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GAUTE SARS-OLSEN Distriktsleder

Personlig beredskap – ditt bidrag kan redde liv 

Personlig beredskap handler om å redusere egen 
sårbarhet gjennom å være fysisk, mentalt og 
praktisk forberedt på en uønsket hendelse. Dette 
innebærer å ha kunnskap, ressurser og evne til å 
redde seg selv eller andre i en krise. Målet med 

alt beredskapsarbeid er å forebygge at skader opp-
står, og begrense skadeomfanget når en hendelse 
først inntreffer.

Hver eneste dag rammes enkeltpersoner i Norge 
av større eller mindre ulykker som setter liv og 
helse i fare. Dette kan være akutt sykdom, ulykker 
i hjemmet, bilulykker eller større uønskede hen-
delser i samfunnet. Dersom noe skjer, forventes 
det at stat og kommune tar ansvar og responderer 
raskt. Det samme gjelder den frivillige redning-
stjenesten som Røde Kors representerer. 

Sjansen for at vi, en eller annen gang i livet, kom-
mer ut for tilfeller der vi blir nødt til å hjelpe andre 
eller oss selv er stor. Det være seg noe uskyldig 
som en flis i fingeren som må ut eller noe livstru-
ende som hjertestans. Det som er helt sikkert er 
at det er hvor godt hver og en av oss er forberedt 
som avgjør hvor godt vi kommer til å bidra.

Mange tror de kan førstehjelp, men kan de det 
egentlig? Over halvparten av oss er usikre når det 

virkelig gjelder, og 6 av 10 vegrer seg for å utføre 
livreddende førstehjelp. Sjansen er stor for at du 
en gang i løpet av livet er først på et skadested. 
Vet du hva du skal gjøre, når sekundene teller 
som mest? Det behøver ikke være lett å skjønne 
når og hva vi bør og skal gjøre når vi kommer 
opp i alvorlige situasjoner. Det er derfor en god 
opplæring og jevnlig øving gjør det lettere å vite 
når og hvordan vi skal reagere. Førstehjelp er fer-
skvare, og kan bety forskjellen på liv og død når 
ulykken rammer. Det at du lærer deg førstehjelp 
kan redde liv! 

Vi i Røde Kors har i alle år hatt som vår opp-
gave å gjøre befolkningen i stand til å hjelpe seg 
selv og andre. Dette gjelder førstehjelp spesielt, 
men også på andre områder det liv og helse kan 
komme i fare. Beredskap for deg og din familie 
er ditt ansvar, men vi i Røde Kors ønsker å bidra 
med det vi kan godt, nemlig førstehjelp. Røde 
Kors i Akershus har opparbeidet seg en god stab 
av førstehjelpsinstruktører. De har gått sine kurs, 
trent og oppdatert seg og er klare for at du kom-

mer på kursene til Røde Kors.

I dette nummeret ønsker vi å sette fokus på første-
hjelp og personlig beredskap- og vi oppfordrer 
deg, venner, kollegaer, naboer, unge og gamle- til 
å tenke gjennom hva du vil gjøre dersom du kom-
mer over en som trenger førstehjelp eller dersom 
vårt lokalsamfunn rammes av en beredskapssitu-
asjon. 

80 % av den førstehjelp du yter gjennom livet 
er på dine nærmeste, de fortjener at du er godt 
forberedt.

Er du forberedt?
Lykke til!

leder
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Røde Kors har 19 lokalforeninger i Akers-                         
hus. I disse lokalforeningene har vi en rekke 
forskjellige aktiviteter til frivillige og deltakere 
i alle aldre, du kan lese om et utvalg her:

Aktiviteter på mottak – de frivillige har aktivitet 
for beboere på asylmottak og gjennomfører for-
skjellige typer aktiviteter som f.eks. enkeltbesøk, 
SykkelSkole og Gatemegling.

BARK (Barnas Røde Kors) gir tilbud til 
barn i alderen 6-13 år gjennom varierte 
aktiviteter én til flere ganger i måneden.  
BARK er et gratis tilbud. 

Beredskapsvakt – Røde Kors Beredskapsvakt 
(RKBV) er en aktivitet for raskt og effektivt å 
kunne mobilisere frivillige til innsats i eget 
nærmiljø dersom noe alvorlig skulle skje. 
Beredskapsvakt er en ekstra ressurs for det 
offentlige beredskaps-apparatet og er med på å 
styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Dette er et 
lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette 
en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Ut 
over dette står man på en varslingsliste, og vil 
bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon 
der det er behov for innsats. Beredskap – som 
beredskapsorganisasjon er Røde Kors til stede i 
lokalsamfunn over hele landet –  før, under og 
etter en krise. Røde Kors er anerkjent som en 
humanitær støtteaktør overfor myndighetene 
når det inntreffer ekstraordinære og uønskede 
hendelser i fredstid og det forventes at frivillige 
i Røde Kors bistår før, under og etter uønskede 

hendelser i sitt lokalsamfunn med sin kom-
petanse, evne og tilstedeværelse. 

Besøkstjenesten er vår eldste omsorgsaktivitet. 
Våre frivillige går på én-til-én besøk og har 
aktiviteter på sykehjem. Aktiviteten finnes i de 
fleste av våre kommuner. 

Besøksvenn med hund er en utvidet akti-                                                                                           
vitet innenfor Besøkstjenesten med frivillige 
som ønsker å glede andre mennesker sammen 
med hunden sin. Før man kan starte i tjenesten 
må både hund og fører gå på kurs og bli funnet 
egnet. 

Fellesverket – Bærum Røde Kors har i Sandvika 
startet opp et aktivitetshus for ungdom fra 15-20. 
Her kan ungdom komme og oppleve mestring, 
læring og være med på inspirerende aktiviteter 
med støtte fra trygge voksne. Eller bare komme 
og henge. Alle aktiviteter er gratis.

Ferie For Alle handler om å gi barn som ikke får 
de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien 
strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis 
ferietilbud til disse familiene.

Flyktningguide er en aktivitet, hvor man som 
frivillig kobles sammen med en flyktning som 
har samme interesse som en selv. Flyktningen 
lærer språket, kulturen og normene på en god og 
effektiv måte. Aktiviteten bidrar til at flyktningen 
får bedre kjennskap til sitt nærmiljø, samt utvider 
sitt sosiale nettverk. 

Gatemegling er en aktivitet for ungdom mellom 
13 og 25 år som består av et opplæringsløp hvor 
man kan lære å håndtere egne og andres konflik-
ter på en god måte, og å bli ungdomsinstruktør. 
Kurset er på tre nivåer: konfliktverksted, 
meglingsverksted og instruktørverksted. Som 
voksen frivillig i Gatemegling blir du kvalifisert 
for å holde gatemeglingsverksteder for ungdom.

Hjelpekorset har 13 lokale korps i Akershus 
som sammen dekker alle kommuner i fylket. 
Hjelpekorpset er den største frivillige aktøren 
innen den norske redningstjenesten og har som 
en primæroppgave å bistå politiet ved søk- og 
redningsaksjoner, samt bistand i forbindelse 
med større hendelser og katastrofer. 

Leksehjelp er et supplement til det offentlige 
tilbudet er en møteplass for mestring og mo-
tivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til 
rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i 
tillegg en sosial arena der barn og unge knytter 
kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av 
klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. 

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flykt-
ninger og innvandrere trener på norsk språk i 
en uformell sammenheng.

Røde Kors Skolen gir alle våre frivillige 
nødvendig opplæring i.f.t. den tjenesten de 
skal utføre, slik at de skal bli trygge i sin rolle. 
Vi har egne kursholdere og instruktører som 
påtar seg denne viktige formidlingsoppgaven. 

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for, av og 
med ungdom og legger vekt på inkludering og 
å skape trygge møteplasser for unge. Røde Kors 
Ungdom er til stede på asylmottak og arrang-
erer ulike aktiviteter for unge beboere ukentlig.                                                          
I aktiviteten FlyktningKompis kobles bosatte 
flyktning-ungdom med Røde Kors-frivillige i 
kompisgjenger. Akershus Røde Kors Ungdom 
tilbyr også seksuell helse-undervisning og driver 
kampanjearbeid, jentekveld og flere sosiale 
møteplasser for ungdom.

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) 
er en satsning for ungdom i alderen 13-17 år. Den 
er midt i blinken for unge som trives utendørs 
med mye frisk luft, kule opplevelser, førstehjelp 
og mye aktiv læring. Og de fleste vil bli med i 
Hjelpekorpset når de blir gamle nok.

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp 
for de som har fått endelig avslag på søknad om 
opphold i Norge. Røde Kors besøker Trandum 
åtte ganger i måneden.

Visitor er besøkstjenesten for fengslene. Vi tilbyr 
besøk på humanitært grunnlag til innsatte i norske 
fengsler. Vi baserer besøket på den fortrolige 
samtalen, én-til-én, og møter de innsatte på 
besøksrommet. 

