
1. utgave 2022  |  Mai

Fredag 18. mars var det endelig klart for den offisielle åpningen av Fellesverket på Skok-
lefall. Her var mange til stede og blant dem var ordfører Cathrine Kjenner Forsland og 
tidligere president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.  Side 4.
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Akershus

I Akershus Røde Kors har vi i overkant 
av 130 lokale aktiviteter og tilbud. Det 
sier litt om hvilke frivilligkrefter som 
er i sving. 
Denne våren har vært preget 
av krigen i Ukraina. Mine tanker går 

ut til alle som er rammet. I Røde Kors 
mobiliserer vi frivilligheten for å gjøre 
en innsats. På akuttmottak bistår friv-
illige med praktisk hjelp og bistand, 
samt humanitære aktiviteter til flykt-
ningene, slik at ankomsten til Norge 
skal oppleves så verdig som mulig. 
Etter hvert som flyktninger bosettes i 
kommuner tilbys aktiviteter som blant 
annet flyktningguide, norsktrening og 
tilbud for barn og unge. Vi registrerer 
et stort engasjement i befolkningen, 
og mange melder seg for å være med 
å hjelpe til. Det setter vi stor pris 
på. I forbindelse med Røde Kors sin 

innsamlingsaksjon for Ukraina, har 
vi sett en enorm givervilje. Midlene 
går til akutt helsehjelp, mat, vann, 
varme og beskyttelse til de som er 
rammet av krigen. Jeg er takknemlig 
og ydmyk for at Røde Kors kan være 
til stede for våre medmennesker.

I denne utgaven av avisen vil du få et 
innblikk i aktivitetene og tilbudene 
vi har i Røde Kors, og bli kjent med 
frivillige og deres innsats i organisas-
jonen. Du kan blant annet lese om at 
“Ferie for alle“ feirer 20 år i 2022, bli 
kjent med det nyåpnede Fellesverket 
på Nesodden og møte frivillige i dis-
triktet som svarer på hvorfor nettopp 
de er frivillige. 
Kanskje du blir nysgjerrig på noe av 
det vi gjør i Røde Kors, eller ønsker 
å være med- da vil jeg oppfordre 
deg til å ta kontakt med Røde Kors i 
ditt nærområde eller melde deg som 
frivillig via Røde Kors nettsider. Vi 
har alltid et behov for flere hender- for 
å kunne være til stede.
Jeg avslutte med å takke deg som 
gjør en innsats for andre. Enten som 
frivillig, eller på annen måte. Dere 
utgjør en forskjell. Takk! 

KJÆRE LESER AV «TIL STEDE»
I år er det frivillighetens år, og vi feirer Norges viktigste lagarbeid! Frivilligheten er 
ryggraden i Røde Kors, og grunnen til at vi kan være til stede. Jeg er derfor veldig glad for 
å kunne brukes denne utgaven av avisen til å synliggjøre frivilligheten i Røde Kors, øke 
kjennskap til vårt arbeid, og til å kanskje få med enda flere. Jeg ønsker spesielt å benytte 
anledningen til å løfte frem våre frivillige, og deres uvurderlige innsats. For mange Røde 
Kors’ere er ønsket om å hjelpe andre grunnen til at de velger å være til stede med tid, 
kjærlighet og engasjement, dag og natt, uke etter uke. 

Jeg er takknemlig og 
ydmyk for at Røde Kors 
kan være til stede for 
våre medmennesker.

Kine Grande
Distriktsleder i Akershus Røde Kors
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 
Akershus Røde Kors og distriktskontoret Viken.

I hele Norge har flere kommuner og fylker slått 
seg sammen. Det har også påvirket hvordan 
Røde Kors organiserer seg. I vår organisering av 
frivilligheten har vi valgt å beholde strukturen 
med Akershus Røde Kors, hvor også Buskerud 
Røde Kors og Østfold Røde Kors består. Men, 
på den administrative siden har vi valgt å samle 
distriktskontorene til ett distriktskontor, under 
navnet «distriktskontoret Viken». Våre fysiske 
kontorlokaler vil være hvor du fant dem før, 
men vi organiserer oss under ett i Viken, og 
fortsetter å tilrettelegge for de samme aktivi-
teter og tilbud som før. 

For mer informasjon, se våre nettsider: 
rodekors.no/viken.

Akershus
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I tillegg arrangerer distriktet Akershus Røde Kors aktiviteter innen leksehjelp, gatemegling, opplæring, besøksordning på utlendingsinter-
natet Trandum, seksuell helse og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/akershus  

I år markerer vi jubilantene 
blant våre lokalforeninger: 

 

Ullensaker Røde Kors – 70 år 

Enebakk Røde Kors – 10 år 

Gratulerer med velfortjent honnør 
til alle medlemmer og frivillige.  

I tillegg arrangerer distriktet Akershus Røde Kors aktiviteter innen leksehjelp, gatemegling, opplæring, besøksordning på 
utlendingsinternatet Trandum, seksuell helse og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/akershus 
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FELLESVERKET NESODDEN Akershus

Åpning av Fellesverket på Nesodden 
Fredag 18. mars kunne tidligere president og generalsekretær i Norges Røde Kors, Sven 

Mollekleiv, og ordfører Cathrine Kjenner Forsland klippe snoren og offisielt åpne 
Fellesverket. En tydelig stolt senterleder, Elisabeth Larsen, kunne ønske velkommen til 

det gamle hovedhuset på Østre Skoklefall gård.

AV: IDA TAULE 

Fellesverket er et gratis aktivitet-
stilbud og ungdomshus for alle fra 
8. trinn til 19 år. Her kan ungdom 
møtes for å henge, lære og mestre – 
med støtte fra voksne. 
Inne på det nye Fellesverket ventet 
omvisning, marsipankake og brus. 
Flere ungdom var til stede på den 
offisielle åpning og Ella Berg 
Mohn, Alma Margareta Devold og 
Hedvig Steinert Petersen holdt tale 

til de fremmøtte - Det var stor stas 
å servere marsipankake og brus til 
gjestene, sa jentene, men de gledet 
seg mest til ungdommens egen 
innvielsesfest samme kveld.

En annen som holdt tale var Sven 
Mollekleiv. Han snakket om frivil-
ligheten i Røde Kors, og gratulerte 
med åpningen av Fellesverket.
-Dere har gjort en kjempeinnsats, 

og jeg ønsker dere all lykke til med 
senteret. 
Det nye Fellesverket på Nesodden 
har gjennomgått en omfattende 
oppussing. De frivillige har lagt 
ned flere hundre dugnadstimer, og 
ungdommen har selv fått være med 
å sette sitt preg på lokalene ved 
blant annet et eget maleprosjekt på 
de to toalettene. 

Selv om den offisielle åpningen 
var 18 mars, hadde Fellesverket 
tyvstartet og rukket å holde oppe 
en måneds tid. I løpet av denne 
perioden hadde gjennomsnittlig 
femti ungdommer benyttet tilbu-
det på mandagene, onsdagene og 
fredagene. Vi ønsker Fellesverket 
på Nesodden lykke til videre! 
  
