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Eidsvoll Rotaryklubb har vært en aktiv aktør i lokalsamfunnet i 58 år. Klubben har i dag 45 
medlemmer som møtes hver mandag på Breidablikk.
    Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gangne andre som grunnlag for alt vårt 
arbeid.
    Klubben bidrar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har klubben i mange år 
samarbeidet med Eidsvoll videregående skole og bidratt økonomisk med premiering av elevenes 
beste internasjonale prosjekter.
    Internasjonalt er Rotary best kjent for å være en sentral bidragsyter til utryddelsen av polio i 

2016
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verden. Eidsvoll Rotaryklubb 
bidrar i dette viktige arbeidet.
    Vår klubb har i 2016 tatt 
initiativ til å starte et øyehelse 
prosjekt i Chimoio i Mosambik. 
Mange av de unødvendige 
blinde bor i den fattige del 
av verden. Disse kan få synet 
tilbake for 250 kroner. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med 
Norges Blindeforbund og en 
lokal rotaryklubb i Mosambik.
    Eidsvoll Rotaryklubb 
har vært aktiv i arbeidet 
med internasjonal 
ungdomsutveksling. Flere 
ungdommer fra Amerika og 
Australia har fått mulighet 
til å være et år i Eidsvoll. 

Samtidig har flere ungdommer 
fra Eidsvoll fått tilsvarende 
mulighet ved å reise ut.
    Ved å kjøpe «Eidsvoll i bilder» 
støtter du vårt viktige arbeid 
lokalt og internasjonalt. Vi 
håper samtidig du får et hyggelig 
tilbakeblikk på året som har 
gått. Vi takker for din støtte.
    Vi vil rette en ekstra stor takk 
til våre annonsører som velvillig 
støtter oss økonomisk. Vi må 
også takke Eidsvoll Ullensaker 
blad og Nannestad videregående 
skole for samarbeidet med 31. 
utgaven av Eidsvoll i bilder.

Med vennlig hilsen

John Arne Karlsen
President 2016-2017

2016
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Oktober 2015

John Erik Vika (Sp) ble 
valgt til ny ordfører i 

Eidsvoll og fikk overrakt 
kjedet av avtroppende 

ordfører Einar Madsen. 
Vika inviterte til et bredt 
samarbeid med de ulike 

partiene.
Einar Madsen overrakte ordførerkjedet til John-Erik Vika og ønsker den nye 
ordføreren lykke til.

John-Erik Vika fikk ordførerkjedet
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Knut Kopperud er 
så glad i kiosklivet 
på Dal at han har 
avslått alle tilbud på 
eiendommen. Kiwi har 
tilbudt fem millioner 
og ny kiosk, men jeg 
trives alt for godt 
her, sier Kopperud. 
Kiosken er bare stengt 
en dag i året, nemlig 
første juledag.

Oktober 2015

Kioskeieren har sagt nei flere ganger til matgiganten

Knut Kopperud (73) har drevet kiosken siden 1968. Han ser foreløpig ingen grunn til å 
selge eiendommen. - Kiwi har vært de mest ivrige, sier Kopperud.
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Oktober 2015

Bispevisitas i Eidsvoll. 
Mutter´n og fatter´n 

var lærere her og 
jeg bodde i Eidvoll 

til jeg var fire år, 
fortalte biskop Atle 

Sommerfeldt da 
han besøkte Vilberg 

helsetun.
Biskop Atle Sommerfeldt (i midten bak) møtte både svært gamle og svært unge under 
besøket på Vilberg helsetun. 

Møtte de yngste og de eldre
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Eidsvoll videregående 
skole styrker 
samarbeidet med 
næringslivet. 
Næringslivstopper 
skal være mentorer for 
ungdomsbedrifter på 
skolen. Lærer Hanne 
Østby er fornøyd med 
at alle hun spurte 
takket ja. 

Oktober 2015

Enda tettere samarbeid med næringslivet

- Alle jeg inviterte, takket ja til å komme for å bli mentor, sier lærer Hanne Østby fornøyd. 
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Statistene samlet seg 
i Letohallen for å se 

Farmen-finalen. Det 
var nærmere 370 

statister fra Eidsvoll 
og omegn som deltok 

under innspillingen 
av Farmen på TV 2. 

Innspillingene ble gjort 
på Løntjernbråten i 

Gullverket.

November 2015

Statistene samlet seg for å se Farmen-finalen

Farmen-statistene samler seg for å se finalen sammen på storskjerm. Her er en håndfull av 
dem: 1. rekke fra ventre: Jorunn Lien, Anne-Grethe Strand, Jane Christin Skjelbek, Lene 
Rønås og Sonja Akselsen. 
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Utbygging i 
Sundet hindres av 
reguleringsplaner som 
ble vedtatt på 1950- 
og 1960-tallet. Kjetil 
Rudi og Trine Fallet 
i NV55 Eiendom AS 
eier branntomten i 
sentrum, men hindres 
i å bygge nytt så lenge 
det ikke kommer nye 
reguleringsplaner.

