tlf. 63 95 96 00 • e-post: post@hurdalsjoen.no • Skredderbakkvegen 9-11 N-2090 Hurdal

Tilbudet 

gjelder kun 

fredag - søndag

Inkludert i prisen:
Overnatting, frokost, dagens to retters middag samt skikort.
Skikort dag to tillegg kr 100,- pr. person.
Andel til skikort betales direkte til Hurdal Skisenter og resten gjøres opp på hotellet.

Weekend-skipakker
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Skraper fram bedre kjøreforhold 

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no 

– Det er utfordrende å drive 
med vintervedlikehold av veier. 
Vi klarer ikke å skape optima-
le forhold hele tiden når været 
skifter fra varmegrader til kulde 

og snøvær, sier brøytebilsjåfør 
Arve Larsen i Lørenskog kom-
mune. 

PRIORITERER 
BUSSRUTENE
Kommunen starter brøytingen 
når det har kommet fem til seks 
centimeter snø. Lørenskog har  
12,3 mil med kommunale gang- 
og sykkelveier og veier som skal 
brøytes og strøs. I tillegg til 
veiene har kommunen ansvar 
for brøyting av utfartsparke-
ringsplassene. Statens vegvesen 
tar seg av fylkes- og riksveiene. 
Veinettet i kommunen er delt 
inn i 7 brøyteroder.

– Vanligvis bruker vi fra 8 til 
10 timer på en rode, hvis det 
ikke snør. Snør det må vi tilba-
ke igjen. Bussrutene har første-
prioritet. Noen veier er viktige-
re enn andre, sånn er det bare. 
forteller Larsen.

– Hva er den største utfor-
dringen etter et snøfall?

– Den aller største utfordrin-
gen må være parkerte biler og 
trafikk langs veiene. Og det er 
faktisk ikke ulovlig parkering 
vi snakker om heller. Etter som 
vinteren skrider fram blir veie-
ne smalere og smalere. 

SNØ I INNKJØRSELEN
Kommunen brøyter ikke pri-
vate avkjøringer. Dette betyr 
at innbyggerne kan forvente at 
det blir liggende brøytekanter i 
avkjørslene. De som bor langs 
veier der det freses kan regne 
med å få snø inn i hagene.

– Mange måker snøen sin ut 
i veien når de rydder innkjør-
selen og gårdsplassen sin. Da 
måker de kanskje all snøen til 
høyre for innkjørselen. Når vi 
kommer får naboen all snøen. 

Noen har lagt snøen på venstre 
side og får snøen tilbake i inn-
kjøringen etter at vi har passert, 
forteller Larsen, og innrømmer 
at brøytemannskapene har 
måttet tåle litt kjeft. 

– Vi gjør det ikke for å være 
slemme. Noen spør om vi ikke 
kan snu skjæret. Problemet da 
er at naboen på andre siden av 
veien får all snøen. 

Brøytemannskapene har en 
policy på at de snur brettet der 
det er fortau slik at snøen ikke 
kommer opp på fortauet. Dette 
gjør de for å hindre at fotgjen-
gerne skal gå ut i veibanen. 

PRESSER SEG FRAM
Når brøytemannskapet rydder 
snø fra veien opplever de flere 
ganger bilister som tuter og vil 

Når snøen laver ned 
skal det mye til 
om du ikke møter 
på brøytemann- 
skapene.

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Hamar 6. - 8. februar 
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

Maskinfører praksis foregår på Dal
Se nettside for påmelding. Flere datoer.

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

I VEIEN: Arve Larsen møter på mange forskjellige utfordringer når 
han setter seg bak rattet i brøytebilen.
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Skraper fram bedre kjøreforhold 

presse seg forbi. Enkelte fot-
gjengere satser også liv og hel-
se for å passere før det er klar 
bane.   

– Det finnes ikke så mye an-
net som skaper så stor egoisme 
som snø. Når folk ser vi driver 

med snørydding, og med alle 
mulige varsellys på, kan de fin-
ne på å gå foran og bak deg, el-
ler parkerer bilen sin i veien. Vi 
må derfor være veldig forsiktige 
når vi brøyter, forklarer Larsen. 

– Når det kommer en bil 
bak slipper vi bilisten forbi, så 
fremst det er plass. Et generelt 
problem er at folk ikke bruker 
retningslysene. Vi kan sitte der 
og vente for å se hvor bilistene 
skal. Dette forsinker arbeidet 
vårt, sier Jarle Hansen.  

– Alle brøytebilene våre har 
GPS. Da kan ledelsen se hvilke 
veier vi har brøytet, hva klok-
ken var, og hvor fort vi kjørte. 
Hvis noen ringer inn og klager 
på for eksempel brøyting, har 
ledelsen noe å forholde til, for-
klarer Hansen.

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2
- 11 allerede solgt!

- midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen!

For informasjon og visning, ta kontakt med grunneier
907 92 786 / 916 81 575

E-post: si-vasru@online.no
www.musdalseter.no

Fo
to

gr
af

 J
ør

ge
n 

Sk
au

g

GODT SYNLIG: Selv om brøytebilen med 
varsellys er godt synlig er det ikke alle med-
trafikantene som viser like mye hensyn. 

FORSIKTIG: Brøytebilsjåføren demper farten ned til gangfart eller stopper opp når folk passerer så tett inn 
til bilen.   

● Ikke parkere på veiarealet.
● Sørg for at busker og trær som henger ut i veibanen  

klippes eller fjernes.
● Rydde egen avkjørsel for snø.

● Ikke legge snø fra egen eiendom ut i veien eller i veigrøfta. 
Grøfta trenger vi til å legge snø fra veien.

● Være forberedt på føreforholdene enten du går, sykler eller 
kjører

FOR AT BRØYTEMANNSKAPENE SKAL FÅ GJORT ARBEIDET SITT 
OPPFORDRER DE DEG TIL:
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Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:

Skårer Kirke

VINNER:
Wenche Braaten Lien
Finstadrabben 158
1475 Finstadjordet
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Wellness 
og Kultur

Booking via www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten eller til tlf. 2198 4260. 
Oppgi priskoden og rabattkode 2411 ved telefonbestilling.
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Bestil nå på

2198 4260
Oppgi rabattkoden

2411 samt priskode som
 du fi nner i annonsen

Åpent hverdager
kl 8.30 – 16.00

Oplev Aarhus
I hjertet af Aarhus ligger det charmerende Hotel 
Ritz, der emmer af historie, charme og en stærk 
inspiration fra det parisiske. 

Hotellet formår på fornemste vis at kombinere 
det traditionelle med det moderne design og 
er med sin centrale beliggenhed det perfekte 
udgangspunkt for at opleve Aarhus.

Ankomst alle dage i 2014.

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

1.595,-
SPAR

215,�

 Vin og chokolade på værelset 
 ved ankomst

 2 x overnatning
 2 x morgenbuffet
 1 x 3 retters menu på dag 2 

 hos én af hotellets samarbejds-
 restauranter nær hotellet

 1 x entre til både ARoS 
 Kunstmuseum og 
 ”Den Gamle By”

Hotel Ritz, Aarhus 

Førsteklasse 
Wellness og Kultur
Hotel Thinggaard har Sydthy Kurbad, som byr 
på 700 m2 ren og skjær velvære – Her blir man 
trollbundet av fantastiske omgivelser. 

Du fi nner bl.a. 4 saunaer, dampbad, varmebenk 
m. fotbad, kaldtvannsrom, innfrarød kabine og 
stort massagebasseng (36 gr. varmt vann) med 
stjernehimmel. 

I den utendørs ”kurbadshave” – De 4 årstider 
– fi nner du bl.a. utendørs sauna med glass-
bunn. Utover det er et 6-personers spa og et 
vildmarksbad (vildmarksbad kun åpent torsdag 
og lørdag). Wellnessbehandlinger kan kjøpes 
på hotellet, som gir deg en fornyelse av kropp 
og sjel. 

Prisene på Wellness i Danmark er meget rime-
ligere så her kan man virkelig få meget for 
pengene til ”fornyelse”

Valgfri ankomst hele 2014 og frem til 30 
April 2014 (forbehold for udsolgte datoer). 
Kurbadet er stengt om mandagen.