Kilde: Signalen www.signalen-da.no

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland og Sven Mollekleiv klipper snor. Ved siden står 
senterleder Elisabeth Larsen. Foto: Tore Henning Larsen

- Det var stor stas å servere marsipankake og brus til gjestene, sa jentene, men de gledet 
seg mest til ungdommens egen innvielsesfest samme kveld.  Foto: Tore Henning Larsen

Ungdommene har hatt et maleprosjekt på de to toalettene i lokalet.  
Foto: Tore Henning Larsen

De to ungdommene Theodor Eika Brusevold og Andreja Nikolic utfordret ordfører 
Cathrine Kjenner Forsland til en runde biljard.  Foto: Tore Henning Larsen
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NØDHJELP  UKRAINA Akershus

Thomas og Erlend bidro med å 
frakte nødhjelp til Ukraina 

I tillegg inneholdt sendingen utstyr 
som feltsenger, bårer, tepper, klær, 
generatorer, aggregat, såpe, hånd-
klær, medisinsk utstyr og kit for ny-
fødte. Etter hvert sendte også Røde 
Kors en lastebil med medisinsk 
utstyr, såkalte kirurgiske forsyn-
ingsenheter (Surgical Supply Kits). 
De er satt sammen for å kunne be-
handle for eksempel 100 pasienter 
i 10 dager eller 10 pasienter i 100 
dager. Disse pakkene inneholder for 
eksempel kateter, kanyler, sprøyter, 
kompresser, bandasjer, absorberen-

de laken, hansker og ansiktsmasker, 
skalpeller, og gips.
Frivillige i Røde Kors i Norge trans-
porterte biler til Polen. Disse ble 
over-tatt av kolleger som kjørte      vi-
dere inn til Ukraina. To av de frivil-
lige var Thomas Sannes og   Erlend 
Schnell fra henholdsvis hjelpe-        
korpsene i Enebakk Røde Kors og 
Nes Røde Kors.  

Har vært gjennom flere kriser
For de to har det vært viktig å bidra 
i den humanitære krisen. 

– Man følger med på hva Røde Kors 
gjør i utlandet i humanitære kriser, 
og vi har veldig lyst til å hjelpe til så 
godt vi kan. Når man får muligheten 
til å hjelpe våre frivillige kolleger i 
utlandet er vi lett å be. Dette er noe 
vi tenker kan hjelpe Røde Kors til å 
yte humanitær bistand, sier Sannes.
Schnell forteller at det var mye 
tanker om kollegene i Røde Kors i 
Ukraina og Polen. 

– De må bistå med å redde folks liv 
i en kaotisk situasjon, samtidig som 

deres nære og kjære også er rammet. 
De er forberedt på at en de plutse-
lig kan få et familiemedlem som 
pasient. Det er nesten helt umulig 
for oss her i Norge å forestille seg, 
sier Schnell til Romerikes Blad. 

De to påpeker at Norge har vært 
gjennom kriser som 22. juli og Gjer-
drum-skredet, men at ingenting kan 
måle seg med krigen i Ukraina. På 
turen fra Norge til Warszawa brukte 
de mye tid på å holde seg oppdatert 
om situasjonen. 

Behovet for førstehjelpsutstyr var stort og totalt ble over 3.500 førstehjelpsbager, 
kofferter og kit sendt nedover i mars. Totalt ble 20 tonn med nødhjelp sendt nedover. 

AV: GLENN THOMAS NILSEN OG RØDE KORS

NØDHJELP
Thomas Sannes og Erlend Schnell brukte cirka 
12 timer fra Kiel og til de var fremme. Foto: Privat 
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FRIVILLIGHET Akershus

Frivillige organiserer aktiviteter 
på Aurskog sykehjem

«Trillekorpset» startet i 2014 og 
består av 12 frivillige. Disse triller 
beboende rundt om i nærmiljøet i 
perioden fra mai til august. Deltak-
erne i aktiviteten rulleres mellom 
avdelingene, slik at alle får anled-
ning til å komme seg ut. Ofte går 
turen innom sentrum og Aur Prest-
egård. Stemningen er god og ikke 
sjeldent nytes en is. Av og til baker 
frivillige boller og tar med kaffe. 
– Det er så fint å sitte under linden i 

Aur Prestegård når været tillater det, 
sier aktivitetsleder Nathaly Galvez. 
Når gruppen går til sentrum hen-
der det ofte at de treffer kjente. 
Da stopper de og prater om gam-
ledager, livene deres og livene til 
felles kjente. Slik småprat kan være 
høydepunktet for turen, og betyr 
mye for den enkelte beboer.

– Å trille rullestoler kan være litt 
tungt, særlig i bakkene, men det går 

som regel greit. Vi er per dags dato 
fem damer og sju herrer, men vi 
ønsker oss flere som vil være med 
å trille. Noen beboere kan gå selv 
eller med rullator, da må ofte de 

frivillige gi dem en hånd, sier frivil-
lig Ingrid Østlid. 
Tilbakemeldingene fra både be-
boende og frivillige er at dette er et 
godt tilbud som settes stor pris på.   

Aurskog-Høland Røde Kors og sykehjemmet samarbeider om å skape mer trivsel og 
aktivitet for beboerne. Engasjerte frivillige organiserer aktiviteter en gang i uken på Aurskog 

sykehjem. På sommeren arrangeres “Trillekorpset” og på vinterstid tilbys Røde Kors kafé. 

FOTO: JAVIER BERROCAL

Dette er Røde Kors sitt høyeste or-
gan og arrangeres hvert tredje år. 
I tillegg til det formelle, tiltrekker 

det seg frivillige fra hele landet. 
Det blir masse aktivitet i hele dis-
triktet fram til landsmøte, og det 
vil foregå mange aktiviteter i Lill-
estrøm-området denne helgen.

– Det vil være stort behov for friv-
illige, så om du kunne tenke deg å 
være med og bidra denne helgen, 
er det bare å melde interesse. Det 
er i tillegg til et formelt møte en 

møteplass for frivillige fra hele 
landet. Vi trenger mange frivillige 
denne helgen, sier Kine Grande, 
distriktsleder i Akershus Røde 
Kors. 

Vi trenger mange frivillige denne helgen! 
Akershus Røde Kors er så heldige at de er plukket ut til å være arrangør for 

Røde Kors sitt landsmøte på Nova Spektrum 6. til 8. oktober 2023. 

AV: HENRIK SÆTERDAL 

TRILLEKORPS          
Solveig Gustavsen (f.v.) og 

Nathaly Galvez (med rød jakke) 
trives godt i Trillekorpset.

GOD STEMNING
Flere frivillige er i sving 

på denne aktivi-
teten. Her ser vi Svein 

Sætra som triller en 
av beboerne. 