November 2015

Orker ikke å slåss mot gammelt regelverk

- Inntil ny regulering foreligger, eller vi får dispensasjon, forblir Sundgata 11 ubebygd, sier 
Kjedil Rudi og Trine Fallet om Sundgata 11. 
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Bønsmoen skole 
har elever fra 39 

land og arrangerte 
internasjonal uke, der 

flyktninger og deres 
bakgrunn sto i fokus. 

November 2015

Har elever fra 39 land

Adrian Bartkiewich, Ali Bageri og Ismail Madar Ismail lagde vennskapsbånd.



11

Ragnhild Owe og 
Bjørn Ivar Toftnes 
lagde egen kabaret 
med scener fra et 
ekteskap. Forestillingen 
ble en suksess og alle 
forestillingene gikk for 
fulle hus på Lille Barolo 
i Sundet. 

November 2015

Suksess med kabaret

Ragnhild Owe og Bjørn Ivar Toftnes kler hverandre utrolig godt. Her har Toftnes tatt med 
favorittingene sine på scenen. - Jeg kan sitte og se på dette i dagesvis, utbrøt Toftnes.
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November 2015

Eidsvoll svømmeklubb 
fylte 50 år og 

arrangerte stort 
svømmestevne. 

Klubben ble stiftet i 
1965 av Ralph Harris. 

Klubben har i dag 
rundt 700 medlemmer 
og vil måle seg med de 

store klubbene.

Vil måle seg med de store klubbene

Denne gode gjengen deltok på svømmestevne.



13

Suksess og 
trampeklapp for 
Eidsvoll amatørteater 
da de hadde premiere 
på årets juleforestilling. 
Stykket var skrevet av 
Hanne Østby og hun 
var strålende fornøyd 
med premieren. Vi 
har proffe amatører i 
teateret i Eidsvoll, sier 
ordfører John-Erik 
Vika.

Desember 2015

Trampeklapp og stående applaus på premieren

De gamle reinsdyrene var noen av rollefigurene som fikk publikum til å le.
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Sagmoen prosjekt 
AS bød 1,2 millioner 

over takst og kjøpte 
eiendom med 

panoramautsikt til 
Sundet. Selv føler vi 

at det er et røverskjøp 
sier medeier Shane 

Christian Matheson 
og forteller at arbeidet 

med å prosjektere 
boligprosjektet allerede 

har startet. 

Desember 2015

-Dette er en perle av en sentrumstomt

Eirik Nordeide (fra venstre), arkitekt Ida Andresen, Shane Christian Matheson og Bjørg 
Eknes gleder seg til å ta fatt på prosjektet Holslia. 



15

Desember 2015

Tolv nye leiligheter 
stod klare i Minnesund 
panorama, som er 
navnet på den nye 
boligblokken på 
Langset. Byggherre var 
Minnesundsenteret AS 
som eies av familiene 
Jensen og Aasen på 
Minnesund.

Minnesunds første blokkleiligheter

Både byggherre, leilighetskjøpere og entreprenør er fornøyd etter fullførelsen av Minnesund 
Panorama. F.v: Kåre Aasen, Leif Jensen, daglig leder Jahn Snortheim hos Johns. Granås 
AS, Bjørn Aasen, prosjekleder Freddy Mellem og anleggsleder Ole Richarnd Bjerke hos 
Johns. Granås.
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På snart seks 
år har May-Lis 

Ekstrøm Hoel skapt 
suksessen “Loftet“ 

på Hammerstad, 
som regnes som 

en av Norges beste 
gårdsbutikker. “Du bør 
helst ha åtte armer, fire 
bein og to hoder for å 
drive med dette. Mye 

har handlet om å brette 
opp ermene”, sier hun. 

Desember 2015

May-Lis Ekstrøm Hoel er ferdig med det fem måneder lange oppdraget som ukesoppdrag-
sansvarlig i Farmen. Nå er hun tilbake på gården Hoel Vestre på Hammerstad i Eidsvoll. 
Her driver hun “Loftet” med stor suksess. 

Har brukt alt hun kan for å skape suksess på gården
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Dobbeltsporet 
langs Mjøsa åpnet. 
Samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen 
og jernbanedirektør 
Elisabeth Enger klipte 
snora på den nye 
jernbanen, i påsyn 
av en stolt ordfører i 
Eidsvoll. 

Desember 2015

Ordføreren: - Dette gjør kommunen vår attraktiv

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Jernbanedirektør Elisabeth Enger klipte snora på 
den nye jernbanen. 
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Etter 43 år i skolen 
sluttet rektor ved 

Langset skole, 
Marianne Akerjordet. 

Det blir vemodig 
å slutte, men jeg er 

glad for å hatt et godt 
yrkesliv, sier hun og 

legger til at Minnesund 
er et godt sted å bo. 