Vitnestøtte – gjennom denne ordningen får vitner 
i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og 
praktisk hjelp.

aktiviteter Akershus

Bruk litt av din tid for andre! Bli frivillig på www.rodekors.no/frivillig 
For mer informasjon om oss og våre aktiviteter: Besøk oss på www.rodekors.no/akershus
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 Asker Røde Kors X X X X X X X X X
 Aurskog-Høland Røde Kors X X X
 Bærum Røde Kors X X X X X X (X) X X X X X X X X X X X X
 Drøbak og Frogn Røde Kors X X X (X)
 Eidsvoll og Hurdal Røde Kors X X X X X X X X X X X X X
 Enebakk Røde Kors X X X X X X X X X X X
 Fet Røde Kors X X X X X X X
 Lørenskog Røde Kors X X (X) X X X X X
 Nannestad og Gjerdrum Røde Kors X (X) X X X
 Nes Røde Kors (X) (X) X X (X) X X X
 Nesodden Røde Kors X X X X
 Nittedal Røde Kors X X X X (X) X X X X X X
 Oppegård Røde Kors X X X X X (X) (X) X
 Rælingen Røde Kors X X X X X X X X X (X) X
 Skedsmo Røde Kors X X X X X X X X X X (X) X X X X
 Ski Røde Kors X X X X (X) X X X X X X X X
 Sørum Røde Kors (X) X
 Ullensaker Røde Kors X X X X X X X X X X X X
 Vestby og Ås Røde Kors X X X X X X (X) X X
 Aktiviteter i regi av distriktet (Akershus Røde Kors): Besøkstjeneste Trandum, Opplæring og lederutvikling, Sommerleir for ungdom, Besøksvenn med hund og Gatemegling.
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Tekst: Kristine Nordås Toska | Foto: Sofie Sundström Bele og Kristine Nordås Tosk

Vi har vært to delegater som har bodd 
og jobbet sammen med unge frivillige 
i storbyen Medellín i Colombia, på et 9 
måneder langt opphold. Distriktet vi jobber 
med har rundt 2000 frivillige, og store 
deler av disse er en del av Socorrismo som 
tilsvarer Hjelpekorpset i Norge. Akkurat 
som i Norge baserer Socorrismo seg på 
lokale behov og aktivitetene strekker seg 
fra sanitetsvakter på store arrangementer, 
søk og redning og beredskapsarbeid til 
vann- og sanitærarbeid, ambulansetjeneste 
og mobile helseklinikker. 

Socorrismo utgjør en betydelig del av den 
daglige rednings- og ambulansetjenesten i 
Colombia og samarbeider tett med andre 
beredskapsorganisasjoner. De frivillige er 
dedikerte og gir mye av sin tid til frivillig 
arbeid. Grunnutdanningen for å bli med i 
Socorrismo er på imponerende 230 timer, 
etterfulgt av videre spesialisering innen 
den aktiviteten man ønsker, for eksempel 
fjellredning, ambulansetjeneste, radio-
kommunikasjon eller transport. 

Utfordringer. 
Colombia Røde Kors står overfor en rekke 
utfordringer i sitt humanitære arbeid, og 
også sitt rednings- og beredskapsarbeid. 
Utfordringene knyttet til denne delen av 
det humanitære arbeidet skyldes blant 
annet høy risiko for naturkatastrofer som 
jordskjelv, oversvømmelser og jordskred 
i tillegg til udetonerte antipersonellminer, 
organisert kriminalitet og væpnet konflikt. 

Dette er med på å gjøre det utfordrende 
for de frivillige å utføre sine oppdrag om 
å hindre og lindre nød. Å arbeide i et land 
som er preget av over 50 år med borger-
krig og konflikt er utfordrende, og viktig-
heten av Røde Kors-prinsippene kommer 
tydelig frem i det daglige arbeidet. 
Colombia Røde Kors har i en årrekke gitt 
upartisk humanitær bistand til alle parter, 
noe som har gitt organisasjonen tilgang 
til områder ingen andre har tilgang til. 
Røde Kors setter blant annet opp mobile 
helseklinikker for å kunne gi humanitær 
bistand til de som trenger det i områder 
som fremdeles er preget av konflikt. Jeg 
har vært så heldig at jeg har fått være med 
på å sette opp en slik helseklinikk, og i 
løpet av bare to dager ble det behandlet 
over 100 pasienter!

Stor kapasitet og stort engasjement. 
Colombia Røde Kors har kapasitet til 
å drive selvstendig hjelpeinnsats ved 
katastrofer, både lokalt og nasjonalt. Det 
er forhåndslagret store mengder utstyr til 
midlertidig husly, tepper og mat, i tillegg 
til utstyr til å kunne drive redningsarbeid, 
vannrensning og sette opp feltsykehus. På 
alarmplanen er det oppført alt fra leger og 
sykepleiere til ingeniører og andre spesia-
lister, i tillegg til de «vanlige» frivillige, 
som alle er klare til å bidra ved behov.

Verdifull ungdom. 
De frivillige vi har jobbet med er ressurs-
sterke ungdommer som er lærevillige og 

ivrige etter å gjøre en forskjell. Som ung-
domsdelegat skal vi hjelpe disse ungdom-
mene til å utvikle seg som ledere, og det er 
veldig givende å se at de frivillige stadig 
blir tryggere i sin rolle som nettopp ledere. 
Dette er jeg sikker på at Colombia Røde 
Kors vil kunne dra nytte av senere, også i 
sitt rednings- og beredskapsarbeid. Under 
oppholdet lærte jeg også veldig mye om 
meg selv, om alt fra egne lederferdigheter 
og organisasjonsutvikling til hvordan 
motivere og anerkjenne frivillige for det 

arbeidet de gjør. Dette er lærdommer jeg 
kommer til å ta med meg hjem og dra nytte 
av både som privatperson, profesjonelt og 
som frivillig i Norges Røde Kors.

Kristine Nordås Toska og Sofie Sundström Bele har vært Norges Røde Kors sine ung-
domsdelegater i Colombia i perioden 2017-2018. Kristine har vært frivillig i Hjelpekorpset 
i 9 år og er Korpsleder i Vestby og Ås Røde Kors. 

På oppdrag i Colombia

fakta 
YOUTH DELEGATE EXCHANGE PROGRAMME (YDEP) 

• Ungdomsdelegatprogrammet til Røde Kors Ungdom er et utveks-
lingsprogram for Røde Kors frivillige mellom 21 og 28 år. I 2017-2018 
utveksles det delegater mellom Norge, Colombia, Madagaskar 
og Nepal. Arbeidsoppgavene og prosjektene til ungdomsdele-
gatene utarbeides med tanke på vertsdistriktets behov og den 
enkeltes erfaringer og interesser. 

• Det overordnede målet til programmet er å forbedre livene til 
de mest sårbare ved å mobilisere de humanitære kreftene blant 
unge mennesker. Dette oppnår vi ved å jobbe med og for ung-
dom og med organisasjonsutvikling, kapasitetsbygging og å  
styrke ungdommers rolle i organisasjonen. 

• Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med info@ydep.no 
eller lese mer på rodekors.no.
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Røde Kors-dagen
Lørdag 5. mai markerer vi Røde Kors-dagen  
(8. mai) rundt om i Akershus og i hele landet. 

Årets tema er førstehjelp og personlig beredskap. Sammen skal vi 
være med på å spre kunnskap om hva du kan gjøre hvis noen i nær-
heten av deg setter noe i halsen, faller om og/eller slår seg. Eller 
hvis det begynner å brenne, det er varslet om storm eller ekstrem-
vær, eller en større katastrofe øker etterspørselen etter blodgivere 
som må være registrert på forhånd. 

Les mer om Røde Kors-dagen på våre nettsider: 
www.rodekors.no

Bli beredskapsvakt!Distriktsmesterskap i Ås

Beredskapsvakter er en måte å bidra på som krever lite tid av folk som kanskje 
ellers har det travelt. Man må gå gjennom et par enkle kurs og være medlem 
av Røde Kors. Utover det står man på en liste og blir tilkalt når ved spesielle 
situasjoner som krever ekstra mannskap. Man må absolutt ikke ha utdannelse 
i helsefag eller ha bakgrunn som redningspersonell - her kan alle bidra!

Epidemier, ekstremvær, langvarige strømutfall og flyktningmønstre som raskt 
endrer seg; det er mye vi som samfunn bør være best mulig forberedt på å 
takle. 

Beredskapsvakt er et tilbud for medlemmer i Røde Kors. Du forplikter deg 
kun til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Dersom ekstrem-
vær, ulykker eller andre tilfeller som krever ekstraordinær innsats, blir du 
kontaktet av Røde Kors. Du kan for eksempel bli bedt om å holde vakt ved et 
evakueringssted, transportere folk eller utstyr, smøre mat og koke kaffe - eller 
rett og slett være ei hånd å holde i.