• Ønsker du å få mer informasjon om «Trillekorpset», 
eller andre aktiviteter som organiseres av Aurskog- 
Høland Røde Kors, ta kontakt med Nathaly Galvez     
på telefon 98054063. 

BLI FRIVILLIG I RØDE KORS  
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PANTELOTTERIET Akershus

– Det hender at vi tar turen til Bærum 
for å handle. Denne fredagen skulle 
jeg og mannen min kjøpe møbler 
på en av butikkene her, og benyttet 
anledningen til å handle litt mat på 
Meny på Østerås. Så hadde jeg med 
en pose med pant. De brukte jeg i 
Pantelotteriet, og trykket på Røde 
Kors-knappen. Så sto det at jeg had-
de vunnet, sier kvinnen i 60-årene, 
som ønsker å være anonym.

Deler med mannen sin
– Jeg klarte ikke helt å lese hva som 
sto. Først så det ut som jeg hadde 
vunnet tusen kroner, men så synes 
jeg at det så ut som hundre tusen. 
Så kom mannen min gående, og han 
tok en titt på lappen. «Du har ikke 
vunnet hundre tusen, du har vunnet 
én million kroner» sa han bare. Da 
ropte jeg «hoho» høyt i butikken, 
men heldigvis var det ikke så mange 
andre i nærheten, forteller hun.

Hun kan fortsatt ikke helt tro at det 
er sant det som har skjedd.

– Det er jo helt utrolig å vinne så 
mye penger. Man tror jo ikke sånt 
kan skje. Jeg må nok dele gevinsten 
med mannen min, fordi det er jo han 
som har drukket opp mange av de 
tomflaskene jeg pantet, sier kvinnen 
med et smil.
Hun har allerede noen tanker om 
hva pengene kan brukes til.
– Vi er veldig glade i å reise, så nå 
planlegger vi en tur til Spania. Og 
så er det hyggelig at vi kan bruke 
noen av pengene på noen gaver til 
våre nærmeste, sier hun.

Gir støtte til ungdom
– Dette var veldig hyggelig å høre, 
at vi fikk en pantemillionær på en 
butikk her i Bærum, sier Hans Olav 
Sandbakken, styreleder i Bærum 
Røde Kors.

– De er bare å gratulere, og samtidig 
takke alle de som støtter oss med 
panten sin. Pantelotteriet har blitt en 
viktig inntekt for oss, som bidrar til 
enda mer humanitært arbeid lokalt i 
Bærum. Det er mange som trenger 
vår hjelp. Nå satser vi særlig på 
ungdommen, som har opplevd en 
krevende tid under pandemien, sier 
han.

I 2021 fikk lokallaget hele 1,3 mil-
lioner kroner fra Pantelotteriet, som 
kommer fra gavmilde pantere i hele 
kommunen. Det er en økning på

 nesten 20 prosent i forhold til året 
før.

Butikksjef Marvin Våge på Meny 
Østerås er svært glad over million-
gevinsten i butikken sin.
– Dette er utrolig moro. Vi har jo en 
del kunder som bruker Pantelotteriet 
hos oss, og da er det gøy å se at man 
faktisk kan vinne. Jeg var ikke selv 
til stede da det skjedde, og vinneren 
sa ikke fra til noen av oss. Men det 
er bare å gratulere den heldige kvin-
nen med en fantastisk premie, sier 
butikksjef Marvin Våge.

Kvinne satset 60 kroner i pant – 
vant én million

En kvinne fra Oslo tok turen til en Meny-butikk i Bærum for å handle og pante 
noen flasker. Det resulterte i en gevinst på én million kroner.

Røde Kors-leder Kine Grande gleder seg over de økte midlene fra Pantelotteriet, og 
takker alle som bidrar med tomflaskene sine. (Foto: Røde Kors)

AV: PANTELOTTERIET  

Foto: Katrine Lunke/ Pantelotteriet
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FRIVILLIGHET Akershus

4 på gata fra Akershus Røde Kors 

Hver uke legger våre frivillige ned utallige timer med innsats for å hjelpe og glede 
andre. De er selve ryggraden i vårt arbeid, og i forbindelse med frivillighetens år i 

2022, ønsker vi i Røde Kors å feire og løfte dem frem. Vi har derfor spurt en gruppe 
frivillige om noen av deres tanker og opplevelser rundt egen frivillighet. 

Navn: Anam Amer  
Frivillig i: Skedsmo Røde Kors Ungdom 
(Lokalrådsleder) 

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Jeg hadde lyst på en meningsfull hobby hvor jeg 
kunne bli kjent med og hjelpe mange mennesker. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det er så mye bra og gøy med å være frivillig, 
men det beste er nok å se hvordan man kan samle, 
bli kjent med og ha det gøy med så mange ulike 
og vidunderlige mennesker uavhengig av 

bakgrunn eller antall venner man har. Alle stråler 
av glede hver gang vi arrangerer en sosial kveld 
og det er alltid så god stemning. 

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Da en deltaker ble med på en av våre sosiale 
kvelder for første gang og sa «Dette er det mor-
somste jeg har hatt på lenge. Det føltes ut som 
at jeg har kjent alle dere i så mange år selv om 
jeg møtte dere i dag. Dette blir nok starten på 
et veldig bra år!». Det var to dager etter at ak-
tiviteten vår hadde vunnet en pris, så det var en 
veldig god uke. 

Navn: Noa Straume-Næsheim 
Frivillig i: Skedsmo Røde Kors Ungdom 
(Nestleder) 

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Jeg var med som deltaker i RØFF Skedsmo 
hvor jeg ble introdusert for Røde Kors Ungdom, 
en aktivitet som jeg syntes hørtes veldig spen-
nende ut.  

 Hva er det beste med å være frivillig? 
 – Å få bli med å arrangere aktiviteter for ungdom 
og ha en reell effekt på ungdom i mitt lokalmiljø. 

Det er også gøy med erfaringen man får som friv-
illig, i tillegg til kursingen som man får tilbud om. 

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Den mest minneverdige opplevelsen er da vi 
vant årets Treffpunkt på årsmøtet for Røde Kors 
Ungdom. Det var veldig gøy å se at det arbeidet 
vi la ned ble lagt merke til i hele landet og at vi 
fikk annerkjennelse for dette.

AV: IDA TAULE OG GLENN THOMAS NILSEN
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FRIVILLIGHET Akershus

Navn: Britt Elin Opsett 
Frivillig i: Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps 

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
- Jeg ble frivillig i Røde Kors da jeg flyttet tilbake 
til Ullensaker, og ville ha noe å fylle fritiden med. 
Samtidig ønsket jeg å lære noe nytt, samt at det 
også gjerne skulle være meningsfylt. Valget var 
enkelt, og jeg begynte i hjelpekorpset. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
- Det beste med å være frivillig er alle opplev-
elsene man får, og alle mennesker man får treffe. 
Det er det jo også en ganske god følelse når man 
får lov til å hjelpe mennesker.  