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

1.648,-
PRIS�

GARANTI

 2 x overnattning i dobbeltrom 
 inkl. gratis internet og kabel-tv 
 samt gratis kaffe/te 

 2 x stor frokostbuffet 
 3 x 2 retters årstidens menu 
 1 hel dags entre til Sydthy 

 Kurbad incl. gratis adgang til 
 kaffe/the, isvann og frisk frukt 

 Velkomstgave – 1 stk. valgfri 
 lokal kryddersnaps (70 cl) fra 
 Limfjords Brænderiet – 
 En deilig gave til å deles med 
 venner der hjemme og fortelle om 
 et fantastisk opphold

Hotel Thinggaard, Hurup 

Priskode: L8d Rabatkode: 2411

Priskode: L136b Rabatkode: 2411
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romeriksguiden                           
- Service der du bor

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

BOLLER

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

21. juni-17.aug kl. 10-18, alle dager
15. mai-20. juni/ 18. aug-30. sept 
10-17, helger. Bestilling ukedager.

Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238
E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BILOPPHUGGING

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

BOLIG

ELEKTRO

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

FLIS

Kutterspon/ 
Sponballer
- Vi leverer også hele trailerlass 
direkte til sluttbruker. 
- Norges mest solgte kutterspon. 
- Kjøp rimeligere direkte fra 
produsent. Ingen mellomledd. 
- Vi tilbyr støvfrie sponballer for 
både hester og gårdbruker. 

2337 Tangen  
Tlf. 62 57 46 00 - tts@teroteknisk.no

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no 

SIKKERHET

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

Tlf. 40 46 75 78 
www.b-h-s.no

Ser du etter en allsidig 
samarbeidspartner? Prøv oss! 
Konstruksjon i 3-D. Produksjon 
av komponenter og produkter 
for annen industri. Leveranser 
til byggeindustrien og offshore 
av ALN-gulv, gangbaner, platt- 
former, luker, rekkverk, trapper, 
stiger etc...

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Nr. 36 – 2013  37

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

Gjør din pensjonstilværelse enkel. Frigjør kapital og tid – uten overraskende
vedlikeholdskostnader. Leiligheter fra 71-131 kvm – velg den som passer ditt behov!

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!
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 I 
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

*Gjelder de som kjøper leilighet innen 1. desember 2013.
**Ved 80% Husbanklån. Husbankens flytende rente pr. okt.’13 er 2,08%.

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no 

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

Tlf. 40 46 75 78 
www.b-h-s.no

Annonsere 
i Romeriksguiden?

Send mail til kim@romeriksposten.no
Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61 

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no 

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 63 87 80 00

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80 • Mob. 976 29 497
e-mail: marius@rb-as.no • www.rb-as.no

RENHOLD

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no 

KONSULENT

KJØKKEN

Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Små bedrifter skal også styres

Tlf. 63 84 41 50 - www.oko-rom.as 
bjornstad@oko-rom.as

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

Gratis og uforpliktende befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

TRAPP

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

STILLAS

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Annonsere her?

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle 
produkter til hele Norge!
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...fritt levert direkte til deg

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

Tlf. 41 30 61 61  
Annonsere her?

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

• Depresjon/angst
• ADHD/adferdsvansker
• Spiseforstyrrelser
• Rusproblemer
• Konfl ikt i familie

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNING

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOG
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Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662 
post@holtet-transport.no

TRANSPORT

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

VED TIL SALGS 
1000l bjørkeved kr. 700,- 

1000l blandingsved kr. 550,- 
60l bjørekved kr. 65,- 

Tlf. 97 62 59 39

Enda et velment forslag fra 
vår usedvanlig blå regjering. 
Som vanlig med særlig om-
tanke for folk flest.

Søndager skal ikke lengre 
være søndag – noe som er 
”gått ut på dato”. Shopping 
skal isteden ha høyeste prio-
ritet. I tillegg til gleden ved å 
kunne shoppe, ser jeg i alla 
fall 3 andre utfall, hvorav 
minst ett av følgende nød-
vendigvis vil måtte skje.

Varene vil bli dyrere.
De ansatte vil få dårligere 

betalt eller butikkeierne vil 
få mindre overskudd.

eller
Vi må kjøpe og forbruke 

enda mer.
Jeg skal ellers la være å 

nevne at søndagene forsvin-
ner (for det har jeg allerede 
nevnt), samt at vi vil få økt 
trafikk og forurensing. Jeg 
formoder at disse resultate-
ne representerer en del av 
det ”grønne skiftet” som 
statsministeren har sagt er 
en viktig utfordring, og som 
”miljøpartiet” Venstre derfor 
går inn for.

Stort sett ingen bortsett fra 
nok et lite stortingsflertall, 
inkludert dem som represen-
terer ”folk flest”, ønsker dette. 
Og dessuten - de regjerende 
makter ønsker ikke engang 
en konsekvensanalyse! Men 
gudskjelovogtakk, som re-
gjeringas viktiste talsperson 
uttrykker seg: ”Det går seg 
nok til”. Beroligende - selv 
om utsagnet egentlig inne-
bærer en klar innrømmelse 

av at forslaget egentlig ikke 
er så bra. Et annet glimrende 
argument som stadig brukes: 
”Hvorfor skal ikke vi i Norge 
ha muligheten (vi har faktisk 
allerede muligheten – (Bru-
stadbuene er et helt glim-
rende eksempel!)) når mange 
andre land har det?”  I ”man-
ge land” har det faktisk ikke 
vært noen suksess i det hele 
tatt! Se for eksempel til Dan-
mark hvor slik praksis har 
ført til at en rekke småbutik-
ker har måttet legge ned.

Tilbake til dette med søn-
dagsfreden:

Det er fremdeles noen 
igjen av oss som husker de 
søndagene for en tid siden 
når det på grunn av oljekrise 
ikke i det hele tatt var lov å 
kjøre bil. Folk var nødt til å 
være hjemme, eller eventuelt 
ta en skitur ute på bilveien. 
Ganske drastisk. Men mot 
alle odds: Etterpå var det 
knapt noen som ikke hadde 
satt stor pris på disse fredeli-
ge dagene!

Men altså – regjeringa har 
bestemt at dagens ordning 
altså er ”Gått ut på dato”. 
Undertegnede foreslår imid-
lertid at en heller forholder 
seg til ”Best før”.

Uansett – forslaget om å 
gjøre søndagen om til hver-
dag, føyer seg pent inn i rek-
ka av mer eller mindre dum-
me initiativer fra regjering 
m. vedheng.

 Arne Berge, Lørenskog

"Aldri på en
 søndag"

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 

Man. - fre. 10-18. Lør. 10-16  

Vårens nyheter
er snart på plass!
Mange gode 
tilbud i utvalgte 
garntyper!

Leserinnlegg

Annonsere her?
Kontakt Marianne på tlf. 483 20 157 

OBH NORDICA Få steinovnsbakt pizza hjemme 
med denne pizzaovnen. Passer for pizza opptil 
28,5 cm. Veil. 1499,- KUN 20 STK! 

PIZZAOVN 

Vårt beste vaff eljern. Veil. 599,- 
SMART DOUBLE VAFFELJERN

Vi har samlet de tre beste Party kjelene i et sett 
til en meget god pris. Partysettet er Norges mest 
kjøpte kasseroller og kasserollene kan brukes på 
alle typer komfyrer, også induksjon.  Settet 
består av tre deler: 1,8 liter med ska� , 2,5 liter og 
3,5 liter med sidehåndtak. Veil. 2799,- 

PARTY KASSEROLLESETT

599,-

JERNIA 
STRØMMEN

JERNIA STRØMMEN STORSENTER 
Åpningstider: Man-fre: 10-21, lør: 10-19.  
Telefon 64 84 55 10.

Vi tar forbehold om trykkfeil, utsolgte og ikke leverte varer.

FØLELSEN AV Å LYKKES HJEMME

SPAR
900,-

SPAR
700,-

199,-

NÅ 999,-

ANTI CRUCH. Veil. 1299,-  
OBH VAKUMERINGSMASKIN

599,-
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Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki

Bygdeborgene var tilfluktsste-
der for grender og bygder. Folk 
måtte ha steder hvor de kunne 
søke tilflukt med husdyr og 
husgeråd hvis de ble angrepet. 
Borgene ble bygd på høye åser 
og bergkoller som var lette å 
forsvare.

BYGDEBORGEN PÅ 
RUDSKULEN
Lengst sør i Skedsmo, på grensa 
til Fet, finnes det rester etter en 
av bygdeborgene. Høyden den 
ligger på, heter Rudskulen, og 
denne og de andre bygdebor-
gene i Skedsmo var mest sann-
synlig ment som et tilfluktssted 
for folk og husdyr i et avgrenset 
område. Alle bergkollene har 
bratte skrenter de fleste steder. 
Men på en av sidene er det lett 

å ta seg opp til toppen. På Rud-
skulen tar en seg lettest opp 
fra nordvest. I øst og sør er det 
stupbratte sider. 