Desember 2015

Sluttet etter 43 år i skolen

Elevene på Langset har et godt forhold til sin rektor, men nå takker Marianne 
Akerjordet for seg.
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Det er planlagt 
boligbygging i 
Vilbergskogen, men 
10-åringene Maren 
Emilie Engehagen 
Myrhaug, Helga 
Mecklenborg Salvesen, 
Angelica Finsbråten 
Holm og Mira Almeli 
Bekkeli håper skogen 
kan bevares, og har 
skrevet brev til staten. 

Desember 2015

Vil redde skogen med brev til staten

Maren Emilie, Helga, Angelica og Mira  er blant de mange elevene på Vilberg skole 
som nå kjemper for Vilbergskogen i nærmiljøet.
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Det var utsolgte 
forestillinger i 

Panorama da kinoen 
åpnet igjen i romjulen, 

etter å ha vært 
stengt på grunn av 

kommunens økonomi. 
Kinoen har vært savnet 

av mange, og tilbudet 
ble mottatt med åpne 

armer.

Desember 2015

Kinosuksess i Sundet

Petter Brenden (5), Frida Hagløkken (7) og Torill Brenden (7) hadde sett Herfra til 
Flåklypa og likte filmen godt. 
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Januar 2016

Sven Erik Christiansen 
har drevet frisørsalong 
i Sundet i 30 år, i 
samme lokaler i 
Saga 2  - senteret. 
Han er den eneste 
næringsdrivende 
som har vært 
sammenhengende 
i senteret siden 
åpningen, og har 
klokkertro på framtida 
i Sundet. 

Har klokkertro på framtida i Sundet

Sven Erik Christensen har vært frisør i Saga 2 i 30 år.
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Januar 2016

“Shell-dama“ Ellen 
Chatrine Laugen 

Vestnes gir seg på 
Shellstasjonen i Sundet, 

etter å ha vært ansatt 
i 32 år, 8 måneder og 

en dag. I alle årene har 
hun ytt topp service 

med smil, glimt i øyet 
og gode historier.  

Shell-dama gir seg etter 32 år med topp service

Ellen Chatrine Laugen Vestnes har jobbet på Shell-stasjonen i Sundet i 32 år, åtte måneder 
og én dag. Her er hun sammen med Tom Snekkerhaugen  på sin siste arbeidsdag.
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Januar 2016

Eidsvollingen Pål-Erik 
Ruud er blant verdens 
høyest dekorerte i 
taekwondo, etter å ha 
blitt tildelt den åttende 
grad. Det er viktig for 
meg å få frem at jeg 
ikke har fått dette som 
utøver, men for de 
tingene jeg har brukt 
taekwondo til, sier 
Ruud. 

Blant verdens høyest graderte i taekwondo

Pål-Erik Ruud kan kalle seg grandmaster i taekwondo moo duk kwan og ble nylig 
tildelt graden 8. dan. Her demonstrerer han kontrollgrep på Ståle Andersen fra 
Eidsvoll fristil taekwondoklubb.
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Januar 2016

De opprinnelige 
skolekorpsene på Dal, 

Råholt og Eidsvoll 
Verk er nå samlet til 

ett, nemlig Søndre 
Eidsvoll skolekorps. 

Lars Sandholtbråten, 
William Ildal og Lena 

Bråten er noen av 
de som jobbet med 

etableringen. 

Samlet tre små korps i sørbygda til ett stort

Lars Sandholtbråten, William Ildal, Berit Smedsrud og Lena Bråten er noen av 
dem som jobbet med å etablere Søndre Eidsvoll skolekorps.
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Januar 2016

Snart kan du ta deler av 
landets første jernbane 
i øyesyn. Bønsparsellen 
fra Bøn stasjon er den 
eneste delen av den 
opprinnelige hovedbanen 
som fortsatt er intakt. 
Arbeidene har pågått 
siden 2006 og Norges 
første løsmassetunnel er 
omfattet av prosjektet. 
Målet er at det skal bli 
både gang- og sykkelveg 
og en turistattraksjon.

Graver fram Norges første jernbane

Her er tunnellåpningen på Norges 
første jernbane.
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Nytt og utvidet lysløypenett

Eidsvoll Værks skiklubb har 
investert syv millioner på 

fire år i nytt lysløypenett. 2 
km, 2.5 km, 3 km og 7.5 km, 

samt 1,4 km rulleskiløype 
og 2050 lyspunkter.

Jan Eriksen, Trond Alfarrustad, Ole T. Forberg, Ole B. Nyberg og Erik Johnsen er alle med i 
dugnadsjengen til EVS.

Februar 2016
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Tok kurs i ledelse – nå venter ungdoms-OL

Først tok hun lederkurs 
for ungdom i regi av 
idrettskretsen. Nå har Oda 
Limbodal fått fri fra skolen- 
og er klar som frivillig til 
ungdoms-OL.

Oda Limbodal skal være publikumsvert under ungdoms-OL i Lillehammer.

Februar 2016
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Februar 2016

Eidsvoll 1814´s direktør slutter

- Det er ingen 
dramatikk i dette. 