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
- I midten av desember et år fikk vi utkalling sent 
på kvelden. En eldre mann var savnet etter en 
skogstur. Mannen hadde vært borte i flere tim-
er allerede, og vi lette hele natten gjennom. Det 
begynte å se veldig dårlig ut for å finne mannen 
i livet.  Utpå morgenkvisten kommer mannen 
gående, uthvilt og rask. Han hadde tatt inn på 
en hytte, hvor han hadde fyra i ovnen og etter 
hvert lagt seg til å sove. Det ble en utrolig god og 
lykkelig stemning i KO når det går opp for alle at 
han er funnet, er i livet og har det bra. Jeg tror det 
ble en ekstra god jul for familien hans det året, og 
det er ingen aksjoner hverken før eller senere som 
har gitt meg en så god følelse etterpå. 

Navn: Elisabeth B. Skaugerum 
Frivillig i: Oppegård Røde Kors 

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Jeg måtte slutte i jobben min på grunn av en 
mislykket operasjon. Jeg ble ufør. Tenkte jeg 
likevel kunne gjøre noe frivillig arbeid de dagene 
som er litt bedre. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det er litt selvhjelp i det å hjelpe andre. Det å 
kunne gjøre noe for andre, gjør at fokuset på egne 
utfordringer blir mindre. Så er det et gammelt si-
tat som sier, «den største gleden du kan ha, er å 
gjøre andre glad». Denne følelse kjenner jeg mye 
på når jeg gjør frivillig arbeid. 

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Jeg synes det er vanskelig å nevne bare én, for 
jeg opplever dette stadig. Men to historier vil jeg 
gjerne nevne: Det var en besøksvert som svært 
sjeldent kom seg ut. En dag dro vi på kafé. Akku-
rat denne dagen, helt tilfeldig, kom det en bekjent 
av besøksverten (de hadde ikke sett hverandre på 
mange år, for vedkommende bodde mange mil 
unna). Min glede over å se gleden i ansiktet til 
besøksverten har jeg aldri glemt. Gleden over å 
bli gjenkjent og gleden over å at andre kunne se 
at hun var på kafé. Min andre historie omhandler 
da vi arrangerte en tur for bare menn, 7 stk. Først 
var det servering av noe musserende i bilen, så 
en hyggelig lunsj. Til slutt dro vi på kino og så 
den siste filmen om James Bond. Yngstemann var 
75 og eldste var akkurat fylt 100 år. Minnet om 
hvordan disse koste seg og gledet seg over å være 
med på tur, vil jeg nok ikke glemme. 

 

 

Røde Kors har alltid behov for flere frivillige. 
Dersom du kunne tenke deg å delta, eller høre 
mer om en av de omtalte aktivitetene, 
ta kontakt med din lokale Røde Kors forening. 

her kan du scanne qr-kode og komme rett inn på frivillighet
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FERIE FOR ALLE Akershus

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som sliter økonomisk. Mange barn 
faller utenfor og får ikke de samme mulighetene som sine jevnaldrende. 

Her får de mulighet til å skape min-
ner for livet, og opplevelser de kan 
ta med seg tilbake til skolehverdagen 
etter endt ferie. Her får de mulighet 
til å mestre nye aktiviteter og knytte 
vennskapsbånd. Og de får mulighet 
til å ha mamma og pappas fulle op-
pmerksomhet i et pusterom borte 
fra hverdagens bekymringer. Vi kla-
trer, bader, står alpint, går fjellturer, 
padler kano, leker, griller og spiser 
god mat. I fjor fikk over 1000 per-
soner ferieminner for livet med Ferie 
for alle Østlandet – og det helt gratis! 

«Kunne skrevet en bok om hvor 
bra dette har vært»
Ferie for alle fylte 20 år i fjor og har 
bare blitt mer etterspurt med tiden. 
At hele familien får reise samlet på 
tur er svært viktig. Røde Kors er-
farer at en ferie kan være «så mye 
mer» enn en ferie. Tilbudet styrker 
familiebånd, gir nettverk, mestring-
sopplevelser og ikke minst nytt på-
fyll i en ellers vanskelig hverdag. 
Dette kommer frem i samtaler og i 
evalueringer etter endt opphold.  
«Både liten og stor har hatt me-

stringsfølelse og fått bedre selvtillit. 
Kunne skrevet en bok om hvor bra 
dette har vært» sitat mamma.
«Jeg elsker å være her. Det var su-
pert og veldig gøy» sitat jente 9.
«Vi har fått nye venner. De frivillige 
var fantastiske og viste stor inter-
esse for barna slik at de ville være 
her lengre» sitat pappa.
«Vi opplevde glede og moro som vi 
aldri har hatt før. Alt var bra: god 
mat, masse forskjellige aktiviteter 
og snille mennesker som hjalp oss. 
Det var første gang vi deltok med 
Ferie for Alle og det var spesielt. 
Vi har ikke ord for å beskrive hvor 
takknemlige vi er. Vi glemmer aldri 
denne ferien» sitat mamma.

Behov for flere frivillige
Ferie for alle ledes og tilrettelegges 
av Røde Kors-frivillige. Hos oss har 
vi frivillige fra 18-78 år med alle 
mulige bakgrunner. 
Anh Thi Martinsen (30) har vært 
frivillig i aktiviteten siden høsten 
2020. 
– Å melde meg som frivillig på FFA 
har vært en av de beste avgjørelsene 

jeg har tatt i hele mitt liv. Jeg har møtt 
utrolig mange mennesker som har in-
spirert meg på mange aspekter i livet. 
Solveig Berre (77) er også frivillig 
i Ferie for alle. Det har hun vært i 
en årrekke. 
– Det å bidra til at familier kan få 
gode ferieopplevelser er en positiv 
aktivitet for meg. Det å høre og se 
barn og voksne i gledesfylte aktivi-
teter gir meg stor glede. At personer 
flytter egne grenser er dypt berøren-
de, sier Solveig når hun blir spurt 
hvorfor hun fortsatt er frivillig. 
Selv om ferie for alle Østlandet i fjor 
kunne gi over 1000 personer feriem-

inner, var det mer enn det dobbelte 
som søkte. Dessverre klarer vi ikke 
å innvilge alle plasser. For å øke vår 
kapasitet, men også skape kvalitet i 
tilbudet trenger vi flere frivillige. En 
ferietur varer fra søndag til fredag og 
foregår på ulike steder på Østlandet i 
alle skoleferiene. 
Har du en uke til overs i løpet av 
året du kunne tenke deg å fylle 
med noe meningsfullt? Er du glad 
i å være i aktivitet? Er du sporty 
og løsningsorientert? Er du glad i å 
bli kjent med nye folk? Har du et 
hjerte for at barn i Norge skal ha 
like muligheter? Da trenger vi deg! 

Minner for livet med Ferie for alle

AV: KARIANNE S. DINESSEN   FOTO: RØDE KORS

• Ta kontakt på ferieforalleostlandet@redcross.no

• Hvordan søke om ferietur? 