På toppen av Rudskulen 
strekker det seg en 75 meter 
lang sammenrast mur, en så-
kalt sperrmur, i en bue fra 
nordøst mot nord og nordvest. 
I sør er det også rester etter flere 
korte murer der det kunne være 
mulig for fienden å ta seg opp. 
Store deler av murene er rast 
sammen og tilgrodd. I nordvest 
er det et ca. 50-60 m langt søkk 
fra to til fem meter bredt som 
strekker seg til toppen av høy-
den. Dette må være inngangs-
partiet til festningen fordi det 
er lettest for folk og buskap å ta 
seg fram til toppen her. 

Det var helt nødvendig at det 
fantes vann innenfor borgmu-
rene fordi folk og buskap kun-
ne regne med å oppholde seg 

her i flere dager. Det finnes en 
stor grop på toppen av Rudsku-
len, og dette er trolig brønnen 
eller et søkk som ble fylt med 
regnvann. Den er sju ganger ni 
meter og var mye dypere, men 
er naturligvis tilgrodd. En be-
folkning på f. eks.100 mennes-
ker og alle husdyra trengte mye 
vann til noen dagers beleiring, 
og vannforrådet måtte selvsagt 
finnes innenfor murene. 

I Skedsmo finner vi dag rest-
er etter en bygdeborg på Skan-
sen ved Asak og på åsene Fars-
hatten og ved Vestre Nittebeg 
på Kjeller. De kan minne om 
steinrøyser, og de er ofte over-
grodd av mose, så det er ikke 
lett å få øye på dem. 

DELER AV ET 
FORSVARSSYSTEM?
Fra Rudskulen var det utsikt 
nordover til Skansen, Fars-
hatten og Nitteberg. Sørover 
kunne en se bygdeborgene på 
Borgkollen i Gansdalen i Fet 
og Vengsåsen i Enebakk. Nord-
over hadde en utsikt til andre 
bygdeborger, og dette tyder 
på at bygdeborgene i Skedsmo 
var ledd i et forsvarssystem på 
Romerike. Ved borgene var det 
varder der det satt vakter i de 
verste ufredstidene, og de ten-
te vardene når inntrengerne 
nærmet seg. Røyken ble sett fra 
gårdene, og på denne måten 

varslet de befolkningen her i 
Skedsmo og på Romerike om at 
nå var det på tide å komme seg 
i sikkerhet.

HVEM SØKTE TILFLUKT 
HER?
En kan gå ut fra at Rudskulen 
var et tilfluktssted for flere av 
de nordligste gårdene i dagens 
Fet og de sørligste i Skedsmo, og 
på Skansen samlet folkene fra 
Asakgrenda seg. Kvinner, barn 
og gamle tok med seg nødven-
dig husgeråd og flyktet sammen 
med buskapen til borga mens 
mennene prøvde å stanse fien-
den. Folk og fe, mat og verdisa-
ker var forhåpentligvis på plass 
i borga og var beskyttet da inn-
trengerne kom. 

Ved større gårder eller i 
grender der det er gjort mange 
jernalderfunn som forteller om 
makt og rikdom, finnes borger 
der det har vært mulighet for 
forsvar. Asak er et eksempel på 
dette. Mange borger i et så av-
grenset område som i Skedsmo 
tyder dessuten på at det  fantes 
ressurser her som andre ønsket 
å få tak i. 

BORGBYGGINGEN 
KREVDE ARBEIDSKRAFT
Å bygge en festning av denne 
typen krevde at de bofaste bøn-
dene gikk sammen om byggin-
gen. Dessuten krevde anleggs-

arbeidet langt flere menn enn 
de som bodde på en gård. De 
største steinblokkene som skul-
le fraktes med datidens hjel-
pemidler til toppen av bygde-
borgene, tilsier at det trengtes 
muskelkraft fra mange. I mure-
ne av løsstein ble det satt inn 
palisader for å hindre fienden 
å klatre over. Fra borgene var 
det lett å forsvare seg. De som 
ventet på toppen av en bakke, 
hadde selvsagt overtaket. De 
hadde også muligheten til å an-
gripe i nedoverbakke og jage fi-
enden på flukt. Et stormangrep 
fra en stor styrke tok seg likevel 
lett gjennom slike murer av 
løsstein. Angrepet kostet noen 
menneskeliv, og det var natur-
lig nok angriperne som fikk de 
første falne.

LITTERATUR
Arnesen, Elbjørg: Bygdehistorie 
for Fet. Bind 1. Fra de eldste tider 
til 1800. Oslo 1980

Aschehougs norgeshistorie,  
bind 1. Oslo 1994

Solberg, Bergljot: Jernalderen i 
Norge: ca. 500 f. Kr.- ca. 1030 e. 
Kr. Oslo 2000. 

 I Skedsmo ligger det flere 1500 
år gamle festningsanlegg. En slik 
festning ble kalt en bygdeborg, 

nettopp fordi de forsvarte en grend eller en 
bygd mot inntrengere. Festningene ble bygd 
mellom 400 og 550, dvs. i folkevandrings-
tida, da det var urolige tider i Europa, og 
mange stammer var på vandring. 

Historien vårHistorien vår
1500 år gamle festningsanlegg 
i Skedsmo

Skedsmos lokalhistoriewiki - et nettleksikon

Artikkelen er et utdrag fra en av nærmere 600 historiske 

artikler fra Skedsmos nettleksikon. I artiklene finnes det 800 

bilder. Du finner artiklene og bildene på Skedsmo-wikiens 

forside: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skeds-

mo_kommune. Nettstedet er en del av det nasjonale 

prosjektet www.lokalhistoriewiki.no.

PALISADE. Skisse som viser hvordan palisadene ble bygd inn i festningsmuren. Illustrasjon: Øivind Hansen.
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BYGDEBORG ANGRIPES. Slik kan en tenke seg et angrep på bygdeborgen. Illustrasjon: Wikimedia.
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nr.40,Swix blå staver 140 cm 
.(Alt brukt kun en gang)  selges 
kr. 800. 2 stk.Barnereisesenger  
selges kr. 200 pr. stk. Barnesete 
til bil Concord Universal 9 - 18 
kg. selges kr. 200. Barnesete 
til bil Heyner Universal 9 - 18 
kg. selges kr. 200. Stumtjener i 
messing selges  kr. 100. Tlf. 950 
39 500
Skikk og bruk med plastomslag 
i god stand selges for kr. 600,-. 
Norske bygder Romerike I og II 
med skinnrygg. 4-farvetrykk, 40 
plansjer, 299 bilder selges for kr. 
400. Tlf: 907 84  717

Kniver. Jeg selger nå min samling 
med brukskniver 40 stk. Selges 
samlet. Har også en den ting og 

TIL SALGS

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva  
pr annonse for bedrifter

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

Send epost til: bazar@romeriksposten.no  
eller send til: Avisdrift Romerike,  

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

ØNSKES KJØPT

BEDRIFTSANNONSE

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Bøker: Polarnetter 18 stk.  Annas 
skjebne, 18 stk. Alicia 15 stk. 
Farlige krefter 21 stk. Selges 
separat eller samlet kr. 5,- pr bok.
Tlf. 901 37 629 

Brukt sweedor i god stand ca 3.år 
inngangsdør til salgs. Brann -og 
lydklassifisert b30/35db inn-
gangsdør fra Swedoor komplett 
med karm. Ekstralås ,Kikkehull. 
Modulmål er 90x210. Farge: Eik. 
Selges for kr: 1.000,00.  Ny pris 
kr: 5.000,00. Tlf. 90134445

Damelangrennski Fischer 188 
cm. med Rottefella bindinger, 
sorte Alpina dameskistøvler 

Samtalecoach 
og veileder med 
gode resultater
Spiseforstyrrelser, eller  
lettere psykiske plager.
For timebestilling eller mer 
informasjon - ta kontakt på: 

Tlf: 994 63 304

Nasjonal Samling. Merker, 
medaljer klær osv fra NS ønskes 
kjøpt av samler. Tyske saker fra 
krigen er også av interesse.Tlf: 
920 98 300 

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler, annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf: 404 06 216 

Gamle norske postkort kjøpes av 
samler til riktig god pris.
Tlf 930 40 550

GIS BORT

Kombiskap kjøl / frys (Elektrolux), 
i bra stand, gis bort mot henting. 
Tlf. 988 74 130

Jeg leter etter en kvinne som 
vil hjelpe meg i å lære norsk.Til 
gjengjeld kan jeg hjelpe deg male 
huset eller noe annet. Jeg er fra  
Polen. Sebastian. Tlf. 998 87 
425. stsebastian@wp.pl

NORSKOPPLÆRING

tang. Også fra Tiedeman (pins). 
Tlf: 984 75 720

Fire nesten nye piggdekk 185/70/
R14 selges rimelig på Strømmen. 
Tlf: 63 81 75 18 / 476 73 305

Gammelt National kassaapparat 
mod. no: 1787806. 642. kr. 
1000,-. Gustaviansk hvitlakket 
bord med 2 innleggsplater. Diam. 
110 cm, plater 0,74x110 cm,. 
Som nytt. kr. 2500,-  
Tlf. 481 51 709

s.g.s. ubrukte joggesko, svarte, 
gore-tex, str. 40, merke: Oasics 
(kvalitetssko!), selges kr. 200.  
Tlf. 63843847 /47802898 

SNEKKER MED 
FAGBREV 
Pensjonert snekker m/fagbrev. 
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.