Jeg skal rett og 
slett pensjonere 

meg, sier Eidsvoll 
1814s direktør, Erik 

Jondell. Han har ledet 
Eidsvollbygningen til 
å bli et framtidsrettet 
museum på historisk 

grunn.
Erik Jondell slutter.
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Nina ny sjef på senteret

Nina Kristengård er den 
nye senterlederen på Amfi 
Eidsvoll. «Jeg gleder meg, 
det blir spennende å jobbe 
i Eidsvoll igjen.» Nina 
kommer fra jobben som 
daglig leder i LSK kvinner, 
der hun gjorde braksuksess.

Stein Erik Lie ønsker Nina Kristengård velkommen som ny senterleder på Amfi Eidsvoll.

Februar 2016



30

Glad for jubileum. I 2006 startet Studio Safari opp med faste quizfredager en gang i 
måneden. 10 års jubileet ble naturligvis markert.

I ti år har det én gang i 
måneden vært stinn brakke 

under quizen til Studio 
Safari i Sundet. I snitt har 

det vært 75-80 mennesker 
her hver gang. Da er det 

fullt og intimt her, men det 
virker som folk alltid har 

satt pris på tilbudet. Det har 
blitt en del av kjennetegnet 
vårt, sier frisør og gründer 

Astrid Østbye Haugen.

Feirer 10 år med quiz
Mars 2016
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Full krimpott for Kjell Ola Dahl

Kjell Ola Dahl har fått Rivertonprisen for boka 
«Kuréren». Boka har også fått Brageprisen.

Kjell Ola Dahl har med 
«Kuréren» skutt innertier 
to ganger, både Brageprisen 
og Rivertonprisen i 2015. 
Handlingen i boken 
foregår over flere plan, 
hvor det meste av historien 
utspiller seg i 1967. En 
grufull historie, med 
ingredienser som mord og 
arrangert dødsfall, rulles 
opp. Undervegs stiger 
spenningen, før alle brikker 
faller på plass for leseren.

Mars 2016
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Aud Vandvik fra Eidsvoll Rotary, Julia Ortiz og hennes søster Selma Steinholt.

Årets utvekslingsstudent 
er Julia Ortiz fra Australia. 

Rotary tilbyr ungdom 
å bo i andre land som 

et utvekslingsopphold. 
Målet er å arbeide 

for fred og forståelse 
gjennom vennskap. Julia 

roser mottagelsen fra 
Eidsvoll videregående og 

idrettslinjen.

Fra down under
Mars 2016
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April 2016

Ekteparet Lauten/Østbye 
vurderte frem og tilbake 
før de bestemte seg for å 
klinke til. Nå står et 2.4oo 
m2 stort ammekufjøs 
med panoramautsikt over 
Eidsvoll klart.

Storsatsing: Ole Lauten og Mari Østbye tenkte seg godt om før de investerte millioner av 
kroner i et splitter nytt ammekufjøs.

Millionløft på toppen av åsen
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Eidsvoll Rock og Bluesklubs første styre. Foran fra venstre: Rune Morten Havgar, Rune 
Westengen og Ole Andres Isager. Bak fra Venstre: Olaf Dønnum, Tom Stalsberg, Ole Olstad 
og Tom Roar Bjerke.

Det var lagt opp til 
høy nostalgifaktor 

når Eidsvoll Rock og 
Bluesklubb markerte at 
de har holdt det gående 

i 35 år. Klubben ble 
stiftet i mai 1981, og 

siden da har det vært 
full guffe.

Feirer 35 år med lokale helter
April 2016
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Her vanket eidsvollsmenn og familien Wergeland

Storgården Mork skal 
tilbakeføres til sin fordums 
prakt.

- Jeg håper restaureringen er ferdig i 2020, sier eieren av Mork, Vivi Fleischer. Håndverk-
erne Mads Kleven (t.v.) og Christian Riis har jobben med å håndtelje de store stokkene som 
skal erstatte råttent tømmer.

April 2016
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Odd Bekkedal fra Eidsvoll Verk synes det var litt i kaldeste laget å kjøre sin Indian Chief 
Taim til treff.  Dette er motorsykkelens Rolls Royce.

Eidsvoll Amcar-klubb 
inviterte til amcar 
treff. Flere hundre 

bilentusiaster trosset 
kulda og tok turen til 

Sundet for å møte andre 
likesinnede, se flotte 

biler og få en smakebit 
av den amerikanske 

drømmen.

Amcar treff i Sundet
April 2016
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Mai 2016

En nydelig forestilling fra start til slutt

Det var en ren nytelse 
å se barn og unge fra 
Eidsvoll Ballettsenter 
utfolde seg på scenen 
i Panorama. I fem 
dager til ende har 
utøverene utfoldet 
seg for tilnærmede 
fullsatte saler under 
elevforestillingen.