Å bli beredskapsvakt krever altså ikke all verden, men du må… 

 ▪ Ha fylt 18 år

 ▪ Ta et grunnkurs i førstehjelp (6 timer)

 ▪ Ta et grunnkurs i psykososial førstehjelp (3 timer)

 ▪ Være medlem i Røde Kors 

 ▪ Gjennomgå introduksjon til Røde Kors og Beredskap 

Les mer på www.rodekors.no/beredskapsvakt 

Ønsker du å være en ressurs hvis det skjer en 
større ulykke eller annen hendelse i fylket vårt? 
Da kan du bli beredskapsvakt. 

Helgen 25. – 26. Mai braker det løs, når delta-
kere fra hele fylket samles for å konkurrere i 
distriktsmesterskapet for hjelpekorpsene. 

I år er det Vestby og Ås Røde Kors Hjelpekorps som har takket ja til å være 
vertskap for dette arrangementet, på vegne av Distriktsrådet for Hjelpekorps i 
Akershus Røde Kors. Mange Røde Kors’ere har allerede dannet lag og begynt 
med intens øving, og arrangementskomitéen er i disse dager i sluttfasen av 
planleggingen av årets mesterskap. 

Konkurransen deles inn i to deler: I den første delen blir lagene utfordret på 
sine orienteringsferdigheter, og skal ved hjelp av kart og kompass finne frem til 
flest mulig punkter på kortest mulig tid, ute i skog og mark. På søndag 26. mai 
vil det være en ringløype i Ås sentrum, med en rekke forskjellige caser med 
hovedvekt på førstehjelp, men også noen andre hjelpekorps-relaterte oppgaver. 
Denne dagen ønsker vi alle velkomment til Ås, da man som kan publikum få et 
godt innblikk i hva hjelpekorpsene driver med og man kan heie frem utøverne.

”I fjor var første gangen på veldig lenge hvor Akershus arrangerte mester-
skapet, og vi håper engasjementet rundt fjorårets arrangement har vekket en 
interesse hos mange av hjelpekorpserne våre, og at det blir mange påmeldte 
i år.” forteller Josefine Kvien, operativ leder i Vestby og Ås Røde Kors Hjel-
pekorps, som sammen med sitt lag gikk av med seieren i fjor. Vinnerne av 
distriktsmesterskapet kvalifiserer seg til deltagelse i Norgesmesterskapet, der 
man kjemper mot 18 andre vinnerlag fra hele landet. Går man av med seieren 
her er det europamesterskapet som står for tur!

”Alle prater om hvor gøy og spennende det var i fjor,  
så i år vil enda flere være med!”

      Josefine Kvien.



 Røde Kors avisa Akershus          5

Tekst: Norges Røde Kors | Foto: Martin Giæver.

Røde Kors vil ha 
tøyet ditt!
I begynnelsen av 2018 ble de første norske Røde Kors-
containerne for tøyinnsamling utplassert. Røde Kors 
har satt i gang et pilotprosjekt for å teste ut ulike former 
for innsamling av brukt tøy og for å omsette verdiene i 
humanitært arbeid. 

Vi kaster 23 kg tøy årlig
- Hvert år kaster nordmenn i snitt 23 kilo 
tekstiler i søpla og alle har klær i skuffer 
og skap som aldri blir brukt. Disse kiloene 
vil vi gjerne ha, og da tror vi at vi må gjøre 
det enkelt for forbrukerne, sier generalse-
kretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Røde Kors tar imot alt av klær og tekstiler, 
inkludert slitte og ødelagte sokker, klær, 
laken, håndklær og sko. Klær som kan 
brukes som de er selges i en prøveperiode 
i butikkene til vår søsterforening britiske 
Røde Kors. Det som er slitt eller ødelagt 
går til gjenvinning og kan brukes som 
blant annet møbelfyll eller isolasjon.

- I våre naboland har Røde Kors allerede 
drevet med resirkulering av klær i mange 
år, og jeg er veldig stolt og glad for at vi nå 
også tester ut dette i Norge. Jeg håper dette 
vil være med på å redusere svinnet av tøy 
og tekstiler i det norske samfunnet og 
samtidig bidra til inntekter for oss i årene 
som kommer, sier Øistein Mjærum, kom-
munikasjonsdirektør i Røde Kors. Selv om 
det er flere aktører som har spesialisert seg 
på innsamling, ombruk og gjenvinning av 
klær, er det behov for flere.

Pilotinnsamlingen vil ikke konkur-
rere med de bruktbutikkene som drives av 
Røde Kors lokalforeninger i dag. Klærne 
blir i testfasen sendt til Røde Kors i 
England. De vil selge klærne i sine secon-
dhandbutikker eller la klærne gå videre til 
tekstilgjenvinning. I tillegg til containerne 

vil vi supplere med mer utradisjonelle løs-
ninger for innsamling av tøy og tekstiler. 

Henter klær
Røde Kors sender nå ut egne poser i 
Oslo og Bærum for å teste interessen for 
henting av brukt tøy hjemme hos folk.
Alt som trengs å gjøre er å fylle en egen 
Røde Kors-pose med klær og tekstiler 
som man ikke trenger lenger og sette den 
utenfor egen dør eller postkasse i løpet av 
kvelden. Så henter avisbudet fra distribu-

sjonsselskapet Helthjem posen.

- Vi vil gjøre det enda enklere for folk å 
være miljøbevisste samtidig som de kan 
støtte en god sak. Derfor ønsker vi å tilby 
oss å hente poser med klær hjemme hos 
folk. Når vi nå gjør det så enkelt at folk 
bare trenger å sette en pose på dørmatta, 
håper vi å bidra til å redusere svinnet av 
tøy og tekstiler i det norske samfunnet og 
samtidig bidra til inntekter for oss i årene 
som kommer. Vi håper dette kan bli den 

nye innsamlingsbøssa, sier Apeland.

I tillegg til posene har Røde Kors ut-
plassert klescontainere til innsamling, i 
første omgang i Oslo og Akershus. Prø-
veprosjektet er i første omgang i Oslo og 
Akershus, men dersom der er vellykket er 
målet på sikt å rulle ut flere steder i landet. 

Les mer: www.rodekors.no/tekstil

Dette skal jeg gi bort: Komiker Else Kåss Furuset viser fram noe av det hun har tenkt å gi til 
Røde Kors i forbindelse med en video som skal promotere Røde Kors tøyinnsamling. 

Butikken fylles med 
• Antikviteter og malerier

• Flotte, gamle og nye møbler

• Glass, kopper og kar

• Interiørartikler

• El.artikler og kjøkkenutstyr

• Sportsutstyr, sykler,  
 vinterutstyr, ski o.a.

Arba Bruktbutikk og Arba Resykkelert
Resykkelert utfører 
• Vedlikehold / reperasjoner

• Fornye deler

• Stort utvalg av  
 resikulerte sykkler

• Vinterklargjøring

• Montering av  
 el-sykkelbyggesett

Ta kontakt med

bruktbutikken 
@arba.no 

eller 

resykkelert 
@arba.no

Skal du lage 
kjelke eller slede?

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

www.falkenberg.no

tel: 66 77 89 00

Her finner du containere i Oslo og Akershus. Mindre avvik i eksakt fysisk plassering av containere vil kunne forekomme. Kartdata © 2018 Google 
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Hedret av Kongen
Stein Solberg i Nittedal Røde Kors ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for over 50 års innsats innen humanitet og omsorg.

Offentliggjøringen fant sted på Røde 
Kors-huset i Hakadal under lokalfore-
ningens årsmøte. Mange hadde møtt opp 
til en nesten fullsatt sal, ikke minst var 
ærespresident i Norges Røde Kors Sven 
Mollekleiv tilstede og stod for selve 
tildelingen. Ærespresidenten var invitert 
til årsmøtet for å holde et foredrag for 
medlemmene, men hovedformålet for hans 
tilstedeværelse var å overrekke fortjenes-
temedaljen. Dette kom veldig overaskende 
på Stein Solberg som var uvitende om at 
han var tildelt medaljen. Han mente han 
allerede hadde fått mye heder og ære, 
men ble likevel rørt av den overraskende 
utmerkelsen. Det var Nittedal Røde Kors 
som tok initiativet til å tildele medaljen til 

Stein, men det var Sven Mollekleiv som 
førte søknaden. Sven er god kjent med 
hedersmannen fra mange års samarbeid i 
Røde Kors, og holdt ikke igjen på gode ord 
om hans innsats for både lokalsamfunnet 
og Røde Kors. 