• Du kan ikke søke til Ferie for Alle som privatperson, 
men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skole-
helsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten 
eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg vid-
ere og sende inn selve søknaden på vegne av deg og 
familien. Les mer om tilbudet på rodekors.no

BLI FRIVILLIG I RØDE KORS  
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INKLUDERING Akershus

RAGN-SELLS LØRENSKOG

post@ragnsells.no 

www.ragnsells.no

www.aurskogregnskap.no | Telefon:  63 85 38 50

Besøksadresse:
Aurveien 64,
1930 Aurskog

Ring 64 85 68 68

Proaktiv Bolig og Prosjektmegling
Tlf: 66 78 60 20, epost: kontakt@proaktiv.no

Fra idè til ferdig anlegg - www.sebprodukter.no

Kisavegen 5
2056 Algarheim
Tlf: 63 94 30 60 

Total teknisk entreprenør på elektro, rør og ventilasjon. 

AVDELING ROMERIKE - BALDER ALLÈ 2 2060 GARDERMOEN - TLF 02407 - WWW.BRAVIDA.NOSEIERHUS AS
Eiendomsutvikling - Boliger - Hytter

SEIERHUS AS
Eiendomsutvikling - Boliger - Hytter

Carsten Ankers Veg 32 A,
2074 Eidsvoll Verk

Tlf: 47 48 20 35 00 

www.seierhus.no

www.gusterudbygg.no

TLF: +47 63 92 61 00
MAIL: q.gardermoen@choice.no

www.nordicchoicehotels.no

@qualityhotelgardermoen

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Forretningsjus/rådg. til bedrifter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Arbeidsrett
• Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALERØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N SERVIC

ERVICEPLASSEN
SERVICEPLASSE

N

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG
• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no
hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Nå har vi blitt forhandler av

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.no

Ta kontakt for bestilling
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

Postboks 22, 2081 Eidsvoll Tlf. 
905 68 999 / post@jamo.no

Nybygg
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom
Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

SERVICE�
PLASSEN

TENK TRYGGHET
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566
www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil,
ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll,
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

JAMO
Entrepenør AS

Postboks 22, 2081 Eidsvoll 
Tlf. 905 68 999 / post@jamo.no

Nybygg • Tilbygg/påbygg 
Garasjer • Renovering 
Restaurering • Våtrom 
Ta kontakt med ossi dag 

for pristilbud og en 
uforpliktende samtale!

           Erfaring i over 80 år

 
Sollihøgda 

Trevarefabrikk AS

 VINDUER 
  DØRER 
  SPESIAL

Røysiåsen 137 - 2092 Minnesund Tlf: 63 96 80 05
www.sollihogda.com | info@sollihogda.com

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll, 
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

 
 
  
  
  

 • Forretningsjus/rådg. til bedrifter
 • Bygge- og entrepriserett
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
 • Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072 Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig 
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALE RØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG

• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566

www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
  punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil, 
  ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

TENK TRYGGHET 
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt 
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no

hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Byggmester 
Morten Andersen AS
Vormvikvegen 11, 
2080 Eidsvoll
Tlf 920 13 717

Nå har vi blitt forhandler av

          Byggmester                                        

 
           Morten Andersen AS
             Vormvikvegen 11

         2080 Eidsvoll                          Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Mob: 920 13 717 Mob:905 68 999
morten@byggmesterandersen.no post@eiendomsservice-ost.no

Nybygg • Tilbygg/påbygg
Garasjer • Renovering
Restaurering • Våtrom

Ta kontakt med oss
i dag for pristilbud 

og en uforpliktende
samtale!

Postboks 22, 2081 Eidsvoll
Tlf. 905 68 999 / post@eost.no

 Gruevegen 21 A,  2080 Eidsvoll 

Jan Heranger Daglig Leder 905 68 999 
Morten Andersen Prosjektleder 920 13 717 

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.noE-post: morten@byggmesterandersen.no

Ta kontakt for bestilling 
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

          Byggmester                                        

 
           Morten Andersen AS
             Vormvikvegen 11

         2080 Eidsvoll                          Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Mob: 920 13 717 Mob:905 68 999
morten@byggmesterandersen.no post@eiendomsservice-ost.no

Nybygg 
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom

Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll 

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

SERVICE-
PLASSEN

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Forretningsjus/rådg. til bedrifter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Arbeidsrett
• Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALERØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N SERVIC

ERVICEPLASSEN
SERVICEPLASSE

N

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG
• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no
hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Byggmester
Morten Andersen AS
Vormvikvegen 11,
2080 Eidsvoll
Tlf 920 13 717

Nå har vi blitt forhandler avNybygg •Tilbygg/påbygg
Garasjer • Renovering
Restaurering • Våtrom

Ta kontakt med oss
i dag for pristilbud
og en uforpliktende

samtale!

Postboks 22, 2081 Eidsvoll
Tlf. 905 68 999 / post@eost.no

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.noE-post: morten@byggmesterandersen.no

Ta kontakt for bestilling
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

Nybygg
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom
Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

SERVICE�
PLASSEN

TENK TRYGGHET
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566
www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil,
ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll,
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

HOVEDRENGJØRING
DAGLIG RENGJØRING

UTFØRES
Utleie og salg

av matter og mopper

EIDSVOLL MØBEL
OG TEPPERENS
Kjerkevegen 27, Råholt

Tlf. 924 63 902 – Jan Heimdahl

Erfaring i over 80 år

Sollihøgda
Trevarefabrikk AS

VINDUER
DØRER
SPESIAL

Røysiåsen 137 - 2092 Minnesund Tlf: 63 96 80 05
www.sollihogda.com | info@sollihogda.com

Tlf: 905 68 999 / jan@jamobygg.no

Industriveien 33
1337 Sandvika

Tlf. 67 55 35 00
www.caverion.no

Bærum eltek as
• ELEKTROENTREPRENØR •

Gruvemyra 61, 1354 Bærums Verk

Mobil.: 900 89 546
www.baerumeltek.no

Advokatfirmaet Nicolaisen 
består av mennesker med et 

stort engasjement. 

Vi har avdelingskontor 
– i Oslo, Lillestrøm, Ullensaker, 

Bærum og Eidsvoll.

www.advonico.no

Tlf: 64 83 00 00

kjetil@gjerde-sikring.no

Ring telefon: 67 14 28 36

AS Gjerde- og
Sikringsservice

Postboks 9, 1318 Bekkestua

Vi setter opp alle typer gjerder.
Skillegjerder og tregjerder.

Utfører fjellsikring og oppsetting av 
autovern. Alle typer porter og bommer.

Ring telefon: 67 14 28 36

Førsteklasses
kjøreopplevelse

®TM og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier 
Recreational Products Inc. eller dennes datterselskaper.

Rødekors 2020.indd   1 07.02.2020   08.36.10

Førsteklasses
kjøreopplevelse

®TM og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier 
Recreational Products Inc. eller dennes datterselskaper.

Rødekors 2020.indd   1 07.02.2020   08.36.10

Rekruttering til faste stillinger, prosjekt og vikariater.