Smilene satt løst fra utøverne som utfoldet seg til 20 i stil på scenen.
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Mai 2016

Sentrumsforeningen skal anlegge aktivitetspark

Sentrumsforeningen 
bygger aktivitetspark 

på Sørtangen. - 
Dette skal bli en 

familiepark, forteller 
Benedicte Tærud som 

er leder i Eidsvoll 
sentrumsforening.

Mellom Tømmerfløteren og Eidsvollbrua, skal det settes opp en 
aktivitetspark.
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Jondell ble overrumplet

Det var under 
ettermiddasarrangementet 
i parken at Eidsvolls 
ordfører, etter å ha utbragt 
Wergelandspokalens 
skål, satte i gang å synge, 
helt utenom det oppsatte 
programmet.

Erik Jondell fikk 17. mai Eidsvoll kommunes kulturpris overrakt av den syngende 
ordfører, Jon Erik Vika.

Mai 2016
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Mai 2016

En lørdag full av aktiviteter

Alle aktørene på 
Verket samarbeidet 

om aktivitetene. - Det 
gir inspirasjon og 

glede. Det kommer 
alltid mye folk hit, 

og det er en god 
opplevelse. 

Birgit Hårtveit fra Gourmetkurven/Smestuen Gård kunne fortelle at rødløkspotten 
ble utsolgt på et par timer.



41

Mai 2016

ØRIs 25-årsjubileum

Det var ikke noe å 
si på stemningen da 
ØRI markerte sitt 
25 års jubeleum, og 
inviterte til åpen dag. 
Ordfører John-Erik 
Vika åpnet dagen 
hos Øvre Romerike 
Industriservice med en 
tale der han gratulerte 
jubilanten.

Aabjørn Brohaug synes ØRI er en fin arbeidsplass.
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Mai 2016

Klassen håper på seier

Det er ingen tvil 
om hvem alle på 

Dal skole håper skal 
vinne finalen i Melodi 

Grand Prix Junior: 
Det er naturligvis 

Jørgen Holst-Larsen.
Jørgen Holst-Larsen (13) fra Råholt har hele klassen i ryggen da han deltok i finalen 
i MGP Jr.
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Juni 2016

Med blå himmel 
og flagget til topps 
markerte ordfører, 
elevene og rektor 
Torild Skovseth at 
Ås skole har fått nye 
lokaler til SFO og 
første klasse. Det nye 
bygget er på 400 kvm 
og har kostet 21,6 
millioner.

Flagget til topps på Ås skole

Med blå himmel, flagget på topp og elevene samlet ønsket rektor Toril Skovseth 
velkommen til den store dagen.
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Juni 2016

Bjørn Dæhlie har kjøpt 
tomt ved elvebredden i 

Sundet og bygger blokk 
med 29 leiligheter, 

som han har kalt 
“Skibladnersvingen”. 

Beliggenheten blir unik 
med utsikt rett over til 

Gamle Eidsvoll stasjon, 
som Dæhlie eier fra 

før. Det er nå mange 
spennende prosjekter 

på gang i Sundet, 
uttaler han.

29 leiligheter i Sundet

Bjørn Dæhlie presenterte sitt byggeprosjekt “Skibladnersvingen” for de 
næringsdrivende i Eidsvoll under et frokostmøte i Badet kulturtun.
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Juni 2016

Fansen hylte for 
Marcus og Martinus. 
Når de holdt konsert 
på Skjoldnestangen 
under Sunddagene. 
De to 14 år gamle 
tvillingene trakk 4.500 
publikummere, til den 
største konserten som 
er arrangert i Eidsvoll. 
Arrangementet, i regi 
av Eidsvold Turn, gikk 
prikkfritt for seg

Fansen hylte for Marcus og Martinus

Linnea Martinsen, Thea Andorsen og Sara Romsås Avolio ventet fra 
klokka tre for å komme nærmest mulig Marcus og Martinus. 
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Juni 2016

Forestillingen “Gull 
og gråbein”, i regi av 

Eidsvoll amatørteater 
hadde premiere på 

Løntjernbråten i 
Gullverket. Stykket 

er skrevet av Hanne 
Østby og Arne Sundli 

og ser med både et 
alvorlig og skrått blikk 

på forholdene under 
gullgraverperioden. 

Forestillingen var 
utsolgt og høstet stående 

applaus.

En forestilling god som gull

Som alltid, så endte også dette godt.
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Skibladners reise inn i de norske hjem
Juli 2016

Hundrevis vinket 
Skibladner av gårde da 
den la fra kai i Eidsvoll 
tirsdag 12. juli. Mjøsas 
hvite svane reiste 
gjennom TV-ruta og 
inn i de norske hjem.

Det var mange som hadde tatt turen til Minnesund for å vinke til Skibladner.
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Juli 2016

Spillet Pokémon Go 
sørger for at de kjente 
skapningene kommer 

til liv i den virkelige 
verden. Folk leter 

iherdig etter virtuelle 
Pokémons som har 

funnet seg ulike 
holdsssteder

Pokémonfeber på Øvre Romerike

Ida Holmerud, og sønnen Jakob, fant mye spennende ved Eidsvollbygningen. 
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Båteiere fra begge 
sider av Mjøsa har 
gjort det til tradisjon å 
starte ferien i Eidsvoll. 
Stadig flere skaffer 
seg cabincruiser i 
Mjøsa og Vorma, og 
båtsesongen varer 
vanligvis fra juni til 
oktober. 