Dekor tíl Juletrelbelysning  
ønskes kjøpt, som bildet.  
Tlf: 416 95 885 

FUNNET

En litt spesiell øredobbe er funnet 
i nærheten av Rimi i Nordliveien 
ved Finstad. En metallbøyle, et 
lite kors...Dobben kan fåes igjen 
ved henvendelse etter en mer 
nøyaktig beskrivelse på  
tlf: 986 60 743.

Kunst og ramme
Bussterminalen

Peppes 

Pizza

Solheimveien

Kjennveien
Strømsveien

Kunst og 

ramme

Solheimveien 72, Lørenskog 
Tlf: 981 90 094
Åpningstider: 11-18, Lør 11-16Velkommen til en unik atmosfære!

Innramming

40%
Diverse kurs 

opptil70%

Unike håndlagde ulltepperKom å se 
vårt utvalg 
av rammer 
og malerier!

Åpen maleklubb og aktiviteter 
for barn hver lørdag!

Lørdag ble det 
årlige Strømmen 
Storsenter Awards 
avholdt, og Caroli-
ne Strand Bøe fra 
Löplabbet ble kåret 
til årets butikkle-
der. Årets butikk ble 
Backe i Grensen.
Prisen årets butikkleder tilde-

les en person som gjennom 
året har vist kreative, dynamis-
ke og motiverende kremmerev-
ner overfor sine kollegaer i sin 
butikk og omliggende butikker 
på Strømmen Storsenter.

– Caroline Strand Bøe har 
gjennom året vist stor evne som 
en proaktiv aktør i og rundt 
Strømmen Storsenter. Til tross 
for betydelig økt konkurranse 
fra flere store sportskjeder på 
storsenteret, har hun utviklet 
butikken og sine kollegaer på 
en slik måte at hennes butikk 

Löplabbet ofte prefereres foran 
konkurrentene, sa juryen.

Det ble videre lagt vekt på at 
Strand Bøe har vist meget gode 
evner som motiverende team-
leder, og at hennes evner til å 
få med seg sine kollegaer i bu-
tikken er forbilledlig.

– De ansatte gleder seg hver 
eneste dag til å komme til en 
arbeidsdag, som butikklederen 
har tenkte igjennom på en god 
måte. Årets butikkleder 2014 
fremstår som meget pliktopp-
fyllende, og hun overholder rapporterings- og kontroll-

rutiner som følger med bu-
tikklederansvaret i Strømmen 
Storsenter. Hennes smittende 
positivitet og omsorgsfulle 
holdning, er et foregangsek-
sempel for andre butikkledere.

ÅRETS BUTIKK
Prisen årets butikk er den gje-
veste prisen å vinne, og tildeles 
en butikk som gjennom året 
har utmerket seg på en helhet-
lig best måte blant Strømmen 
Storsenter over 200 butikker. 
Dette ved å være meget mar-
kedsorienterte, strukturerte og 
gode til å følge opp ulike kon-
trollrutiner som følger å være 
en butikk i et senter.

– Årets vinner glassmagasi-
net Backe I Grensen, har utmer-
ket seg som en aktiv faghan-
delsbutikk, som både drifts- og 
markedsmessig har vært meget 
aktive i 2014. Dette for å skaffe 
seg en markedsmessig sterk lo-
kal posisjon, innenfor en meget 
konkurranseutsatt bransje hvor 
store kjedekonkurrenter tidli-
gere har dominert det regionale 
marked, var juryens begrunnel-
se.

Det ble videre påpekt at bu-
tikken har hatt fokus på økt ak-
tivitet og bedret servicenivå, for 
å skaffe nye kundegrupper.De 
ansattes positive engasjement 
og søken etter forbedringsom-
råder, er et foregangseksempel 
for andre. Omsetningsmessig 
har butikken med over 30 pro-
sent vekst, vært blant vekstvin-
nerne i 2014.

Backe i Grensen sin butikk 
på Strømmen Storsenter, var 
den første etableringen uten-
for Oslo, da den åpnet høsten 
2012. Strømmen Storsenter er 
Norges største kjøpesenter i an-
tall butikker, og det tredje stør-
ste målt i omsetning.

Strømmen Storsenter Awards
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Månedspris kun kr

       Solheimveien 110, 1473 Lørenskog,   tlf 67 90 08 50,  e-post: coptikk@skarer.no    www.coptikkskarer.no

NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

GULV FRA KJENTE  
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

All parkett er 14 mm. 
Med 3,5 mm toppsjikt 
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem 
 
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

MED KVALITET, PRIS OG  
SERVICE GJØR VI HANDELEN 
LETTERE FOR DEG!

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Alnabru: 22 19 22 52    Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!
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Birgit Børter er månedens kunstner i 
januar. Hun er fra Oppsal i Oslo, men 
har vært bosatt i Lillestrøm siden 
1983.  Birgit er utdannet ved Sverre 
Wolff dekorasjon og reklameskole. 
Hun forteller: “Jeg har alltid vært 
kreativ, har alltid tegnet og malt. 
Slekter kanskje på min mormor og 
hennes bror som var kunstmalere 
av yrke. Jeg ble veldig inspirert av et 
flott male-kurs med Peter Esdaile og 
hans måte å male på. En teknikk som 
jeg aldri har sett før før, men som jeg 
nå bruker mye, kombinert med min 
måte å male på. Jeg maler mye vari-
ert,alt i akryl og har mange oppdrag. 
Maler alt fra portretter til hus og

fugler. Tidligere malte jeg mye rett 
på interiør. Kjøkkenskap, hyttedører 
og motiver på spisestue-stoler. Elsker 
å kunne sette av en dag til maling, 
flykte inn i former og farger , med 
klassisk musikk som følgesvenn.”  
Utstillingen er salgsutstilling som er 
åpen i bibliotekets åpningstid, og er i 
samarbeid med Skedsmo Kunstfore-
ning.  Velkommen!

Månedens kunstner på Skedsmo bibliotek
Månedens kunstner i 
januar er Birgit Børter.

HVA SKJER?
Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.  
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

LØRENSKOG  
PENSJONISTUNIVERSITET
ONSDAG 28. JANUAR KL.12.00
STORSTUA, LØRENSKOG HUS
Onsdag 28. januar kommer pro-
fessor Pål Gulbrandsen, Ahus, og 
snakker om "Hvordan få legene til 
å kommunisere bedre med oss?
Velkommen! Ikke-medlemmer i 
Lørenskog pensjonistuniversitet 
betaler kr 80,-.

DE GLADE GÅGUTTER
ONSDAG 28. JANUAR KL.10.00
LOSBY BESØKSGÅRD
De Glade Gå Gutter er ei gå-
gruppe for mannlige pensjonister 
(opprinnelig). Formålet er å øke 
deltakernes livskvalitet gjennom 
bedre helse og sosialt felless-
kap. Kvinner som menn ønskes 
hjertelig velkommen på tur og 
møtested er parkeringsplassen på 
Losby. Kaffe og vaffel på Losby 
kafè etter turen for de som vil.

ÅPENT KONTOR
LØRENSKOG HISTORIELAG
28. JANUAR KL. 15:00 - 19:00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG 
BYGDEMUSEUM
Kom innom og slå av en prat. Vi 
hjelper alle så godt vi kan når dere 
lurer på noe, om Lørenskog sp-
esielt og øvrige områder generelt. 
Har dere noen historiske godbiter 
dere ønsker å dele med oss, er 
dere ekstra velkomne.  Vi har 
historiske bøker og hefter til salgs. 
Og kaffen er varm. Velkommen.