Kontakt Sandvikakontoret på
 tlf. 22 01 80 00, eller mail: 
mads.oen.moe@manpower.no

SølekoppenSølekoppen
Noen kollegaer kan være litt ekstra krevende for 
innredningen på arbeidsplassen. Men det er helt greit, så 
lenge du innreder med produkter som tåler å bli brukt.
Kjøp dine gode produkter på ajprodukter.no 
- nå med 7 års garanti.

Hev- og senkbart 
hjørneskrivebord Novus

Sølesikker bordplate.
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PROSJEKT BESØKSTJENESTEN Akershus

Hvert år selger vi mange boliger om sommeren.
 Dette resulterer i mange mennesker på visning, budrunder 

med høy temperatur og meget gode sluttpriser. 

La oss organisere ditt boligsalg, mens du nyter sommeren.
Det eneste vi krever er at du har på telefonen under budrunden!

Tlf. 67 20 47 50 • www.privatmegleren.no/kolbotn

La oss selge din bolig i sommer!

         Aurskog Sparebank er lokalbanken  
        for alle på hele Romerike. 
      Velkommen til god og personlig råd-
    givning hos oss på Aurskog, Bjørkelangen,      
   Jessheim, Sørumsand og Årnes. 

www.aurskog-sparebank.no

E-post: firmapost@aurskog-sparebank.no

 Tlf: 63 85 44 40

Velkommen til Mortens kro!
Vi serverer god og variert mat av ferske 

råvarer fra lokale produsenter. 

Trondheimsveien 3, 1481 HAGAN
Tlf: 67 06 77 90

https://mortenskro.no/

Åpningstider:
Mandag - onsdag 10-15 | Torsdag 10-19 | Fredag 10-15

KOMPRESSORER
Hydraul iske - Diesel -  Elektr iske

www.ama.no
telefon: 64 85 37 60    -    faks:  64 85 37 69   -    e-post: ama@ama.no

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

SERVICE

ETTERBEHANDLING
Filter - Tørkere +3'C t i l  -70'C - Drenering - ol jefjerning fra luft og vann

KOMPRESSORER
Hydraul iske - Diesel -  Elektr iske

www.ama.no
telefon: 64 85 37 60    -    faks:  64 85 37 69   -    e-post: ama@ama.no

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

SERVICE

ETTERBEHANDLING
Filter - Tørkere +3'C t i l  -70'C - Drenering - ol jefjerning fra luft og vann

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
e-post: info@falkenberg.no

www.falkenberg.no tel: 66 77 89 00

Skal du lage møbler 
og innredning?

VELG KORTREISTE 
AGURKER FRA
GRØNNSAKSDISKEN

RENE NORSKPRODUSERTE AGURKER

www.solbergs-gartneri.no
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PROSJEKT BESØKSTJENESTEN Akershus

Et selskap i Ø.M. Fjeld-konsernet

Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad - firmapost@asent.no | Tlf: 41 50 33 33 

ASKER ENTREPRENØR

Rådhusveien 4, 1940 Bjørkelangen 
Tlf: 63 85 42 20 | www.sigmaregnskap.no

Rydde?
BESTILL container online.

*trafikkskade 
*trygd 
*arv/testamente 

*yrkesskade 
*forsikring 
*samboeravtaler

Ta kontakt med adv. Thomas Chr. Wangen eller 
advokat Henrik Skrimstad for erstatning. 

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker. 
Våre 20 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

Storgt. 36 2000 Lillestrøm - Tlf. 64 84 00 20 
www.halvorsenco.no - post@halvorsenco.no

*pasientskade
*fremtidsfullmakter
*almennpraksis

Vi bygger funksjon og verdi til 
bolig- og næringsprosjekter

backe.no

GJERDRUM KOMMUNE
Gjerdrum Kommune støtter røde kors

Leangbukta 46  |  1392 Vettre  |  Tlf. 66 98 71 50
Husmovegen 86, 

N-1925 Blaker

Tlf: 995 35410

Epost: info@alpma.no

www.alpma.no

Hellen Industriområde – 2022 Gjerdrum
Tlf: 63 93 52 00 – mail: post@reolteknikk.no

Internett: http://www.reolteknikk.no

NANNESTAD
Teiegården, 2030 Nannestad

HURDAL KOMMUNE

www.hurdal.kommune.no

Tlf: 66 10 66 10

 

Tel: +47 66 77 50 50
www.allweiler.no         

firmapost@allweiler.no

taxiromerike.no | Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no

Byggveien 30
1912 Enebakk

Tlf. 940 01 313 / 911 67 080

post@haagensen-holding.no

www.haagensenholding.no

www.oie-e.no

Nannestad kommune
Teiealleen 9, 2030 Nannestad 

Tlf. 66 10 50 00

www.nannestad.kommune.no

støtter røde kors





Tlf. 63 99 62 00

Industrivegen 30, 2069 Jessheim
Sentralbord: 63 92 99 20

www.layher.no

Alle våre produkter er sertifisert 
iht krav om Produktsertifisering

Vaktmestertjenester rettet mot borettslag, sam- 
eier, næringsbygg, private boliger og hytter etc.

Tlf. 906 127 44 
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N E S N E S O D D E N

E N E B A K KB Æ R U M

A U R S K O G  H Ø L A N D B Æ R U M

H U R D A LF R O G N

L Ø R E N S K O G N A N N E S T A D

O P P E G Å R D

O P P E G Å R D

S K I

O P P E G Å R D R Æ L I N G E N

S K I

Oslo Sanitetsforening

Otto Valstadvei 70, postboks 422, 
1373 Asker

oslo.sanitetsforening@osf.no

Telefon: 23 22 21 10

HAB er en ISO-sertifisert anleggs-
entreprenør med hovedfokus  
på betong og grunnarbeid samt  
bygg virksomhet.

Tlf. 46 91 62 36
www.okaba.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

S T Å L B Y G G - P R O S J E K T E R I N G - T E G N I N G - M O N T A S J E - T R E - S T Å L - B E T O N G

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165 
alf-kristian@an-bygg.no 

Tlf. 63 99 77 90  - www.anbygg.no

Trollåsveien 6
1414 Trollåsen

Tel: 23 24 55 00
www.armatec.com

www.kulinaris.no

Logo: Logo med navnetrekk // vertikal:

Logo med navnetrekk // horisontal:Logo med navnetrekk // kompakt:

RGB Farge: R65 G64 B66
HEX: #414042 

RGB Farge: R255 G231 B0
HEX: #FFE700

www.oppegardelektriske.no

www.tjaralin.no

Regnbueveien 4 , 1405 Langhus
Tlf: 64 86 31 03

post@follotruckutleie.no
www.follotruckutleie.no

Telefon: +47 63 84 84 00

www.eivindkoch.no

www.groterud.no

www.takringen.no

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

Korrektur

TiksPac AB
Box 51
S-311 21 Falkenberg
info@tikspac.no
www.tikspac.no

Korrekturet er i skala 1:1 om ikke annet er oppgitt. Den ”svarte rammen” med runde
hjørner inngår i TiksPac´s grafiske profil og kan ikke �ernes.
Vær vennlig å gi beskjed så snart som mulig for ev. forandringer og / eller godkjenning.
Om svar ikke har kommet innom 3 arbeidsdager anser vi korrekturet som godkjent.
Obs! Farvene kan se andeledes ut i produksjon, spesielt filer som ikke er vektoriserte (f.eks bilder). TiksPac er ikke ansvarlig for ev. feil som

ikke er rettet i korrekturet. Detta gjelder også for material som vi har mottatt forsent, der prosjektet allerede er sendt til produksjon.

www.futura.as
Tlf. 400 01 175

Tlf: 922 84 969

Reenskaug Hotell AS
Storgt. 32, 1440 Drøbak
Tlf. 64 98 92 00

Fax. 64 98 92 22

www.biloppretting.as

www.fjellhamarbygg.no

C R E S C O  N Y B Y G G

Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Tlf. 997 00 480

Din elektriker i Follo 
Tlf: 64808002

post@byggsmart24.no

Stjerneveien 32, 1404 Siggerud
Tlf. 916 65 652

www.ByggSmart24.no

Tlf. 91380782
E-post anders@oddlien.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19 2003 Lillestrøm

Tlf. 911 22 266

oddvisa@baeiendom.no

Kvenstuvegen 2, 2090 Hurdal
Elektroveien 4, 2069 Jessheim

Tlf. 63 98 78 55
www.rognstad.no

Melissa, Birgit og 
Martin Schanche

Høilundveien 40
1449 Drøbak

Tlf. 64 93 38 43

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Telefon: 64 00 74 00 
Mob:  905 28 631

www.stenerud-byggservice.no

Hundehotell/opphold :
46 81 12 60

www.drobakhundehotell.no

Luhrtoppen 2, 1417 Lørenskog
KJØP OG SALG AV PALLER OG KARMER 
Ring 222 12 800 – www.pallebua.no

ROMERIKE MASKIN AS
Tlf. 63 90 91 42

www.romerikemaskin.no

Telefon: 400 40 459

Byggmester-Malermester-Takstmann
-Murerarbeid-Sopp- og råtesanering

-Bad-Oppussing.  Tlf: 40 00 10 14
Web: byggogmal.no

Idrettsveien 4, 1400 Ski
www.vinkl.no

www.llentab.no

Orange     PMS 021
BSS      PMS cool grey 10 og sort outline

Fargekoder:

Logo BSS Byggeservice AS

post@bssbygg.no 
bssbygg.no

Tlf: 22 64 64 00 
holand@mrpukk.no
www.mrpukk.no

Alle typer gjerder!
rosing.no

BYGGESAKER - Bygghuset har lokalkunnskapen du trenger
Kontakt Steinar Kvistad        steinar@bygghuset.no        970 43 775
 

www.bygghuset.no

Mobil: 95826028

Borga Stålbygg A/S
Tel: +47 69 67 60 28

www.borga.no

Bjørkelangen - 63 85 61 51 Stasjonen på Løken
Tlf: 63 85 11 05

Mob: +47 908 20 080
torbjorn@lauritsenas.no

Molstadveien 10, 1480 Slattum

 GRAVSTENER 
OSLO MONUMENT AS 

Nygårdsveien 32, 1423 Ski 
64 94 69 53 

www.oslomonument.no 

 GRAVSTENER 
OSLO MONUMENT AS 

Nygårdsveien 32, 1423 Ski 
64 94 69 53 

www.oslomonument.no 
 GRAVSTENER 

OSLO MONUMENT AS 
Nygårdsveien 32, 1423 Ski 

64 94 69 53 
www.oslomonument.no 

 GRAVSTENER 
OSLO MONUMENT AS 

Nygårdsveien 32, 1423 Ski 
64 94 69 53 

www.oslomonument.no 

Nygårdsveien 20 B, 1423 Ski
Tlf: 916 04 749

post@folloanlegg.no
www.folloanlegg.no

stil.no

Olav Ingstad vei 11, 1351 Rud

www.barummurogflis.no

www.follobyggservice.no

Hakadal Bilistsenter
støtter Røde Kors lokalt

Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

www.crescoeiendom.no

Teglveien 16, 1400 Ski

64 85 69 00 | 95 15 69 00

www.skibiloglakk.no

Industriveien 26
1400 Ski

Tlf. 47 47 22 88
www.skirenseri.no

norsktrafikksikring.no

L Ø R E N S K O G

N I T T E D A L

F R O G N

S K E D S M O

S K E D S M O

Nedre Rælingsvei 154
2008 Fjerdingby

Tlf. 63830548
www.romerikeror.no

ESPEN SCHANCHE MOE

A S K E R

S K I

S K I

Industriveien 17, 1400 Ski
Tlf : 64 87 00 00 

Epost: post@kollen-bygg.no
www.kollen-bygg.no 

Nygårdsveien 20 C 
Tlf. 40 55 41 00
www.wislan.no

Sam Eydes vei 1B, 1412 Sofiemyr
Tlf. 22 32 32 50

www.drogseth.no

Storgata 29
Tlf.: 63 80 54 10

eie.no/eiendom/kontorer/eie-lillestrom

Leko Matter AS

www.leko.no Løkenveien 40, 1408 KRÅKSTAD
Tlf. 90863645 • jon@a-oelektro.no
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Vi – Oslo Riv AS holder til i Ski, og er et selskap som tilbyr tjenester innen riving, avfallshåndtering, opprydning, drift
og vedlikehold. Vi har mange års erfaring innen bransjen som sikrer oss en solid kompetanse og et bredt nettverk.
Vi har flere kunder innen bedrifts- og privatmarkedet. Ingen jobber er for store, og heller ingen for små.

Skal du ha noe revet?
Renovering er et hett tema om 
dagen. Mange vil ha pusset opp 
et bad, kjøkken, stue, kjeller eller 
kanskje hele boenheten. Dette er 
en tidkrevende prosess og krever 
nøye planlegging og oppfølging. 
Ofte må det leveres rapporter 
og søknader til kommunen. Mye 
å holde styr på, men dette er 
hver-dagen for oss. Vi tar oss av 
hele prosessen fra A-Å slik at du 
kan være trygg på en kvalitets-
sikker gjennomføring.

Det er ofte mange hensyn å ta, 
sikkerheten må ivaretas og ikke 
minst miljøet.

Avfallshåndtering og opprydning
Det er ofte lett å utsette tidkrevende arbeid som å rydde 
boden, garasjen, tomten, kjelleren etc. Det er heller ikke 
det mest spennende å bruke fridagen eller ettermiddagen 
på heller kanskje? Kanskje har man ikke henger og bil til 
å frakte avfallet til godkjente avfallsmottak. Fortvil ikke. Vi 
har godt med ressurser for å utføre denne type oppdrag 
og sørger for at dette blir levert på miljøgodkjente avfalls-
mottak. Derfor sørger vi for eiendommen ser strøken ut for 
sesongen, og at miljøet blir ivaretatt.