- Det er alltid hyggelig å komme til Eidsvoll
Juli 2016

Båtturistene med cabincruisere trives i Eidsvoll og kommer igjen år etter år.



50

Tesla ruller ut sitt 
superladenettverk, og 

åpner 20 ladestasjoner 
ved Nebbenes 

nordgående. Det 
kommer også åtte 

ladestasjoner til andre 
elbil-modeller.

Får verdens største ladestajson for elbiler

Daglig leder Morten Østnor for Nebbenes gleder seg over det nye ladeanlegget og 
håper det vil ha positive ringvirkninger for deres næringsvirksomhet.

Juli 2016
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Tatt akkurat i rett øyeblikk

Ved første øyekast er 
dette bare et motiv 
av fire mennesker på 
tur. Men så, etter å 
ha dvelt ved bildet i 
noen minutter, vokser 
det mer og mer. Og 
vi faller pladask for 
kontakten mellom de 
to minste.

Tvillingene Mikkel og Marie koser seg i bæremeis på ryggen til pappa Morten og 
onkel Knut.

Juli 2016
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Turnere i Tsjekkia
August 2016

22 turnere fra Eidsvoll 
turn har deltatt på 
Eurogym i Ceske 

Budejovice i Tsjekkia. 
Eidsvoll turn var eneste 

tropp fra Akershus 
som deltok på dette 
oppvisningsstevnet.

Deltakerne fra Eidsvoll turn under en av oppvisningene, med Oda Emilie Solberg i 
forgrunnen.
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- Ikke et noe man-show

Line Mari Langseth 
reiste til Rjukan for 
å hevde seg. For 14. 
året på rad ble Isklar 
Norsemann Xtreme 
Triathlon arrangert. 
Norsemann er et 
langdistanse-triatlon 
som tar deltakerne 
gjennom noe av det 
flotteste norsk natur 
kan by på.

Line Mari Langseth forteller at hun er sterkest på løping. Her fra en treningsøkt.

August 2016
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Nå kan Smedstuen gård jakte nye NM-gull
August 2016

Smedstuen Gård ble 
reddet i tolvte time 
og 15 av 18 beholder 
jobben. 

Daglig leder Arne Sandin og Lars Sandholtbråten gleder seg stort over at driften er 
reddet og 15 av de ansatte beholder jobben. 
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Vokter av den hellige gral

Han sier det selv, 
Bård Frydenlund, den 
nye direktøren for 
Eidsvoll 1814: - Jeg er 
blitt vokter av Norges 
hellige gral. Fra han 
var gutt og bodde i 
Nordmarka har Bård 
Frydenlund levd med 
1700- og 1800-tallet på 
innsiden av hodet.

Bård Frydelund er den nye direktøren ved Eidsvoll 1814. Han omtaler 
Eidsvollbygningen som Norges hellige gral.

August 2016
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Norges eldste Nissan-forhandler fyller 50 år
August 2016

Bileventyret lever svært 
godt, 50 år etter det 
ble startet i en hage 

på Jessheim. Det hele 
startet 1. november 

1966, da David Aasen 
åpnet bilforretning 

i hagen sin på 
Nordbymoen. Han var 

allerede i bilbransjen, 
men hadde lyst til å 

starte egen forretning.
Brodrene Bjørn og Terje driver Aasen Bil i dag, og eier bedriften sammen med 
søstera Marit.
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Elens første bok - den viktige boka for alle

I ti år har Elen Egeland skrevet 
på sin første bok. Men så er det 
da også en viktig roman hun 
debuterte med. I oktober kom 
63-åringen ut på markedet med 
boka “Så det går deg godt”. Det 
som var tenkt å være en fagbok, 
endte opp som en skjønnlitterær 
roman om barndommen til Ina og 
hennes to søsken.

Elen Egerland debuterte med boka “Så det går deg godt”.

August 2016
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Ny tid på Morskogen
August 2016

Fem års 
anleggsvirksomhet 

med samtidig 
utbygging av jernbane 
og motorveg er forbi. 

Nå venter en ny 
tilværelse for den velse 
grenda lengst nord på 

østsida i Eidsvoll

- Nå starter ei ny tid for Morskogen, uten støy og støv, med nytt friområde ved vok-
terboligen (t.v), Mjøstråkk og ny lokalveg, sier vel-leder Per Olav Utgaard.
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Utbyggerne klinker til - kjøpefest i Sundet

- Dette har vi alle 
ventet på, sier leder 
Olav Resaland (Ap) 
i hovedutvalg for 
næring, plan og miljø. 
Han jubler over alt det 
positive som skjer. - 
Det er dette vi alle har 
ventet på. Nå skjer det.