MAT & MUSIKK M. SWING 'N' 
SWEET - LIVE INTIMKONSERT
28. JANUAR KL. 19:00 - 22:00
HELLERUD GÅRD, SKJETTEN
Til dette arrangementet må man 
kjøpe billett på forhånd -  Hva 
følger med i billetten:  3 timer med 
god mat og nydelig LIVE ballroom 
musikk.  Meny:  Helstekt ytrefilet 
med rødvinssaus og dampede 
knollgrønnsaker.  Dessert:  Mini-
pavlova  Drikke kjøpes separat.

LØRENSKOG SENIORKOR 
TORSDAGER KL.11.00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Lørenskog Seniorkor har øvelsene 
hver torsdag på Rolvsrudhjemmet. 
Vi øver fra kl.11.00 til kl. 13.00 
med en pause på midten. Det er 
hyggelig og sosialt. Vi er ca. 60 
aktive medlemmer, men vil gjerne 
ha flere tenorer og basser.

BARNEKOR FOR 1. - 3. KLASSE
TORSDAGER KL. 15:15 - 16:00
LILLESTRØM KIRKE
Er du glad i å synge ? Da er det 
fint å være med i kor !  Alle kan 
bli med, både jenter og gutter. Vi 
legger vekt på sangglede og godt 
miljø med et variert utvalg sanger. 
Det vil også bli litt lek aller annen 
aktivitet i løpet av øvelsen.        
Vi tilbyr henting på skolen  Tilbud 
om "fritidsordning" frem til kl. 
17.00  Dirigent og leder er 
organist Børre Velsrud.  Mer info 
på korets hjemmeside: www.
barnekoret.no

LILLESTRØM HÅNDBALLKLUBB
29. JANUAR KL. 16:00 
SKEDSMOHALLEN
Lillestrøm Håndballklubb er en 
klubb med 350 aktive spillere i al-

deren 5 til 50 og 500 medlemmer. 
Vi har treninger i Skedsmohallen 
og Vollahallen i Lillestrøm fra 
mandag til og med fredag 16-22. 
I helgene pågår det kamper på 
dag og kveldstid. Vi arrangerer 
håndball-SFO i samarbeid med 
skoler, minihåndball for 5-7-åringer 
på lørdag formiddag og har lag i 
alle aldersklasser fra 8 år. Les mer 
om treningstidene til de ulike la-
gene og priser på “hjemmesiden”: 
http://www.lillestromhk90.no vår 
eller på vår facebookgruppe  eller 
ta en titt på You Tube-kanalen vår 
her!  Velkommen til oss!

MARIA GRØNTJERNET  
"VILLMARKSJENTA"
TORSDAG 29. JANUAR KL. 18:30
VILLMARKSBUTIKKEN AS
Maria kommer til oss og hold-
er foredrag om turene sine.   
"villmarksjenta" har blitt et 
fenomen, og bak fenomenet finner 
vi Maria - ei jente med et fantas-
tisk pågangsmot, som opplever 
storheten i naturen oftest helt 
alene. Det står stor respekt av det 
hun gjør, sine lange ekspedisjoner, 
samt det at hun allerede har gitt ut 
bok om turene sine, i meget ung 
alder.  Maria tar med ferdigpakket 
sekk, og deler villig med seg av 
sine erfaringer. Få henne med deg 
nå, før hun blir så populær at alle 
skal ha henne over allt :).

BERNHOFT - SOLO
TORSDAG 29. JANUAR KL. 19:30
LILLESTRØM KULTURSENTER,  
TEATERSALEN
I 2012 mottok Bernhoft Spelle-
mannprisen for både «Beste 
mannlige artist» og «Årets 
Spellemann».  Bernhoft har de 
siste årene jobbet iherdig med 
sin internasjonale karriere, noe 
som har ført til opptredener på 
de amerikanske tv-showene Ellen 
DeGenres Show og Conan, flere 
utsolgte turnéer og ekstatiske 
kritikker over hele verden. Nå er 
han aktuell med et nytt album. 
Gled deg!

LUNSJKONSERT
FREDAG 30. JANUAR KL. 12:00
LØRENSKOG BIBLIOTEK
Musikk og poesi rundt Vinter!  
Lørenskog musikk– og kulturskole 
og Lørenskog bibliotek inviterer til 
en musikalsk lunsjstund i bibli-
oteket.  Velkommen! Fri entré.

HJERTETRIM, LHL SKEDSMO
TORSDAG 30. JANUAR KL. 17:00 
ÅSENHAGEN SKOLE
Hjertetrimmen på Åsenhagen 
skole hver fredag klokka 17.00. 
Vi trimmer i ca. en time til musikk. 
Etter trimmen går vi i svømme-
bassenget. Kontaktperson: Per 
Martinsen, tlf.: 472 62 373. Alle er 
velkommen.

TOMMY STEINE -  
«FEILDUNDERLIG».
30. JANUAR KL. 19:00
LILLESTRØM KULTURSENTER,  
TEATERSALEN
Tommy Steine er tilbake med en 
ny forestilling, en uroppføring av 
konseptet «standup-konsert» som 
Tommy lenge har drømt om å 
gjøre. Tommy ville lage en konsert 
som ikke var konsert, og et stand 

up show som ikke var stand up 
show, men prøve ut hvordan det 
blir når sømmen forsvinner mellom 
de to sjangerne.  I forestillingen 
«Feildundelig» ønsker Tommy å 
finne ut hva det er som er så mor-
somt med feil.  En ting er Tommy i 
hvert fall blitt 100% sikker på, og 
det er at det finnes utrolig mange 
tabber som er gjort og de er 
veldig morsomme, bare så dumt 
at noen av de har han begått selv.  
Med seg på scenen, har Tommy 
igjen fått med seg den fantastiske 
Maria Mohn, i tillegg til fullt band 
og Skedsmo Voices. 

LØRDAGSBAD PÅ SANDBEKKEN
31. JANUAR KL. 10:00 - 14:00
SANDBEKKEN BAD, LØVENSTAD
Lørenskog-Rælingen kappsvøm-
mingsklubb står for bemanningen 
i helgene. Bassenget er 25 m 
langt, og holder 28 grader. Garde-
rober med badstue og låsbare 
skap (hengelås må medbringes). 
Anlegget er tilrettelagt for rulle-
stolbrukere. Det er nå påbudt med 
badehette i begge våre svøm-
mehaller. I badebutikken er det 
litt begrenset utvalg på lørdager, 
men du får kjøpt både badehetter 
og hengelåser med kode (med 
forbehold om at varer kan være 
utsolgt).  Adresse:  Sandbekken 
ungdomskole (bad)  Blystadvegen 
10  2006 Løvenstad  Rælingen 
kommune har også offentlig bad 
i Marikollen tirsdag og torsdag kl 
17.00-21.00 (pensjonistsvømming 
tirsdag kl 16.00-17.00).  Begge 
badene har sommerstengt fra 1. 
mai til 1. september hvert år.  De 
holder også stengt i påskeuka og 
romjula.  Begge badene er åpne i 
både høstferie og vinterferien.

LØRDAGSKAFE'
31. JANUAR KL. 11:00 - 14:00
CONCORDIABYGGET
Velkommen til Lørdagskafe’ fra kl 
11 til 14.  Arr: IOGT Concordia

FAMILIEDISCO
31. JANUAR KL. 12:00 
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Vi har kul og barnevennlig musikk 
og tøffe discolys. I tillegg har vi 
tegnesaker, byggeklosser og 
kafé med godsaker. Hva mer kan 
man ønske seg på en helt vanlig 
lørdag? Ta med venner og familie 
– det er discotid! Kanskje til og 
med mamma eller pappa danser?  
Åpent fra 12.00-15.00

JAZZKAFE MED ARILD STAV OG 
SOULSTATION
31. JANUAR KL. 14:00
BEST WESTERN FAGERBORG HOTEL
Vi markerer jazzklubbens 17-
års dag med ekte sprudlende 
soul-gospel perler og klassikere 
med 8 musikere og sangere 
under ledelse av Arild Stav.  
Denne gangen har Arild samlet et 
band som bl.a. vil fremføre ekte 
sprudlende soul-gospel perler. 
Her blir det klassikere av gospel 
legenden Andrae Crouch. Crouch 
har jobbet med Michael Jackson, 
Madonna, Elton John og Diana 
Ross og regnes av mange som 
den moderne gospelmusikkens 
far. Besetning blir som følger: Line 
Elvena Høllesli, Lisa Stranden-
gen Rollnes og Sindre Røyland 
(vokal). Ola Slaae-

n(gitar), Eiolf Ødegård (piano), 
John Børge Askeland (Bass), Stig 
Værnes (Trommer) og Arild Stav 
(saxofon).