Imponerende engasjement
Stein Solberg har hatt et engasjement i 
Røde Kors i over 50 år og har hatt mange 
verv i organisasjonen. Det startet i 1966 
for Stein med Ungdommens Røde Kors 
i Nittedal hvor han var leder for de 200 
medlemmene i et tiår. I ettertid har han 
vært engasjert i utallige roller både lokalt i 
Nittedal og sentralt i Røde Kors, en innsats 
som har gitt ham mange utmerkelser og 

priser i tillegg til den sistnevnte fortjenst-
medaljen. 

I Nittedal er han godt kjent for sitt en-
gasjement for besøkstjenesten hvor han 
fremdeles er aktiv, og hvor han blant annet 
han jobbet for å få på plass besøksvenner 
med hund. 

Det ble en fin og verdig markering med 
masse applaus etter tildeling og det tok 
tid før alle klemmer og gratulasjoner fra 
tilhørerne var gitt. Solberg vil senere også 
være på mottakelse hos H.M. Kongen som 
er vanlig for mottakere av medaljen.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av 
Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den 
deles ut som belønning for innsats av 
særlig samfunnsgavnlig natur på områder 
som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, 
sosialt og humanitært arbeid.

Tekst: Sigbjørn Skandsen | Foto: Tor Øyvind Bertheussen

FIKK KONGENS FORTJENSTMEDALJE: Stein Solberg (t.v.) fikk overrakt kongens fortjenstmedalje og diplom av Sven Mollekleiv, ærespresident i Norges Røde Kors. 

// Stein Solberg har 
hatt et engasjement i 
Røde Kors i over 50 år 
og har hatt mange 
verv i organisasjonen

Asker Røde Kors med 1700 medlemmer og over 200 frivillige 
feirer i år at de har vært i beredskap i 100 år. Foreningen ble 
etablert 1918, som nr. 4 i fylket, i det siste året av første verdens-
krig. Asker Røde Kors ble stiftet på terskelen til en ny tid av 101 
nytegnede medlemmer med bred representasjon fra Askerbygda. 
Det første foreningen gjorde, var å arbeide for et hjelpehospital 
på tjue senger, ifølge den første årsberetningen. De første årene 
gikk til med humanitært arbeid bla annet opp mot spanskesyken, 

og for å hjelpe bygdas trengende. 

Etableringen av Asker Røde Kors illustrerer godt dreiningen i 
Røde Kors etter første verdenskrig hvor man så at det var hen-
siktsmessig å være mindre knyttet til landets forsvar, og i stedet 
fokusere på humanitært og sosialt arbeid. Denne nye orienterin-
gen førte til at Røde Kors ble kjent og godt forankret i mange 
lokalmiljøer, slik som den ble i Askerbygda.

Asker Røde Kors markerer 100 år

Leder i Asker Røde Kors, Morten Staude 
overrekkes gratulasjoner fra landsstyrem-
edlem i Norges Røde Kors, Johan Aud-
estad. Foto: Tor Øyvind Bertheussen.
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Tekst: Camilla Gilje Thommessen
Foto: Eivind Sørlie

Takk til alle faddere – slik hjelper du barn i nød

Barn er de som lider aller 
mest når krig, konflikt, fattig-
dom, sykdom eller naturkata-
strofer rammer et samfunn. 

Som Røde Kors-fadder hjelper du de 
barna som trenger det aller mest. De som 
er syke, underernærte eller vokser opp i 
stor fattigdom. De som har kommet bort 
fra familien sin. De som har mistet håpet. 

Du bidrar til å bedre livet og mulighetene 
for barna og familiene deres i land som 
Bangladesh, Guatemala, Pakistan, Sør-
Sudan og Somalia. Støtten din brukes også 
når det er behov for akutt nødhjelp ved 
naturkatastrofer eller når mennesker må 
flykte på grunn av konflikt og forfølgelse. 

Røde Kors-faddere kan være trygge på at 
pengene kommer frem og blir brukt ef-
fektivt. Røde Kors er til stede over hele 
verden med et stort nettverk av lokale fri-
villige, som gjennomfører hjelpearbeidet 
sammen med leger og andre eksperter. De 
frivillige kjenner barna og de lokale for-
holdene. Slik sørger de for at hjelpen best 
mulig dekker behovene og når frem til de 
som trenger den. 

•	 40 kroner – et varmt teppe
•	 50 kroner – et malarianett til en familie på fem
•	 75 kroner – presenning som gir husly
•	 100 kroner – hygienesett med såpe, vaskemiddel, toalettpapir, bind, tannbørste, tannkrem og barberskum til en familie 

på fem i en måned
•	 150 kroner – vann til 30 mennesker i en uke
•	 275 kroner – mat til en familie på fem i en måned

Les mer om Røde Kors´ fadderprogrammer på rodekors.no.

- Når jeg blir stor skal jeg få meg jobb så jeg kan ta meg av moren min og søstrene mine, sier Oriel.

Hanne Vestøl, 45 år, Kolbotn, Akershus. 
Fadder siden 2013.

Hvorfor ble du fadder?
– Jeg kjenner veldig på at jeg tilfeldigvis er født inn i den rikeste delen av verden. 
Fordelingen er så skjev, både i form av ressurser og trygghet. Vi kan mene og 
tro på det vi vil og må ikke leve med krig, sult og forfølgelser. Det minste vi kan 
gjøre, er å bidra litt økonomisk. Da føles det trygt å gjøre det gjennom store og 
trygge organisasjoner som Røde Kors.

Har du et tema eller land du er spesielt engasjert i?
– I utgangspunktet ikke, jeg stoler på at Røde Kors tar de riktige beslutningene på 
hvor pengene trengs mest. Samtidig har jeg nok et ekstra engasjement for barn, 
at de skal få en trygg oppvekst med mulighet for skole, vaksiner og helsehjelp. 

Hvorfor valgte du å støtte nettopp Røde Kors?
– Røde Kors sine prosjekter er veldig konkrete. Jeg føler at jeg bidrar til noe 
viktig og at pengene mine ikke bare "forsvinner i et sluk".

Derfor er jeg Røde Kors-fadder

Oriels (8) største ønske er å få 
jobb, så han kan kjøpe frø til 
familien. I landsbyen helt øst 
i Guatemala der Oriel (8) og 
søstrene Jessica (10) og Emma 
(5) bor, skal barn og familier nå 
få helsehjelp og informasjon 
om hygiene, riktig ernæring 
og barns velferd. Det vil gjøre 
at flere barn vokser opp og får 
bedre og tryggere liv.
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Den livsviktige hjelpen

Kritiske situasjoner kan oppstå hvor som helst og når som helst. Sannsynligheten er til stede 
for at akkurat du en gang kan være førstemann ute ved en bilulykke, eller sitte ved siden av 
noen som setter fast mat i halsen.

Selv om vi i Norge har effektive og godt organiserte nødetater, er det ofte behov for at 
mannen i gata må bidra med livreddende førstehjelp og akutt bistand før hjelpen kommer 
fram. I en fersk undersøkelse gjennomført av Røde Kors viser at 6 av 10 vegrer seg for å 
utføre førstehjelp. Mange er redde for å gjøre vondt verre, og føler seg ikke sikre på hva de 
skal gjøre. Norge trenger et førstehjelpsløft! 

Å lære seg førstehjelp kan fort vise seg å bli den beste investeringen du noen gang har gjort. 
Alle kan enkelt settes i stand til å gjennomføre elementære grep som kan løse en kritisk 
situasjon. Du kan redde livet til en på bussen, en på jobb, eller en du har på middagsbesøk 
en helt vanlig tirsdag.

Mange mennesker kan bidra til at flere lærer førstehjelp. Foreldre, håndballtrenere og ar-
beidsgivere er alle eksempler på aktører med innflytelse som kan legge til rette for bedre 
livreddende kunnskaper i befolkningen.

Som arbeidsgiver kan du vurdere å sørge for at dine ansatte får tilbud om førstehjelpskurs. 
En slik aktivitet er ikke bare livsviktig, men også populær. Så mange som 8 av 10 er positive 

til å gjennomføre førstehjelpskurs i regi av jobben.

Dersom du er forelder, håper vi du vil snakke med barnet ditt om hvordan man kan hjelpe 
andre dersom uhellet er ute. Får man opplæring i grunnleggende førstehjelp allerede som 
barn vil det å kunne yte førstehjelp være mer naturlig gjennom hele livet.

Hvorvidt man kan bidra til å redusere skadeomfanget når uhell er ute dreier seg om flere 
ting enn førstehjelp, som for eksempel brannøvelser i hjemmet og tilstrekkelig med blod i 
blodbanken. Ferske tall viser at så få som 2 av 10 har gjennomført brannøvelse hjemme de 
siste 5 årene, og at kun 2 prosent av befolkningen gir blod. Brannskader på personer kan 
være nokså omfattende, og én eneste pasient kan trenge blod fra mer enn 100 blodgivere. Vi 
i Røde Kors håper at bevissthet om dette kan føre til at tallene ser bedre ut neste gang vi tar 
pulsen på befolkningens evne til å ta grep for egen og andres trygghet.