HMS
Helse, miljø og sikkerhet er et fokusområde for oss i Oslo 
Riv. Vi sørger for at alle ledd i prosessen blir ivaretatt, og 
har gode rutiner for dette. Slik at du som oppdragsgiver og 
vi kan være trygge på at mennesker og miljø er i de beste 
hender. Rutinene gjennomgås jevnlig med de ansatte slik 
at alle til enhver tid er trygge på hvilke krav som stilles.

Vi stiller like krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør 
til oss selv når det kommer til HMS, og det er også viktig at 
avfallet blir levert til miljøgodkjente avfallsmottak.

Asbest
Asbest er ansett å være et av de farligste avfallstypene, og 
det finnes mye av dette i eldre boliger. Skal man på-
begynne en rivejobb er det viktig å kartlegge på forhånd 
om det finnes asbest i bygget. Dette kan vi ta oss av.
Hvis det er asbest er det viktig at dette gjøres etter 
for-skriftene som arbeidstilsynet har satt. Dette må meldes 
inn på forhånd og leveres til helt spesielle mottak. Vi er en 
godkjent bedrift for å ta på oss disse oppdragene.

Trenger du jobben gjort? Ta kontakt for befaring:
Victor H. Olsen   |    958 80 615   |   victor@osloriv.no



Gamle Trondheimsvegen 16 • 2053 Jessheim 
Tlf. 63 97 05 90 • myrvoldhagesenter.no
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Stort utvalg i egenproduserte 
trær og busker for norsk klima.

___________________________

AURSKOG - HØLAND 
___________________________

B-S Regnskap AS
Stasjonsveien 49, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 95259022 | www.b-s-regnskap.no

___________________________

Øverby Plan og Byggeservice
Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog

Tlf. 63 86 30 71 - www.otaby.no
__________________________

EIDSVOLL
_____________________________

Tigre Norpukk AS 
Minne Industriområde 41, 

2092 Minnesund
Tlf. 91 87 57 01 

___________________________

Ole Martin Alemli
Vognveien Ørn, 2072 Dal

Tlf: 63 95 50 44
___________________________

Arve Frydenlund 
Låkegutua 16, 2070 Råholt

Tlf: 95 15 45 55 
_____________________________

Eidsvoll Shellstasjon
2080 Eidsvoll

Tlf. 63 96 44 39 
___________________________

NES
___________________________

Årnes Revisjon AS
Seterstøavegen 4, 2150 Årnes

Tlf. 63 91 28 50 - www.arnes-revisjon.no 
___________________________

Vorma Økonomi og Regnskap SA
Tlf. 63 91 29 20
www.vorma.no      

___________________________

NESODDEN 
___________________________

Energihuset Sport og Fritid
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 96 32 00
___________________________

RÆLINGEN 
___________________________

Rælingen Graveservice AS
Wessels veg 12, 2005 Rælingen

Tlf. 63 83 00 00
___________________________

SKI
___________________________

Anonym giver

U L L E N S A K E R

Å SU L L E N S A K E R

www.vesas.no
Tlf: +47 64 98 30 40Tel  +47 639 30 690

www.ecsgroup.aero

anonym giver

Mobil: 920 13 194
Tlf: 63 98 11 97

www.egilknudsen.as
Vi utfører alt innen elektriske installasjoner

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

Tlf.: 63 93 67 33
Mobil: 957 52 599

www.acdc.as

Velkommen til
 Stallvegen 4
 2050 Jessheim
 Tlf: 63 94 76 00

 Tlf: 639 43 580 
 E-post: post@rbt.as

www.rbt.as
V E S T B Y

S K I

Jernbanesvingen 6, 1400 Ski
post@ski.optikerkrogh.no

Tel +47 64 85 96 40

PMS375 og hvit eller sort

Maskinentreprenør • Betongentreprenør
Massetransport/salg • Støttemurer

Støp for boliger og garasjer
Alle typer gravearbeide.

Tlf: 41 76 80 07
Tlf. 909 92 015
www.reiersen.as 

REIERSEN 
ENTREPRENØR AS 

Et kompetansehus for næringslivet

Besøk oss på
www.wepe.no
 63 85 41 70

facebook.com/weperegnskap

Kontorene våre på
Bjørkelangen og Mysen

Regnskap

Rådgivning

Bedriftsetableringer

Lønn og
administrative

rutiner

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 

Drøbak City, Holterveien 3, 
1440 Drøbak

Tlf: 64 93 40 65

Jernia City Farger

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60
post@drobaksmadyrklinikk.no

Hageland Aurskog
Hagesenter

Telefon: 63 86 31 43
www.hagelandaurskog.no

Serviceveien 10, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 900 90 046

www.byggmedoss.no

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

DANNÉ
FOTTERAPI

Strømsveien 64, 2010 Strømmen
www.dhf.no  |  tlf: 63 81 21 60

A-Kabel AS

Tlf. 63 95 89 00

Finstadhagen
Last AS
1930 Aurskog 

Tlf. 63 86 45 01
Støtter Aurskog-Høland Røde Kors

www.stangeskovene.no

Jogstadveien 21, 2007 Kjeller

Tlf: 63 83 57 50
www.bergmandiag.no

www.psvelektro.no

Din lokale IT-leverandør 
Tlf 63 85 36 60

Brødrene Stigen AS  
SKOGSENTREPRENØR

Lykkjaveien 4, 1960 Løken
Tlf. 99107435/99460711

Team Regnskap 
Jessheim AS

Industrivegen 20
2069 JESSHEIM

Tlf.   63 94 61 60

Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak
Tlf. 940 19 950

www.frankkristiansen.no

Bunnpris Nittedal
Stasjonsveien 69, 1482 NITTEDAL 

Tlf. 67 07 21 61

SKOGBYGDA
2164 Skogbygda 
Tlf :  63 90 82 95

www.settem.no
67 80 21 00

Lommedalen

Gravsteiner og skifer

SETTEM
STENINDUSTRI

STEINRIKET

Aurskog Graveservice AS
Toverudveien 40

1930 Aurskog

Tlf. 922 66 280

www.attentuseiendom.no

Tlf: 63 90 00 66

Aurvien 100, 1930 Aurskog 
Sentralbord: 63 86 33 11 

www. hfbil.no

Høyås bo- og 
rehabiliteringssenter
Takker besøkstjenesten

for fint samarbeid

Rørlegger og Bademiljøbutikk
Åpent: Man-Tors: 09.00-17.00 Fre: 9-17.00

Sofiemyrv. 6,  1412 Sofiemyr
www.larmerud.no

Vi takker alle 
annonsørene for 
den flotte støtten

IRTech AS
Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad

Tlf. 66 84 29 80 | www.irtech.no

RETURADRESSE: Bell Media, Tollbugata 115, 3041 Drammen