FLYSAMLINGEN GARDERMOEN
1. FEBRUAR KL. 12:00 
FORSVARETS FLYSAMLING 
GARDERMOEN
Endelig kan vi ønske vårt publikum 
velkommen til Flysamlingen igjen. 
Velkommen til utstillingen av ca. 
40 militærhistoriske fly, en flytur 
i vår Cessna simulator LN-Elmer 
eller Putte 2 (for barn mellom 6 – 
10 år). I kafeen kan du slappe av 
med noe å drikke, nystekte vafler 
mm. Hjertelig velkommen!

AEROBIC FOR KVINNER
1. FEBRUAR KL. 12:15 - 13:30
LØRENSKOG HUS VOLT
 Kvinner! gratis treningstilbud på 
Aktivitetshuset Volt/Frivilligsen-
tralen.  Lørenskog tamilsk sportsk-
lubb v/instruktør Piriya Sanjeevan 
tilbyr aerobic for kvinner i alle 
aldre.  Treningen foregår på sønd-
ager i tidsrommet 12.15 – 13.30 
i 6. etg. Lørenskog hus.  Første 
halvdel består av kondisjonstren-
ing, andre halvdel styrke. Enkle 
trinn med bruk av strikk og god 
musikk! Treningen kan tilpasses 
den enkelte og pausene legger du 
inn selv.  Velkommen!

"SYNG FOR LIVET"
1. FEBRUAR KL. 16:00 - 17:30
SKEDSMOTUN BO- OG BEHANDLINGS-
SENTER
Allsang ledet av Oddlaug Askerød 
akkompagnert av Arve Johansen 
på trekkspill.  Bevertning ved 
Skedsmo sanitetsforening, bebo-
erassistanse ved Norsk folkehjelp.  
Arr: Skedsmo folkeakademi og 
Den kulturelle spaserstokken

MALEKLUBBEN HUSETS 
FARGEPALETT
2. FEBRUAR KL. 11:00 - 14:00
LØRENSKOG HUS
Husets fargepalett holder til 
i lokaler hos Lørenskog frivil-
ligsentral.  Et hyggelig og sosialt 
miljø hvor dørene er åpne for alle! 

Her males på flere ulike plan og 
deltakerne inspirerer hverandre. 
Kurs eller andre inspirasjonstiltak 
arrangeres av og til.  Velkommen 
innom med malesaker og godt 
humør!

SENIORDANS
2. FEBRUAR KL. 13:00 - 15:00
LØRENSKOG HUS. VASSHJULET
Lørenskog Seniordans møtes hver 
mandag kl. 13:00. Vi ønsker nye 
medlemmer velkommen.

ÅPENT HUS MED MIDDAG
2. FEBRUAR KL. 17:00
MERCY HOUSE, KJELLER
Velkommen til åpent hus med 
servering av middag. Her blir det 
godt fellesskap, god mat, sang og 
musikk og muligheten til å prate 
med andre. Maten koster 35kr per 
pers.

OLAV STEDJE
3. FEBRUAR KL. 12:00
LØRENSKOG HUS VASSHJULET
Olav Stedje er en folkekjær artist 
som har holdt på med musikk 
siden ungdomstida, og som har 
fargelagt radio-Norge med sine 
vakre ballader og sin særegne 
sogndalsdialekt.  Programmet I 
LEVANDE LIVE tar for seg Sted-
jes karriere, med muntre historier 
og kjente sanger.  Olav Stedje 
ligger ikke på latsida om dagen. 
Ny plate ble lansert i fjor. Tittelen 
er “Vest for verdas ende”. Det er 
en plate laget over samme lest 
som ‘vanlig’ for Olav – ingen store 
overraskelser, men mye god vellyd 
for ørene! Mange av tekstene er 
laget av Ingvar Hovland og Finn 
Tokvam, mens Svein Dag Hauge 
som vanlig er en sentral mann for 
musikken.

LHL LØRENSKOG, 
VANNGYMNASTIKK
3. FEBRUAR KL. 19:00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Vanngymnastikk med instruktør.  
Første gruppe kl. 19.00 andre 
gruppe kl. 20.00.  Følger skolens 
ferier.
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X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

Venke M. Furevik
Johan Selmers vei 3A
1472 Fjellhamar

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HOPPTALENT
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«Fortitude», verdens
nordligste by, blir rys-
tet i grunnvollene av
et grusomt drap, og
når mørke hemmelig-
heter og sannheten
bak den fryktelige for-
brytelsen avdekkes,
sprekker småbyidyllen
for alvor. Den lokale

politisjefen, sheriff
Dan Anderssen, må
etterforske drapet
sammen med Eugene
Morton, en etterfor-
sker som har reist ens
ærend til Fortitude for
dette.

NRK1 søndag kl 22.00

Fortitudes mørkeste hemmelighet
Veteranene Robert
Stoltenberg (bildet),
Vidar Magnussen og
Silje Torp holder fort-
satt stand i «Under-
holdningsavdelingen
2015», mens Martin
Beyer-Olsen, Kristine
Riis og Christian
Mikkelsen er de tre

nye tilskuddene i
ensemblet. Martin og
Kristine er allerede
kjente fjes for mange
fra underholdnings-
program på TV, mens
Christian er relativt
fersk i TV-gamet.

NRK1 lørdag kl 20.55

Nye ansikter og gamle kjenninger

Thomas og Harald
er tilbake
Endelig er Thomas og
Harald tilbake på fre-
dagskveldene. Det blir
garantert både latter,
moro, musikk, gode
samtaler og overras-
kelser når Thomas
Numme og Harald
Rønneberg er på plass
med «Senkveld» igjen
etter en lang pause.

TV 2 fredag kl 22.15

ONSDAG 28.1

TORSDAG 29.1

FREDAG 30.1

tvukens

06.15 Morgensending
12.45 Fader Brown (r)
13.30 Supersmarte dyr (r)
14.20 Livet etter ragnarok
(r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Gull på Godset (10)
17.00 NRK nyheter
17.15 Beppes reiser (2)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Spansk landsbyliv (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (r)
20.25 Forbrukerinspektø-
rene
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Broadchurch (4)
22.20 Sofa (3)
22.50 Vikinglotto
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rundlurt – UK (r)
24.00 Anno (r)
00.40 Nattsending

09.10 Morgensending
13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Svenske dialektmys-
terier (r)
14.40 Brenner & Bøkene:
på tomannshånd (r)
15.10 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Livet etter Ragnarok
(r)
19.45 Norske naturperler (r)
20.25 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Frankrikes radioaktive
forbrytelse
22.30 Urix
22.50 Den amerikanske
borgarkrigen (r)
23.40 Møtet med dødslei-
rene (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (87)
20.00 Dropped – Heltenes
kamp (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dropped – Heltenes
kamp (2)
22.15 Fjellflørt (4)
23.15 The Mysteries of
Laura (4)
00.15 Suits (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 What Went Down (r)
13.10 Fail Army (18)
13.40 Smallville (r)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(5)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 Parkeringsvaktene
(18)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Fail Army (r)
21.00 Nattarbeiderne (11)
21.30 Iskrigerne (r)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Fjorden Cowboys (3)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Iskrigerne (r)
01.25 Iskrigerne (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (58)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 Bones (r)
18.00 MasterChef spesial
(r)
19.00 Brannstasjonen (7)
19.30 MasterChef spesial
(7)
20.30 Luksusfellen (2)
21.30 Boligjakten (r)
22.30 The Mentalist (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Våre sexvaner (r)
01.05 Bones (r)
02.05 Alle elsker Raymond
(r)
02.30 Kongen av Queens (r)
02.55 NCIS (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(11)
20.30 Gift ved første blikk
Danmark (2)
21.30 CSI (r)
22.30 How to Get Away with
Murder (9)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI: Miami (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Anger Management
(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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Spill uten nåde. Am.
actionkomedie fra 2005.
23.00 Cops (r)
23.30 Cops (r)
24.00 Seinfeld (r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Nattsending

06.15 Morgensending
12.30 NM på ski. 15 km fri
teknikk, menn.
14.45 Glimt av Norge: Pre-
ikestolen (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Gull på Godset
17.00 NRK nyheter
17.15 Beppes reiser (3)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 NM på ski. Høyde-
punkter fra dagens øvelser.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Verdens beste skijen-
ter (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Lisenskontrolløren (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (10)
24.00 Sofa (r)
00.30 Nattsending