Gode nok kunnskaper om førstehjelp i befolkningen er en dugnad hvor vi alle må gjøre en 
innsats.

Undersøkelsen Røde Kors har gjennomført viser at vi sammen har en vei å gå, og vi opp-
fordrer alle til å lære seg førstehjelp, undersøke mulighetene for å bli blodgiver, samt gjen-
nomføre brannøvelser med familien. Hver og en av oss kan ved enkle grep være med på å 
gjøre en forskjell som kan redde liv.

Om alle lærer seg bedre førstehjelp, vil vi kunne redde flere liv. Det skal Røde Kors bidra til gjennom årets kampanje 
‘den livsviktige hjelpen’ i forbindelse med Røde Kors-dagen. Lørdag 5. mai vil mange Røde Kors-frivillige være 
tilstede i ditt lokalmiljø for å bidra til å øke den personlige beredskapsevnen i vårt samfunn ved å være tilstede med 
fokus på førstehjelp.

Tekst: Norges Røde Kors | Foto: Benjamin A. Ward / Røde Kors

Hva gjør du hvis noe alvorlig skjer med en venn, barnet ditt, eller bare en tilfeldig forbipasserende? Er du godt forberedt, kan du bidra til å redde et liv.

•	 Kontakt alltid 1-1-3 dersom en person er bevisstløs. Er du usikker på hva du skal gjøre 
vurderer og avgjør nødhjelpstjenesten hvilke ressurser som trengs i hver situasjon.  
Innringer er deres forlengede arm på ulykkesstedet.

•	 Hjerte-lungeredning (HLR) kort fortalt: Frie luftveier, 30 brystkompresjoner og 2  
innblåsinger til medisinsk personell overtar.

•	 Bruk kun to fingre ved brystkompresjoner på spedbarn.

•	 Hjertestartere er enkle i bruk: En stemme forteller på norsk hva du skal gjøre.

•	 Ved kuttskader: Stopp blødning ved å trykke rett på såret med en ren bandasje eller et 
tøystykke. 

•	 Det er viktig å holde en skadet person varm selv om det er sommer og varmt ute.

•	 Små første- og andregradsforbrenninger skylles med rent vann i 20 minutter før du tar 
på brannbandasje.

•	 Ved bitt av giftige dyr skal du holde deg mest mulig i ro for å hindre giften i å spre seg 
raskt i kroppen. 

•	 Ved forgiftning: Ikke fremkall brekninger! Ring giftinformasjonen eller 1-1-3.

•	 Det kan dreie seg om hjerneslag hvis en person ikke klarer å PRATE, SMILE eller 
LØFTE begge armene.

Lær mer om førstehjelp på:
www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/forstehjelp
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I årets hendelsesrapport fra Røde Kors som tar for seg beredskap ble for første gang 
informasjon som gir et mer mangfoldig bilde av hvem det er Røde Kors-frivillige leter 
etter. Folk flest forbinder arbeidet til Røde Kors med påskefjellet og turister som går 
seg bort i fjellet. 

Rapporten viser imidlertid at svært mange av leteaksjonene skjer midt blant oss. Der 
vi bor, i byer og tettsteder. Samtaler med frivillige ledere i 10 store byer gir et bilde av 
mange aksjoner hvor hjelpekorpset leter etter mennesker som ikke ønsker å bli funnet.

Hendelsesrapport:  
Røde Kors leter oftere i byen 
enn på vidda

Solveig Hansen til minne

I 1967 ble Pasientvennene i Ski Røde 
Kors etablert. Allerede 17 oktober 1968 
fikk Solveig sitt kursbevis. Kort tid etter 
begynte hun som pasientvenn på Solborg 
og på Ski Røde Kors sykestue. Samtidig ble 
hun valgt inn som styremedlem og ble en 
sentral person i den nystartede foreningen. 

Besøkstjeneste ble en aktivitet som Solveig 
holdt fast ved i alle år, lenge etter at hun 
rundet 90 år. Det står det respekt av. 
Da Besøkstjenesten markerte sitt 50 års 
jubileum 7.nov 2017 satte vi stor pris på 
at Solveig var med oss på festen og kunne 
motta velfortjent heder. På 70 og 80 tallet 
var Solveig i en periode leder i Ski Røde 
Kors besøkstjeneste. Fra 1976 til 1978 var 
hun kasserer og en tid også representant til 
styret i lokalforeningen.

Alle var glad i Solveig og beboerne satte 
stor pris på de faste besøkene hennes, når 
hun og teamet kom med butikktrallen sin. 
Eller når hun bare kom på et uanmeldt 
besøk og hadde litt ekstra tid til en prat. 
Solveig var alltid velkommen. Hun hadde 
trått sine barnesko i Ski og kjente de fleste 
av beboerne på sykehjemmene. Solveig var 
en trygg samtalepartner, frisk i replikken 
og en god lytter, som kunne dele både gode 

og dårlige hendelser med dem hun møtte. 
Ved hyggetreffene på Solborg var hun 
alltid med, hadde med nybakte kaker og 
bidro til hygge som beboerne satte pris på.

Besøkstjenesten skaffet stort sett pengene 
til driften selv. 0g Solveig sto på, var aktivt 
med og tok sin tørn med loppemarked, 
bingotjeneste og ikke minst kakelot-
teriene i Bua på Løkkehjørnet. Gjennom 
år ble dette utrolig mange dugnadstimer. 
Da Ski Røde Kors kjøpte eiendommen 
Mork, hadde bygningen et stort behov 
for vedlikehold og fornyelse. Også denne 
gangen bidro både Solveig og Willy med 
enestående innsats som gikk over år.

Solveig likte å ha det pent og trivelig rundt 
seg og var særlig aktiv med både maling 
og innredning på Mork. Driften av eien-
dommen tok nok krefter og energi, men 
Solveig gjennomførte den humanitære del 
av jobben sin like trutt. Hun var en trygg 
person du kunne stole på. 

Solveig var også med og gjorde en flott 
innsats med den praktiske tilretteleggin-
gen for blodgivertjeneste i Ski. Den gang 
foregikk tappingen på Mork. Til tross for 
alt det Solveig rakk å gjøre for Røde Kors, 

så var det familien og spesielt barnebarna 
og oldebarna hun var mest opptatt av. Hun 
var kjempestolt av dere og så inderlig glad 
i dere alle. 

Vi som står igjen vil savne Solveig, denne 
trofaste flotte damen som gjennom hele 

sitt voksne liv har gitt så mye av sin tid til 
andre. Vi vil takke henne for alt hun har 
betydd og lyser fred over hennes minne.

På vegne av Ski Røde Kors og Ski Røde 
Kors besøkstjeneste:
Mary Fuhr

Solveig Hansen en bauta og ildsjel innen Ski Røde Kors 
er død. Hun var født 2.september 1923 og sovnet stille 
inn 16 januar 2018 etter et kort sykeleie.

Tekst: Mary Fuhr | Foto: Privat

Bli instruktør i Gatemegling og gjør en forskjell for ungdom!

Røde Kors Gatemegling er et tiltak som gir ungdom verktøy i konflikthånd-
tering og megling. Vi i Akershus Røde Kors rekrutterer nå nye frivillige 

instruktører til å holde workshops for ungdom. Vi søker deg som er god på 
å få kontakt med ungdom og trives med å formidle. 

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Som instruktør i Gatemegling får du: 

• bidra til at ungdom opplever 
utvikling, mestring og økt selvfor-
ståelse

• en gratis, solid opplæring og 
styrket kompetanse i konflikthånd-
tering 

• kompetanse som ofte er etter-
spurt i jobb-sammenheng 

• muligheten til å bli en del av et 
større Røde Kors nettverk

For å bli instruktør i Gatemegling må du: 

• Ta kontakt med Gatemeglingskoor-
dinator i Akershus Røde Kors på eva.
walicki@redcross.no eller 99127137

• delta på et seks dagers instruk-
tørverksted.        

• Førstkommende kurs er helgene  
4.-6. mai (del 1),  
og 25.-27. mai (del 2) 

• forplikte deg som Røde Kors frivillig 
og holde minimum én workshop
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HELLANOR.NO

DET DU TRENGER NÅR DU TRENGER DET

Alt til bilen!

Skal du pusse opp?
Kom inn i våre butikker og få  
våre anbefalinger. Da sikrer du 
et perfekt resultat.