Fra Eggervegen er det panoramautsikt over Sundet. Det er også gangavstand 
til både Eidsvoll stasjon og sentrum. Lars Olav Venger-Pedersen i Aktiv 
Eiendomsmegling har stor tro på Eidsvoll sentrum.

September 2016
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Åpnet rulleskianlegg
September 2016

Verdens eldste 
skiklubb har åpnet 

sitt nye rulleskianlegg 
ved  klubbhuset. Med 

1440 m nylagt asfalt 
ønsker Eidsvoll Værks 

Skiklub å få rulleski 
og -stolbrukere ut av 

trafikken og inn på 
mer egnet område.

Ståle Årdal, Tommy Løkken, Jan Eriksen, Roar Klaseie og Ole Bakkehaug i EVS 
hadde stor grunn til å smile.
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Eidsvold Turn sikret seriemersterskapet

Det har lenge ligget 
i kortene, men siste 
søndag i september 
satte Eidsvold Turn 
den endelige spikeren 
i kista. Etter å ha slått 
Strindheim2 4-0 er 
blåtrøyene nå vinnere 
av 3. divisjon avdeling 
9.

Eidsvoll turn-leiren kunne slippe jubelen løs da seriemesterskapet var sikret.

September 2016
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En instutisjon nærmer seg slutten

På få år har 
aktiviten på “Gamle 
Værket” endret seg 
vesentlig. Nå er det 

overkapasitet på 
lokaler der, og det 

historiske stedet har 
ikke behov for en så 
stor kafévirksomhet.

Per Nebbenes trapper ned virksomheten ved kafeteriaen de nærmeste 2-3 årene, 
men forsetter med selskaper.

September 2016



63

Okober 2016

Skoleball kan være kostbart. 
Derfor har elevene ved Vilberg 
ungdomsskole organisert det slik 
at man kan låne, bytte eller leie 
ballkjole fra tidligere elever. Ida 
Aurstad har fornøyd anskaffet 
Sylva Løkkens ballkjole fra i fjor. 
Det er bedre at den blir brukt 
igjen enn at den henger i skapet 
etter bare en gangs bruk, mener 
jentene.

Kjolen fra i fjor søker ny eier

Ida Aurstad har iført seg Sylva Løkkens drøm av en ballkjole fra i fjor.
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Oktober2016

Bjørn Dæhlie fortsetter 
i investere i Sundet. Nå 

har han kjøpt gamle Solli 
pensjonat, og planlegger 
et leilighetsbygg med 33 

leiligheter på tomten. 
Blokka er planlagt i fem 

etasjer og målet er å 
realisere så snart den nye 

områdereguleringsplanen 
er klar.

Dæhlie vil bygge 33 Sundet-leiligheter til

Slik er boligblokka illustrert fra nordvest.
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Oktober 2016

Florine blomster på 
Råholt feirer 30 år. 
Janna Klokkerengen 
var utplasseringselev 
i butikken når hun 
var 15 år. I dag er hun 
eier av hele firmaet, 
som har fire faglærte, 
en lærling og tre 
ekstrahjelper, i tillegg 
til eieren selv.

Utplasseringseleven Janna er dagens eier

Dagens eier er Janna Klokkerengen. Da hun begynte i Florine, var hun 
utplasseringselev.
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ADVOKATER/EINDOMSMEGLING:
Advokatfirmaet Økland & Co. ................63 95 90 60
eidsvoll@oklandco.no
Advokat Knut Idland AS ..........................63 96 15 23
knidland@online.no
Advokatene Lægland Kosberg og Hanisch AS .........   
......................................................................63 95 99 70

ALMENNING:
Eidsvoll Almenning ...................................63 92 27 80
www.eidsvoll-almenning.no

ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER:
Orbit Arena AS ..........................................63 94 11 00
hovedkontor@eidsvoII-industri.no

BUTIKKER:
Eurosko Eidsvoll-sundet.............................97 05 08 72

AVISER OG TIDSSKRIFTER:
Norsk Fiskerinæring AS ...........................63 95 90 90

BANK:
Totens Sparebank Sundet-Råholt ............61 14 12 00
www.totenbanken.no

BEGRAVELSESBYRÅER:
Fuglerud Begravelsesbyrå AS ...................63 96 19 20

BENSINSTASJONER:
Eidsvoll Shellstasjon AS ............................63 96 44 39
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BILFORRETNINGER:
Bjørnstad Bil AS, Minnesund ..................63 95 90 30
Aasen Bil AS ...............................................63 95 99 00 
Melby Bilkjøp og salg ................................63 96 88 70

BYGG:
Svendby Bygg Consult AS ........................63 96 11 70
vidar.svendby@svendby.no
ldéhus Romerike AS ...................................920 16 800
Byggmester Morten Andersen AS ............920 13 717

DAGLIGVARER:
Kiwi Minipris Minnesund...........................63 96 80 47
Rema 1000 Eidsvoll ...................................63 96 49 95
Rema 1000 Råholt .....................................63 95 53 00