08.50 Morgensending
12.40 Aktuelt (r)
13.10 Urix (r)
13.30 Svenske dialektmys-
terier (r)
14.00 30 Ironman på 30
dagar (r)
14.30 Norske naturperler (r)
15.10 Skjønnhetsboblen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Anno (r)
19.45 Kjellaren i Pompeii (r)
20.35 Vikingene (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Døde vitner (2)
22.30 Urix
22.50 Skarpe streker (4)
23.15 Frankrikes radioaktive
forbrytelse (r)
00.15 Den amerikanske
borgarkrigen (r)
01.05 Livet etter Ragnarok
(r)
01.45 Schrödingers katt (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(209)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (88)
20.00 Matkontrollen (2)
20.30 TV 2 hjelper deg (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (7)
22.35 Scorpion (4)
23.30 Suits (r)
00.25 Hawaii Five-0 (r)
01.20 Blue Bloods (r)
02.10 Beck (4)
03.00 Nattsending

07.10 Morgensending
12.40 What Went Down (r)
13.10 Fail Army (19)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(6)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 Parkeringsvaktene
(19)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Fail Army (r)
21.00 Nattarbeiderne (12)
21.30 Iskrigerne (r)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Golden Goal – Høyde-
punkter (r)
23.00 What Went Down (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Iskrigerne (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (59)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 Bones (r)
18.00 MasterChef spesial
(r)
19.00 Brannstasjonen (8)
19.30 MasterChef spesial
(8)
20.30 Bertrands metode (2)
21.30 Bones (8)
22.30 State of Affairs (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Våre sexvaner (r)
01.05 Bones (r)
02.05 Alle elsker Raymond
(r)
02.30 Kongen av Queens (r)
02.55 NCIS (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Are You There,
Chelsea? (8)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(12)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Jakten på Berserk (4)
22.30 På liv og død (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Anger Management
(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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(6)
22.00 Garasjen (8)
23.00 Gameday: Ameri-
kansk fotball. Road to
Super Bowl.
00.10 Cops (r)
00.40 Nattsending

06.15 Morgensending
12.00 NRK nyheter
12.10 Vinterstudio
12.25 NM på ski. Klassisk
sprint finaler, kvinner og
menn.
14.15 Norsk attraksjon (r)
14.45 Byttelåne liv (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Rundlurt (r)
16.10 V-cup hopp. Kvalifise-
ring.
17.20 NRK nyheter
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 V-cup hopp
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Anno (15)
20.55 Nytt på nytt (4)
21.25 Skavlan (4)
22.25 Tause vitner (2)
23.00 Kveldsnytt
23.14 Tause vitner (2)
00.10 Sonic Highways (r)
01.10 Nattsending

08.30 Morgensending
10.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.55 Distriktsnyheter
13.20 Debatten (r)
14.20 Urix (r)
14.40 Svenske dialektmys-
terier (r)
15.10 Skjønnhetsboblen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.40 V-cup hopp. Direkte
fra Willingen.
19.50 Sonic Highways (3)
20.50 Krøll på hjernen (r)
21.00 Nyheter
21.10 Motorsøstre (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Schindlers liste. Am.
drama fra 1993.
00.40 Kjellaren i Pompeii (r)
01.30 Døde vitner (r)
02.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (20)
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(210)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tjukken & Lillemor (r)
20.00 Mitt Dansecrew (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mitt Dansecrew (4)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (1)
23.20 Golden Goal – Høyde-
punkter (r)
23.50 Eurojackpot (5)
00.05 Gotham (1)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 What Went Down (r)
13.10 Fail Army (20)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(7)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 Parkeringsvaktene
(20)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Fail Army (r)
21.00 Master and Comman-
der. Am. actioneventyr fra
2003.
23.35 Arrow (10)
00.30 Criminal Minds (r)
01.25 Nådeløse innkrevere
(r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 MasterChef spesial
(r)
11.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (60)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 Bones (r)
18.00 MasterChef spesial
(r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Marry Me (r)
20.30 Inte OK (r)
21.00 Charlie's Angels. Am.
actionkomedie fra 2000.
22.45 Sex og singelliv (r)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.50 Sex og singelliv (r)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
20.30 Årsrevyen med
Harald Eia (r)
21.30 The Graham Norton
Show (14)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Neste sommer (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Anger Management
(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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 Friday Night Lights.
Am. action fra 2004.
01.10 Nattsending
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06.55 Morgensending
13.30 Vinterstudio
13.45 V-cup skøyter. 3000
m kvinner.
14.15 V-cup skøyter. 1500
m menn.
15.00 V-cup hopp. Direkte
fra Willingen.
16.50 Vinterstudio
17.00 V-cup skøyter. Felles-
start kvinner og menn.
17.30 V-cup fristil. Skicross.
18.00 Vinterstudio.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Hvem tror du at du
er? (6)
21.15 Kampen om tungt-
vannet (6)
22.00 Fortitude (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Sofa (r)
00.15 Mesternes mester (r)
01.15 Nattsending

08.25 Morgensending
11.00 Afrika (r)
11.55 V-cup hopp. Kvinner.
13.30 En bok og en forfat-
ter (2)
13.55 V-cup kombinert. 10
km langrenn.
14.30 Krøll på hjernen (r)
14.40 Lindmo (r)
15.40 Mesternes mester (r)
16.40 Skavlan (r)
17.40 Norge rundt og rundt
(r)
18.15 Norsk polarhistorie
(r)
19.15 Brenner & Bøkene:
på tomannshånd (r)
19.45 Kontinenta veks fram
(r)
20.35 Vinterlys (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Afrika (r)
23.30 Lille Norge og stor-
maktene (r)
00.25 Møtet med dødslei-
rene (r)
01.40-03.15 Sunset Limi-
ted. Am. drama fra 2011.

06.00 Morgensending
11.50 Ski Classics: Opp-
summering. Oppsummering
fra skiklassikeren König
Ludwig Lauf.
12.30 Våre idrettshelter (3)
13.00 Masterchef (r)
14.15 Masterchef (r)
15.30 En bit av Norge (r)
16.00 Matkontrollen (r)
16.30 TV 2 hjelper deg (r)
17.00 Hver gang vi møtes
(r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tid for hjem (r)
20.00 Tjukken & Lillemor
(4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dropped – Heltenes
kamp (r)
23.15 En kveld hos Kloppen
(r)
00.15 Madam Secretary (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Besatt av bil (r)
16.30 Besatt av bil (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.25 Stobritannias ster-
keste mann
20.30 Golden Goal – Høyde-
punkter (r)
21.00 Sucker Punch.
Am./kan. fantasidrama fra
2011.
23.05 Fjorden Cowboys (r)
23.35 Nådeløse innkrevere
(r)
00.05 Nådeløse innkrevere
(r)
00.35 Nådeløse innkrevere
(r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 Matkampen (15)
12.25 Matkampen (16)
12.55 Brødbaking med Paul
Hollywood (r)
13.35 Brødbaking med Paul
Hollywood (r)
14.00 MasterChef spesial
(r)
15.00 MasterChef spesial
(r)
16.00 MasterChef spesial
(r)
17.00 MasterChef spesial
(r)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Bertrands metode (r)
21.00 Killers. Am. actionko-
medie fra 2010.
22.45 Gordon Ramsays
hotelleksperiment (2)
23.45 Emma. Am./br. dra-
makomedie fra 1996.
23.55 Head over Heels.
Am. romantisk komedie fra
2001.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
08.25 71° nord (r)
09.40 Wipeout UK (2)
10.50 Friends (r)
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Two and a Half Men
(r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 4-stjerners middag (r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.35 Resurrection (12)
20.30 Resurrection (13)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Jakten på Berserk (r)
23.30 Stalker (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
10.30 Simpsons (r)
11.00 Simpsons (r)
11.30 Simpsons (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.05 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.05 Brooklyn Nine-Nine (r)
14.35 Brooklyn Nine-Nine (r)
15.05 Storage Hunters (r)
15.35 Storage Hunters (r)
16.05 Storage Hunters (r)
16.35 Storage Hunters (r)
17.05 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.05 Seinfeld (r)
18.30 Seinfeld (r)
18.55 Håndball: Champions
League. Györ – Larvik.
20.30 Simpsons (4)
21.00 Two and a Half Men
(4)
21.30 The Goldbergs (4)
22.00 Super Bowl 2015.
Am. fotball.
05.00 Nattsending