Finn din nærmeste butikk på www.nordsjoidedesign.no

Asker 
___________________________

keyLink As
Nye Vakås Vei 64, 1359 Hvalstad

Tlf. 66 77 93 01
___________________________

AUrskOG - HØLAND 
___________________________

B-s regnskap As
Stasjonsveien 49, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 952 59 022 | www.b-s-regnskap.no
___________________________

Aurskog Graveservice As
Toverudveien 40, 1930 Aurskog

Tlf: 922 66 280
___________________________

e.T Distribusjon As
Aurveien, 1930 Aurskog

Tlf: 901 71 312
__________________________

Tom Haugen As
Hedumveien 263, 1930 Aurskog

Tlf: 924 92 111
___________________________

Maxbo skansen as
Nordre Bliksrudvei 2, 1941 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 43 40
___________________________

Fosser elektro As
Hølandsveien 2004, 1960 Løken

Tlf: 63 85 03 02
___________________________

BÆrUM
___________________________

Management k. As
Ruglandsvei 16 A, 1358 Jar

Tlf: 92 01 19 87
___________________________

eIDsVOLL
___________________________

Arve Frydenlund
2070 Råholt

Tlf. 95 15 45 55
_____________________________

Cubus råholt As
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Tlf: 63 95 12 00
_____________________________

Tigre Norpukk As
Minne Industriområde 41, 2092 Minnesund

Tlf: 91 87 57 01 
_____________________________

svendsby Byggconsult As
Årnesvegen 13, 2093 Feiring

Tlf. 63 96 11 70 | www.svendsby.no
___________________________

Bohus Leto Møbler As
Myrveien 2, 2080 Eidsvoll

Tlf: 63 96 03 90 
____________________________

krogsrud sag As
2080 Eidsvoll

Tlf: 63 92 25 50 | www.krogsrudsag.no 
_____________________________

Linnerud Biltransport As
2072 Dal

Tlf. 63 95 11 60 
___________________________

svervemoen Bakkehaug As
2092 Minnesund
Tlf. 90 13 79 66

____________________________

FrOGN
___________________________

Drøbak Mek. Verksted As
Osloveien 7, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 04 43
___________________________

GjerDrUM
_____________________________

romerike tak og membran As
2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 28 89

___________________________

NANNesTAD
___________________________

Herredshuset
Trondheimsveien 3, 1481 Hagan

Tlf. 63 99 34 65
___________________________

___________________________

NANNesTAD
___________________________

Åsgreina Byggassistanse As
Gimilvegen 11, 2033 Åsgreina

Tlf: 40 40 23 98
____________________________

An Bygg As
Ringtrostvegen 11, 2032 Maura

Tlf: 63 99 34 57
___________________________

Nes
___________________________

Fag-elektro As
2080 Eidsvoll

Tlf. 63 90 42 77
___________________________

Årnes revisjon As
Rådhusgata 1C, 2150 Årnes

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

Norsk rådgivning & regnskap As
Drognestoppen 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 90 30 60
___________________________

NesODDeN 
___________________________

Arneva regnskap As
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 96 05 95
___________________________

energihuset Aport og Fritid
Tangen Sentrum 1450, Nesoddtangen

Tlf: 66 96 32 00
___________________________

rÆLINGeN 
___________________________

rælingen Graveservice As
Wessels veg 12, 2005 Rælingen

Tlf. 63 83 00 00 
 
 

Japansk kvalitet for norske forhold

Traktorer
Gressklippere

Flishuggere
RTV

Kunstgress utstyr
Utstyr til golfbaner

Bråteveien 192
2013 Skjetten
Telefon: 64 83 25 00
post@svenningsens.com

RTV Terrengkjøretøy
For mer informasjon, 
kontakt din nærmeste 
forhandler

2092 Minnesund - Tlf. 63 95 99 00 - www.aasen-bil.no

Hos oss finner du TRYGGHET OG TILLIT.
Vi tar service på alle bilmerker.Rep av karosseri.Velg mellom 

nye og brukte biler. Velkommen til en hyggelig bilprat!

___________________________

skeDsMO
___________________________

Fotterapauten 
Depotgate 20, 2003 Lillestrøm

Tlf: 63 81 17 82
___________________________

Alti Biloppretting As
Odalsgate 25, 2003 Lillestrøm

Tlf: 63 81 35 35 
___________________________

skI
___________________________

Maskinentreprenør Casper Hjell As
Slemmestadvegen 25, 1408 Kråkstad

Tlf. 900 31 908
___________________________

Ås
___________________________

Thorsen Biovital As
Myrveien 17, 1430 Ås

Tlf. 64 97 40 60 - www.biovital.no
___________________________

Vi takker
annønsørene 

for den flotte støtten!

-KVALITET-ERAS
JO

NE
R

Lexit Group Norway AS / telefon 63 98 40 80 / www.lexit.no

Engasjement, risikohåndtering, sikkerhet, miljø 
og teknologi er nøkkelord for vårt samarbeid 
med Røde Kors i Norge og globalt. Les om våre 
prosjekter på dnvgl.com/redcross

Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!
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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
kjetil@gjerde-sikring.no

 

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

firmapost@allweiler.no

Rydde?
BESTILL container online.

ElEKTRO, TElEmaTiKK, FiBER OG inTERnKOnTROll ElEKTRO 
Øvre Måsan 10C, 1385 Asker

Tlf: 66 77 90 50

Avdeling Asker og Bærum

megaflis.no           megaflis.no           megaflis.no

Alt du trenger til baderommet 

får du hos

Er du revmatiker, hjertesyk,  
eller har muskel- og skjelettplager? 

Godthaab har et dagtilbud til deg som 
har behov for rehabilitering,  
men som vil bo hjemme. 
Dagtilbudet inkluderer lunsjbuffet. 

Godthaab Helse og Rehabilitering 
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua           
Telefon: 67 83 60 03     e-post: booking@godthaab.no     www.godthaab.no

Ring for mer info!

Myrvangvegen 8, P.b 213, 2040 Kløfta
Service@romerike-elektro.no

Pumper og pumpestasjoner 
for vann og avløp Industriveien 42 

1337 Sandvika 
Tlf: 67 55 47 00

Bjørnemyrsv. 2, 
1344 Haslum

Tlf. 67 53 47 35
VAkTTeLeFON:

48000941 etter kl. 15.00
septas@online.no

TA SERVICEN NÅ, BETAL SENERE!

BILXTRA KONTO - UTEN EKSTRA KOSTNAD!

Romerike Autoservice AS:  Tlf : 63 95 14 00 / 90 41 27 70 | Adr: Vognvegen 23, 2072 Dal 

Epost: romerike.autoservice@bilxtra-verksted.no  |  Åpningstider: mandag - fredag: 07:00 - 17:00

Vi tar service og reparasjoner på alle merker!

FAST LAVPRIS!EU-KONTROLL699,-.(Gjelder personbil)

BTT Transport AS

Søndre Fosterud, 
1430, Ås 

Tlf: 900 26 150 
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Proaktiv Bolig og Prosjektmegling
Tlf: 66 78 60 20, epost: kontakt@proaktiv.no

*trafikkskade *yrkesskade *pasientskade
*trygd  *forsikring  *prosedyre
*arv/testamente *samboeravtaler *almennpraksis

Ta kontakt med adv. Thomas Chr. Wangen eller 
adv. Maja Simonsen for erstatning. 

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker. 
Våre 11 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

C.J Hansens vei 13 A, 2007 Kjeller - Tlf. 64 84 00 20 
www.halvorsenco.no - post@halvorsenco.no

 Tlf: 90 99 57 37 |  Email: post@jahr-transport.no
Besøk vår hjemmeside: www.jahr-transport.no

VELG KORTREISTE 
AGURKER FRA
GRØNNSAKSDISKEN

RENE NORSKPRODUSERTE AGURKER

www.solbergs-gartneri.no

 FORNØYD-
GARANTI

DEKKTEAM’S

ER DU FORNØYD,  
ER VI FORNØYD!

FAGVERKSTED
PÅ DEKK OG FELGER!

Ditt

AVD. EIDSVOLL 
 63 95 55 30 
AVD. JESSHEIM 
 63 94 86 00

AVD. KLØFTA 
 63 98 00 98
AVD. ÅRNES 
 63 90 10 17

 FORNØYD-
GARANTI

DEKKTEAM’S

ER DU FORNØYD,  
ER VI FORNØYD!

FAGVERKSTED
PÅ DEKK OG FELGER!

Ditt

AVD. EIDSVOLL 
 63 95 55 30 
AVD. JESSHEIM 
 63 94 86 00

AVD. KLØFTA 
 63 98 00 98
AVD. ÅRNES 
 63 90 10 17

Jessheim
Energivn. 1, Jessheim
Tlf: 63 92 96 00
Fax: 63 97 43 11

Prøvekjør nye Golf. En bil du ikke har sett maken til!
Den nye Volkswagen Golf er nærmest en komplett bil. Med det siste av ingeniørkunst og teknologi. Man skal
være forsiktig med å skryte av seg selv, men motorpressen har virkelig tatt frem superlativene når bilen skal
beskrives. DN.no skriver 24.10 blant annet “Denne bilen feier konkurrentene av banen”. Grunnene til det er
mange. Avanserte sikkerhetssystemer, multimediasystem med stor touchscreen, den er stillegående, har lavt
forbruk, og stort modellutvalg med både diesel og bensin. Det er rett og slett en gjennomført kvalitetsbil
utenom det vanlige. Det vil du oppdage selv også, når du prøvekjører. Velkommen innom.

* Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk fra 0,38 - 0,52 l/mil. CO2-utslipp fra 99-122 g/km.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

www.volkswagen.no

Fra kr xxx.xxx,-*

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

mollerbil.no

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

mollerbil.no

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger Sandnes og Jæren Egersund

1-2, Jessheim
24 03 46 00

1-2, Jessheim
24 03 46 00

Vestby tlf: 64 95 11 49 | Ås tlf: 64 94 04 10
www.aasglass.no

RingAlm Romerike AS 
Hauersetervegen 255, 2055 Nordkisa, Tlf: 63 94 77 11 | mob: 976 15 204

Fra idè til ferdig anlegg - www.sebprodukter.no

Kisavegen 5
2056 Algarheim
Tlf: 63 94 30 60 

Kroerveien 5-7 
1540 Vestby 

www.baksjobygg.no

... hjem til dine drømmer

Industriveien 33
1337 Sandvika

Tlf. 67 55 35 00
www.caverion.no

Soleiefaret 5, 1555 Son

Telefonnummer: 
902 60 862

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

Økrisletta 11, 1340 Skui
Tlf.: 66 84 77 11
Fax: 66 84 77 80

Mobil: 911 11 013
E-post: post@gunnarknutsen.no

Gystad
Algarheimsv. 29, 2050 Jessheim

Tlf. 63 97 59 00

Meierigården
Gardermovegen 30, 2050 Jessheim

Tlf. 63 97 78 37

Caverion

Caverion Norge AS gjennomfører tekniske totalentrepriser og 
enkeltinstallasjoner innen de fleste tekniske fag i tillegg til serviceoppdrag

Ta kontakt med din lokale Caverion avdeling.
Energiveien 16 - 2069 Jessheim - Tlf-63 98 66 00

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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Lungepoliklinikken arrangerer

For deg som har kOLs
(kronisk obstruktiv lungesykdom, emfysem eller kronisk astma.)

Kurset drives av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom 
og ergoterapeut.

Varighet: 17 kursdager over 5 uker. 8 deltakere pr. kurs.
Påmelding via henvisning fra egen lege til
 Lungepoliklinikken, Ahus, 1478 Lørenskog

Ved eventuelle spørsmål ring, tlf. 67 96 27 12 / 67 96 27 13

LUNGereHABILITerINGskUrs

MÅLseTTING MeD kUrseT
- bremse sykdomsutvikling
- øke kunnskap og forståelse
- bedre mestring og 
   trygghet
- praktisere lungetrim
     

     ekseMPeL PÅ TeMAer
     - lungenes oppbygging/
       funksjon
     - medisinsk behandling
     - anfallsmestring
     - følelsesmessige reaksjoner
     - røykeavvenning

FRA START TIL SLUTT  
- AJ PRODUKTER ER  
DER HELE VEIEN
Trenger du hjelp til skape et effektivt lager. Våre prosjektselgere er 
veldig opptatt av smarte lagerløsninger. Med over 40 års erfaring, 
ekspertise og engasjement kan vi tilby komplette logistikkløsninger 
for ditt lager. Vi hjelper deg med alt fra forslag og tegninger til leve-
ring og montering.

Kontakt oss på ajprodukter.no eller 67 02 42 00

BØN SYKEHJEM
Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56
Takker Besøkstjenesten til 
Eidsvoll og Hurdal Røde 
Kors for fint samarbeid!
"Bøn et godt sted å være, et 
godt sted å lære"

 BØN SYKEHJEM
  Bønsbakken 13, 2073 Bøn
  Tlf. 63 95 11 56
  Takker Besøkstjenesten til Eidsvoll og Hurdal 
  Røde Kors for fint samarbeid!
  “Bøn er et godt sted å være, et godt sted å lære”

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE

Brukte bildeler – vrakpant





Tlf. 63 99 62 00

www.elstadtrans.no Tlf: 67 02 45 00

Bærum eltek as
• ELEKTROENTREPRENØR •

Gruvemyra 61, 1354 Bærums Verk
Tlf.: 67 56 37 38 • Mobil.: 900 89 546

Fax. 67 56 17 37

Tlf: 02550 / 66 81 15 00 | www.samlerhuset.no

Industrivegen 30
2069 Jessheim
www.layher.no 

Telefon: 23 03 90 00
Ringeriksveien 243

1340 Skui

www.isotak.no



14         Røde Kors avisa Akershus

s k e D s M O

Skjettenveien 2 B, 
1466 Strømmen. 
Tlf: 63 84 28 00

www.ish.as 

22 05 07 00 Vi holder til i:
Ammerud, Skjetten, Kløfta, 

Råholt Lørenskog

Logo bakside biler:

Logo side biler:

Navn til dør førersiden under vindu:
Vidar: Vito
Jonas: Vito

Vi takker alle 
annonsørene 
for den flotte 

støtten

V e s T B y Å s

s k e D s M O

Toveien 22, 1540 Vestby
Tlf. 23 14 25 00

www.oluf.no

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

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

www.ukbh.no

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 00

Åpent hele døgnet!

lØKEn 
FJEllSPREnGninG

Vidar Løken
Nordre Karder vei 18 

 1550 Hølen
Tlf. 92 22 31 49

www.acdc.as
Sagaveien 66C • 1555 Son

www.activeservices.no

Lokaj Renhold 
og Maling AS

Feltspatveien 69, 1435 Ås 
Tlf.: 99 72 11 46

Elektrovegen 2, 
2050 Jessheim

Telefon: 63 94 89 00

Tlf: 63 80 51 00
post@vindveggen.no

Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
vindveggen.no

Vi takker alle 
annonsørene for den 

flotte støtten

Vi takker alle 
annonsørene for den 

flotte støtten

U L L e N s A k e r

U L L e N s A k e rs k I

s k I

www.miljoenergiboring.no

kriss@miljoenergiboring.no

E. Brosstad kjemi as
E. Brosstad kjEmi a/s

Boks 33 mortensrud - 1215 oslo
tlf. 64 86 55 23 - Fax 64 86 55 10

e-post: brosstad@online.No
www.vaskemidler.noE. Brosstad kjemi as
E. Brosstad kjEmi a/s

Boks 33 mortensrud - 1215 oslo
tlf. 64 86 55 23 - Fax 64 86 55 10

e-post: brosstad@online.No
www.vaskemidler.no

Tomtevn. 41, 1408 Kråkstad
Pb. 573, 1401 Ski

Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

Colosseumklinikken AS
Avd. Lillestrøm

Dampsagv. 4, 2004 Lillestrøm
Tlf. 64 84 10 50 

www.colosseumklinikken.no

Leiraveien 14, 2000 Lillestrøm 
Tlf. 63 80 04 60

Pakking - Lagring - Distribusjon 

www.logistikkhuset.no

Tlf: 63 97 50 00
www.bavvs.no

Industriv. 13
Pb. 207, 2051 Jessheim

Tlf. 63 94 21 20 Ødegårdsalleen 27, 2056 Algarheim  |  Tlf: 913 80 385
GARDERMOEN ELEKTRO – BALDER ALLÈ 2 2060 GARDERMOEN – TLF 02407 – WWW.BRAVIDA.NO

Blikkenslager 
Oddvar Solheim AS

Solheimvegen 2
2067 Jessheim
Tlf. 46 85 27 10

Toyota Romerike AS

Postb. 163, 
2051 Jessheim

Tlf: 63 94 22 00

Bjertnesvegen 8
Herbergåsen, 2166 Oppaker

Tlf. 63 90 11 11
www.bilsenteretr2.no

Team Regnskap 
Jessheim AS

Industrivegen 20
2069 JESSHEIM

Tlf.   63 94 61 60

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

Drøbak Marine 
Service

Gyltevn. 16, 1440 Drøbak
Tlf.   64 93 44 47
Mob. 97 97 31 81

DANNé
FoTTERApI

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

Tlf: 63 96 22 20

Hageland Aurskog
Hagesenter

Telefon: 63 86 31 43
www.hagelandaurskog.no

pLANTAX AS
Skedsmogt. 3A, 
2000 Lillestrøm

Utleie av 
næringslokaler 
Tlf. 63 81 59 00

Avdeling Rådhusveien 4, 
1940 Bjørkelangen 

Tlf: 63 85 42 20

tlf.: 97969403

www.ket.no 
Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak

Tlf. 64 90 72 20
www.frankkristiansen.no

Elektroservice AS
AUT.INSTALL.
Sørumsgt. 32, 

2004 Lillestrøm
Tlf. 63 80 40 40 
post@elserv.no Tlf. 63 95 89 00

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60
Trondheimsvegen 

633, 2092 Minnesund
Tlf: 63 95 55 05 Trondheimsv. 77, 2050 Jesshei

Tlf: 63 97 29 30

Rørlegger og Bademiljøbutikk
Åpent: 10-17, (10-18) Tors, (10-15) Lørdag.