DATABEHANDLINOGG KOMMUNIKASJON:
Euronics Råholt .........................................63 96 15 00

EIENDOMSUTVIKLING:
Distribusjonspartner AS...........................90 57 17 37

Andresen Eiendom AS .............................95 29 70 95

ELEKTROENTREPRENØRER:
Radiocom AS..............................................90 95 48 48
Sigvartsen Elektro ......................................63 96 46 10
H Bendtsen AS...........................................91 57 89 89

FRISØRER:
Dal Frisør ....................................................63 95 35 87
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INGENIØRBEDRIFTER:
Eidsvoll Electronics AS .............................63 95 97 00

KANTINE/CATERING:
AS Romerike Catering ..............................63 95 39 00

KJØTTFORR., PØLSEMAKERE:
Finsbråten AS .............................................63 92 34 00

 
KLÆR:
Cubus, Eidsvoll sentrum ..........................63 96 20 20
Cubus, Råholt  ............................................63 95 12 00
Bjørgs Mote ................................................63 96 47 11

GULLSMEDER:
Georg Sundt ...............................................63 96 43 51

GÅRDSBUTIKK:
Tømtetunet Selvbetjent Potetutsalg
Unni ............................................................98 48 57 75 
Morten  .......................................................91 74 76 05

HELSE:
Eidsvoll Helsekost......................................63 96 20 54

HÅNDVERKSTJENESTER:
Arve Frydenlund, Eidsvoll Verk ...............951 54 555
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MASKINENTREPRENØRER:
Brødrene Nordahl, Feiring .......................90 13 80 90
 

MØBEL- OG TEPPERENS:
Eidsvoll Møbel- og Tepperens .................63 95 32 00

MØBLER:
Bohus Leto Møbler AS ..............................63 92 47 00

NATURMEDISIN:
Din Klinikk Geir Eriksen .........................90 91 00 46

OPTIKERE:
Sundet Optikk AS ......................................63 96 22 30

REGNSKAPSKONTORER:
Aconte Økonomi AS  ................................91 73 45 67
Eidsiva Økonomi AS .................................63 95 31 71
Regnskapstjenester Eidsvoll ANS ............63 96 92 20
Sundet Regnskap .......................................63 95 63 88

REKLAME:
Reklamehuset EG Produkter AS ................................
og Reklamehuset Grafisk AS ....................63 95 10 66
www.reklamehuset.no

REVISORER OG REVISJONSKONTORER:
BDO AS ......................................................63 96 18 14
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TANNLEGER:
Tannlege Hieu Tran ...................................63 95 20 40
Tannlege Terje  og Vemund Jenssen .......63 96 49 38
Tannlege Tore Listerud .............................63 96 47 49

TANNTEKNIKERE:
Eidsvoll Dentalteknikk .............................63 95 34 00

TREVARER:
Ruud Trevare, Styri ....................................63 95 90 80
Sollihøgda Trevare, Minnesund ..............63 96 80 05

URMAKER:
J. Chr. Sindsen Eftf.....................................63 96 43 52

RØRLEGGERE:
Stenberg og Emilsen AS ............................63 95 13 23

SKO:
Eurosko Eidsvoll - Sundet ........................97 05 08 72

SPORT
NYE Sporten Eidsvoll ...............................63 96 96 20
GM.SPORT AS, www.gmsport.no...........98 12 25 00

SYSTUER:
Rakel Andersen. Gardiner og bunader, Styri ............   
......................................................................63 96 53 62

TAKSERING:
Murmester Hans Kr. Vangen ....................908 28 055
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BDO
ET BEVISST VALG

Kultur- og idrettsinteressen er stor i BDO. Vi er lokalmiljøets rådgivingsselskap og våre medarbeidere er 
godt kjent med muligheter og utfordringer innenfor kultur og idrett. Mange foreninger og lokale lag har 
av den grunn valgt oss. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kundene har bidratt sterkt 
til vår suksess. I dag er vi 1 250 ansatte, fordelt på 70 kontor over hele landet, og vi vokser stadig. 

Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse innen revisjon, skatt og avgift, rådgivning samt foretaksservice.  
Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å være fleksible, løsningsorienterte og reaksjonsdyktige i 
samarbeidet med kundene.  

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:  
BDO Gardermoen | Tlf.: 63 94 38 30 | gardermoen@bdo.no | www.bdo.no

Følg BDO Norge på    Facebook og    LinkedIn

BDO_A5_Spons_Gardermoen_kultur.indd   1 29.04.2014   15:21:27
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OrbitArena tilbyr veiledning og  opplæring til  mennesker som trenger 
 bistand for å komme i arbeid. Vi  samarbeider med Nav og næringslivet  
og  tilpasser våre arbeidstrenings- og opplærings områder til endringer  
og  behov i  markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, 
i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av  kommunene  Ullensaker, 
Eidsvoll,  Nannestad og  Hurdal samt Akershus fylkeskommune  
og næringslivet i  distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill.