06.40 Morgensending
12.15 Vinterstudio
12.25 NM på ski. 30 km
fellesstart med skibytte,
menn.
14.00 V-cup skøyter. 1500
m kvinner.
14.35 Vinterstudio. Fra
Vikingskipet på Hamar.
14.50 V-cup skøyter. 5000
m menn.
16.00 V-cup hopp. Laghopp.
17.45 V-cup fristil. Skicross.
18.15 Vinterstudio. Med
høydepunkter fra dagens
øvelser.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester
(5)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (1)
21.35 Lindmo (2)
22.35 Kampen om Tungt-
vannet – Location Rjukan
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chéri. Br./fr./ty.
romantisk drama fra 2009.
00.50 Nattsending

08.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
08.35 Distriktsnyheter
11.00 Hovedscenen (r)
12.55 V-cup kombinert.
Langrenn lagsprint.
13.45 Norge rundt (r)
14.10 V-cup hopp. Kvinner.
15.45 Anno (r)
16.45 Kunnskapskanalen
18.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.00 Norsk polarhistorie
(r)
19.55 Afrika (r)
20.45 Billedbrev fra Europa
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Ustoppelege Lance
Armstrong (r) Austr. doku-
mentar.
22.40 Møtet med dødslei-
rene (r) Da. dokumentar.
23.55 Sunset Limited (r)
Am. drama fra 2011. I rol-
lene: Samuel L. Jackson,
Tommy Lee Jones. Regi:
Tommy Lee Jones. (15 år)
01.25-02.25 Skavlan (r)

06.00 Morgensending
08.00 Malcolm i midten (r)
08.30 Malcolm i midten (r)
09.00 Junior Masterchef (7)
09.25 Junior Masterchef (8)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Masterchef (r)
13.15 Masterchef (r)
14.30 Fjellflørt (r)
15.30 Dropped – Heltenes
kamp (r)
17.00 Mitt Dansecrew (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Hver gang vi møtes
(5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(5)
22.15 Gullfisken 2014
23.25 Mission Impossible
3. Am./ty. action fra 2006.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 Fail Army (r)
17.30 Fail Army (r)
18.00 Fail Army (r)
18.30 Fail Army (r)
19.00 Fail Army (r)
19.30 What Went Down (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 Lucky Number Slevin.
Ty./am. krimdrama fra
2006.
23.05 Slipp Jimmy fri.
Norsk-br. animasjonskome-
die fra 2006.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Brannstasjonen (r)
12.30 Brannstasjonen (r)
13.00 Brannstasjonen (r)
13.30 Brannstasjonen (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Untying the Knot (6)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Anger Management
(11)
17.30 Anger Management
(12)
18.00 The Middle (r)
18.30 The Middle (r)
19.00 Will & Grace (65)
19.30 Will & Grace (66)
20.00 Dr. Dolittle 4 – Presi-
denthunden. Am./kan. fami-
liefilm fra 2008.
21.30 Charlie's Angels: Full
Throttle. Am. actionkomedie
fra 2003.
23.25 Venner med penger.
Am. romantisk drama fra
2006.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Killer karaoke (r)
17.30 Neste sommer (r)
18.00 Neste sommer (r)
18.30 Gift ved første blikk
Danmark (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (16)
21.00 America's Funniest
Home Videos (17)
21.30 Miss Undercover 2.
Am. actionkomedie fra
2005.
23.40 Måneraketten. Br.
action fra 1979.
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Jerry Maguire. Am.
drama fra 1996.
01.00 Nattsending

06.15 Morgensending
12.15 Norsk attraksjon (r)
12.45 Fader Brown (r)
13.30 Forbrukerinspektø-
rene (r)
14.00 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Hjernekamp (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Beppes reiser (1)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Spansk landsbyliv (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (16)
20.25 Puls
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (5)
22.30 Latter Live (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mordene i Fjällbacka:
Tyskerungen (r) Sv. krim fra
2013.
00.45 Nattsending

08.55 Morgensending
13.20 Mesternes mester (r)
14.20 Kontinenta veks fram
(r)
15.10 Skavlan (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Verdens beste skijen-
ter (r)
19.45 Jakten på Nordlyset
(r)
20.25 Aktuelt
20.55 Brenner & Bøkene:
på tomannshånd (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Død over apartheid
(1)
22.30 Urix
22.50 Død over apartheid
(2)
23.40 Kampen om tungt-
vannet (r)
00.25 Kontinenta veks fram
(r)
01.15 Puls (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(211)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (89)
20.00 En kveld hos Kloppen
(2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 De bortførte barna
(2)
22.45 Livet er rart
23.45 Suits (r)
00.40 Hawaii Five-0 (r)
01.35 Blue Bloods (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 What Went Down (r)
13.10 What Went Down (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(8)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Nattarbeiderne (13)
21.30 Tatt på fersken (5)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Death Row (1)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Iskrigerne (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (61)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Luksusfellen Sverige:
Hvordan gikk det etterpå?
(r)
19.00 Brannstasjonen (9)
19.30 MasterChef spesial
(9)
20.30 Marry Me (8)
21.00 Inte OK (8)
21.30 NCIS: New Orleans
(3)
22.30 Navy NCIS (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Våre sexvaner (r)
01.05 Bones (r)
02.05 Alle elsker Raymond
(r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(13)
20.30 På liv og død (4)
21.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.30 Årsrevyen med
Harald Eia (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(7)
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D
(10)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 Simpsons (r)
24.00 Brickleberry (5)
00.30 Nattsending

06.15 Morgensending
12.45 Fader Brown (r)
13.30 Afrika (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Byttelåne liv (r)
15.30 Hjernekamp (r)
16.30 NRK nyheter
16.40 NM hopp. Direkte fra
Holmenkollen.
17.45 Oddasat – nyheter på
samisk
18.00 NM hopp. Direkte fra
Holmenkollen.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM alpint. Super-G
kvinner.
20.25 Ut i naturen
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Lille Norge og stor-
maktene (5)
22.30 Leos reise (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Extra
23.30 Ein nasjon av over-
vektige (r)
00.40 Nattsending

09.15 Morgensending
13.05 Aktuelt (r)
13.35 Urix (r)
13.55 Svenske dialektmys-
terier (r)
14.25 Skjønnhetsboblen (r)
15.25 Anno (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
18.45 VM alpint: VM-studio.
Fra Vail/Beaver Creek.
18.55 VM alpint. Super-G
kvinner.
19.45 På sporet av dron-
ningane (r)
20.25 Aktuelt
20.55 Oslo – den nye byen
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Då byen erobra verda
(1)
22.30 Urix
22.50 En urban verden
23.50 Død over apartheid
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (22)
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(212)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (90)
20.00 Tid for hjem (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (5)
22.40 Madam Secretary (5)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Blue Bloods (r)
02.20 Beck (6)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Parkeringsvaktene (1)
13.10 Parkeringsvaktene (1)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(9)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Nattarbeiderne (14)
21.30 Tatt på fersken (6)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Vettskremte pøbel-
unger (13)
23.25 Nattarbeiderne (r)
23.55 Criminal Minds (r)
00.50 Iskrigerne (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (62)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 Bones (r)
18.00 MasterChef spesial
(r)
19.00 Brannstasjonen (10)
19.30 MasterChef spesial
(10)
20.30 Hundepatruljen Oslo
(4)
21.30 Chicago P.D. (5)
22.30 True Tori (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Våre sexvaner (r)
01.05 Bones (r)
02.05 Alle elsker Raymond
(r)
02.30 Kongen av Queens (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(14)
20.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
21.30 Årsrevyen med
Harald Eia (5)
22.30 Stalker (12)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Ghostbusters – Spø-
kelsesligaen. Am. komedie
fra 1984.
22.50 Cops (r)
23.25 Cops (r)
23.55 Seinfeld (r)
00.25 Seinfeld (r)
00.55 Nattsending

TV & UNDERHOLDNING
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FØR: 1499 SpAR: 700
RILEY GULVLAMPE UTEN SKJERM
MED HVIT FOT OG STANG I KROM
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1499
FØR: 2999 SpAR: 1500
MIGUEL TAKLAMPE 4 LYS 
KRYSTALL/KROM

1039
FØR: 1299 SpAR: 260
JACKAL VEGGLAMPE
I GRAFITT SORT
MED FASETTSLIPT SPEILGLASSSTONE FIELD

199
FØR: 499 SpAR: 300
JOSEFINE VEGGLAMPE
I KROM MED FROSTET HVITT GLASS

349
FØR: 699 SpAR: 350
MARIA BORDLAMPE MED SKJERM
I ANTIKK GRÅTT TREVERK

DIVERSE 
SKJERMER

69,-
UANSETT FØR-PRIS