Sofiemyrv. 6,  1412 Sofiemyr
www.larmerud.no

Tlf: 901 92 438 
www.ronningenmaskin.no

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 

Høyås Bo og 
rehabiliteringssenter
Valhallav. 74, 1413 Tårnåsen

Tlf. 66 81 98 00
Takker besøkstjenesten 

for fint samarbeid

www.settem.no
67 80 21 00

Lommedalen

Gravsteiner og skifer

SETTEM
STENINDUSTRI

STEINRIKET

Finstadhagen
Last AS
1930 Aurskog 

Tlf. 63 86 45 01/
958 44 000

støtter Aurskog-Høland røde kors

CONTAINER´N

ASKER OG BÆRUM CONTAINERSERVICE

67 54 54 54

AVFALL-OG METALLGJENVINNING AS

Ski Anleggsservice AS
Espen Grøstad

Tlf: 900 88 188

Bergmann 
Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50
Fax: 63 83 57 40

Anonym Giver
Støtter 

Røde Kors

 Svein   
 Grøstad AS

Graving, Transport, Salg av jord
Asfaltering

Grøstadvn. 10, 1400 Ski
Tlf. 64 87 24 48 • Mob. 901 72 196

E-post: sg@vekstjord.no

          SG 

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

KiNo midT i JESSHEim SENTRum

24 timers vakt telefon: 815 00 088
www.klmas.no

schmitz Cargobull
Norge As

Hovinmovegen 4
2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00
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e I D s V O L L

B Æ r U M

B Æ r U M

Olav  Ingstadvei 5
1309 Rud

Tlf. 67 15 20 00
www.franzefoss.no

Postboks 6, 1321 Stabekk • 
Besøksaddresse: Kveldsrosvingen 2

Telefon: 67 10 21 20 

www.willumsen.no

T. 67 10 77 00 
F. 67 53 59 89

firmapost@nitschke.no

k.s. regnskap A/s  
Industrivn. 2, 

1337 Sandvika

Tlf.   67 80 85 10
www.ksregnskap.no

www.scanlift.no

lås & Prosjekt aS
Tlf: 469 48 806

Ringeriksveien 158
1339 VØYENENGA

mASKiNENTREPRENØR 

TERJE HaGElØKKEn aS

TLF: 90070110
2070 RÅHoLT

TANNLEGENE I JARHUSET

Vi bygger sammen!

www.gusterudbygg.no

Frilsetvegen 214, 2080 EIDSVOLL 
Tlf:  900 80 345

 post@kvebygg.no | www.kvebygg.no

Tlf: 67 18 67 10 
Olav Ingstadsvei 9, 1309 Rud

Materialhandtering.no 

AuTORisERT iNsTALLATØR

Slependv. 48, 
1341 Slependen

Tlf. 67 57 20 20

L Ø r e N s k O G

LØ r e N s kO G

L Ø r e N s k O G

F r O G N G j e r D r U M

Melissa, Birgit og 
Martin Schanche

Høilundveien 40
1449 Drøbak

Tlf. 64 93 38 43

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

Fax. 64 98 92 22
Gjerdrum kommune

Tlf. 66 10 60 00
skyvedørsgarderober

tlf. 67 97 09 90. www.acme.no

Hageland Lørenskog
Tunvn. 2 v/Lørenskog Storsenter

1473 LØRENSKoG
Tlf 67921120

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Telefon: 64 00 74 00 
Mob:  905 28 631

www.stenerud-byggservice.no
N e s

www.scanvacc.com

A s k e r

A s k e r

A s k e r

Norges sterkeste takstein! 
www.monier.no 
Tlf: 66 79 96 00

 

OOslo Sanitetsforening Brusetkollen AS 

  Otto Valstadvei 70, postboks 422, 

  1373 ASKER  

  Tlf. 66 98 79 00 

Rørkompaniet AS
Kirkeveien 54
1395 HVALSTAD
66 77 60 20 
asker@comfort.as RØRKOMPANIET AS

www.atrack.no

Leangbukta 46
1392 Vettre

Tlf.  66 98 71 50

Revisorforum AS
Gamle Drammens vei 227,  

1383 Asker

Tlf. 906 62 852
www.rforum.no

Bygg 
Entreprenøren AS

dælijordet 4, 
1383 Asker

Kirkeveien 56 A, NO-1395 Hvalstad
www.fristed.no 

Ascan AS
Leangbukta 40

1392 Vettre

Hagaløkkveien 13
1383 ASKER Kontor: 66980515          

www.pettereriksen.no

Smedsvingen 6
1395 Hvalstad

A s k e r

Kirkeveien 50,1395 Hvalstad
Tlf; 98664580

magnus@hammerogsag.no

Mob: 906 20 978
Slemmestadveien 210

1392 Vettre

Elementsalg aS
Leangbukta 30D, 

1392 Vettre Askerveien 50, 1384 Asker 
Telefon: 40 00 23 32 

N A N N e s T A D

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

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

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

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

www.vvsogmiljo.no | e-post: post@vvsogmiljo.no 
tlf: 95979226

Kloppaveien 10, 1472 Fjellhamar

A U r s k O G  -  H Ø L A N D

A U r s k O G  -  H Ø L A N D

Telefon: 63 85 65 27 
post@hb-pukkverk.no
www.hb-pukkverk.no

Bane & 
El. Sikkerhet AS
Setskogveien 1628, 

1954 Setskog
1351 RUD

Tlf. 67 17 51 51
www.hgmedia.no

N I T T e D A L N I T T e D A L

Alle typer gjerder!
rosing.no

Vista Norge AS
Leverandør av solskjerming og 

gardinopphengssystemer.

www.vistanorge.no
O P P e G Å r D

O P P e G Å r D
Entreprenør- og 

anleggsgartnerfirma
STEinAr 

GjErSrud & Co AS
Fløisbonnv. 26, Taraldrud, 1412 Sofiemyr

Mob: 907 33 141 / 419 05 302
ENTREPRENØR - ANLEGGSGARTNER
ALT I HAGEANLEGG-SNØRyDDING

Volvo Maskin AS
r Æ L I N G e N

r Æ L I N G e N

Få mere ut av pengene !
Hos oss får du både kvalitet til gode priser og personlig service.

Fleksible åpningstider som passer deg: dagtid, kveldstid og helger.
– Ring oss i dag for et godt tilbud på dekk og felg.

Tlf 41 25 56 96 | Kirkevegen 18, 2008 Fjerdingby

s k e D s M O

s k e D s M O

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19 2003 Lillestrøm

Tlf. 63 81 00 16

oddvisa@baeiendom.no

Industriveien 9B
2020 Skedsmokorset

Tlf. 63 87 96 00
www.seko.no

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Rælingsvei 154
2008 Fjerdingby

Tlf. 63830548
www.romerikeror.no

Telefon: 90 82 05 58 | Mail: roens-as@online.no

kjovarme@online.no
Tlf: 907 73 208

Bråtealleen 7, 2010 Strømmen

Telefon: 63 83 65 00
E-post: terje@lrb.as

www.lrb.as

Hadelandsveien 835
1482 Nittedal

Tlf: 67 07 23 30

Hadelandsveien 835
1482 Nittedal

Tlf: 67 07 23 30

Hadelandsveien 835
1482 Nittedal

Tlf: 67 07 23 30



B - Blad
reTUrADresse:

Bell Media AS
Tollbugt. 115, 3041 Drammen

”Elsker mine GaitLine sko! Bruker dem 
nesten hver dag. Ikke ofte jeg går i sko 

som er bra for meg og fine samtidig!”

- Vendela Kirsebom

Besøk din nærmeste butikk eller enklereliv.no

Sko med moderne design og helt unik såleteknologi. 
Sålen guider kroppstyngden riktig gjennom foten.

Sted: Vangfjellsveien, 3440 Røyken. Kontakt: Espen Oland, Telefon: 913 46 140, E-post: espen.oland@blockwatne.no 

Åkerbakken Gleinåsen Vest
Lettstelte 3- og 4-roms leiligheter med BRA fra 68–70 m2. Leilighetene har flott terrasse  

og god planløsning. Med grønn, sentral beliggenhet og gangavstand til Røyken sentrum med togstasjon  
og tilgang til det du trenger i hverdagen.

blockwatne.no/gleinaasen

Illustrasjon

-15% rabatt på all 
polering i mai

Handz On Vinterbro Senter
Sjøskogenv 7 - 1407 Vinterbro 

Tlf: 488 411 55 | vinterbro@handzon.no
www.handzon.no/stasjoner/vinterbro-senter/

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


