
Norges mest solgte ladbare hybrid.
Outlander er førstevalget når nordmenn kjøper ladbar hybrid. Det er ikke tilfeldig. Bilen har to elmotorer og en bensinmotor, som
automatisk fordeler drivkraften på hvert av de fire hjulene, avhengig av underlag og kjøreforhold. Du er sikret å komme deg frem
både i byen, på landeveien og til fjells. Drivstofforbruket for blandet kjøring er oppgitt til utrolige 0,18 per mil* og utslippet av C02
på rekordlave 42 g/km*. Outlander ladbar hybrid leveres med LED-kjørelys, skinnseter, 360-kamera, varme i både frontrute og ratt,
adaptiv cruise control og fjernstyrt forhåndsoppvarming. Og alle modellene leveres med klasseledende S-AWC 4WD.

Outlander Plug-in Hybrid EV fra kr 000.000,-

TEST 2013

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. *Forbruk: 1,8 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 42 g/km.
Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. Med forbehold om evt. trykkfeil.

GARANTI

5ÅR
100.000km

Mitsubishi Outlander
Ladbar Hybrid
4WD

403.900,- LILLESTRØM, Jogstadvn. 19, Kjeller Tlf. 66 92 67 00
EIDSVOLL, Skinnstudumpa 4a Tlf. 63 92 29 00
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JESSHEIM: De er verst i 
Skedsmo og best i Hurdal. 
På Romerike skylder 
18.496 årsavgift.
ALEKSANDER HØMANBERG
aleksander.homanberg@rb.no
45 47 55 36

Er du en av de som har glemt 
å betale årsavgiften, vil du 
snart få en regning dumpen-
de ned i postkassen. Da vil 
du måtte betale årsavgift 
pluss et tilleggsgebyr.

Hvis du var sent ute med å 
betale årsavgiften vil du også 
måtte betale tilleggsavgif-
ten.

Verst i Skedsmo
På Romerike er det kanskje 
ikke overraskende innbyggere 
i den største kommunen som 
får flest tilleggsavgifter. I 
Skedsmo er det sendt ut 2.669 
fakturaer. Ullensaker og Eids-
voll som har tredje og fjerde 
flest innbyggere følger på plas-
sene bak med henholdsvis 
2.280 og 2.124 tilleggsavgifter. 

Bare i disse tre kommunene 
skylder innbyggerne totalt 19,7 
millioner kroner.

Lørenskog som er den nest 
største kommunen målt i an-
tall innbyggere har 1.717 ube-
talte årsavgifter, noe som gir 

holder til en femteplass på lis-
ten.

Kan bli avskiltet
Den nye fristen for å betale 
årsavgiften eller tilleggsavgif-
ten er 4. mai. Har man ikke 
gjort opp for seg innen den tid 
begjæres kjøretøyet avskiltet.

For at du da skal få igjen skil-
tene vil regningen bli betyde-
lig høyere enn om du betaler 
regningen som nå kommer i 
postkassa. Da må du betale 
årsavgiften og tilleggsgebyre-
ne, i tillegg må du betale et ge-
byr til Statens vegvesen for å få 
skiltene tilbake.

Vi skylder over 50 millioner
AVSKILTET: Har du ikke betalt årsavgiften, eller var for sent ute med å betale? Da vil du få regning i 
postkassa veldig snart.  FOTO: SCANPIX

■ SKYLDIG ÅRSAVGIFT 2016 

Kommune Antall 
purringer

Beløp 
purret

Aurskog-Høland 1.443 3.715.520
Sørum 1.102 3.007.062
Fet 696 1.858.035
Rælingen 808 2.299.529
Enebakk 919 2.445.453
Lørenskog 1.717 4.849.640
Skedsmo 2.669 7.635.878
Nittedal 1.128 3.120.157
Gjerdrum 385 1.034.352
Ullensaker 2.280 6.354.867
Nes 1.841 4.951.971
Eidsvoll 2.124 5.727.945
Nannestad 1.061 2.856.303
 Kilde: Skatteetaten

Folkefest for nygammel bru

FORNØYD ILDSJEL: Jørgen Kirsebom. FOTO: PER STOKKEBRYN

FLOTT SKUE: Brua er enda flottere i kveldsmørket. 
 FOTO: JØRGEN KIRSEBOM

Bruvandring
Under åpningen var det taler 
ved Solveig Schytz (V), leder av 
hovedutvalg for samferdsel i 
fylket, tidligere avdelingsleder 
Nils-Erik Bogsrud i Statens veg-
vesen og Sørum-ordfører Mari-
anne Grimstad Hansen.

Etter snorklipping spaserte 
både prominente gjester og lo-
kalbefolkningen over brua og 
tilbake og feiret den nygamle 
brua med kaffe og kaker.

 SE VIDEO PÅ RB.NO

CITROËN
C4 CACTUS

NY CITROËN
FORHANDLER
PÅ LØRENSKOG
KOM INNOMOG PRØVEKJØRE EN
AV VÅRE MANGE BILMODELLER

Bertel O. Steen Lørenskog
Solheimveien 7, 1473 Lørenskog
tlf. 67 91 42 00

FRA KR 203.000,-
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RÅnÅsFoss: Etter 
fire års restaurering 
kunne Rånåsfoss bru 
gjenåpnes. Det visste 
lokalbefolkningen å 
markere.
Per Stokkebryn
pest@rb.no
918 93 801

Mange ville ha med seg den of-
fisielle gjenåpningen i går 
kveld. Den fant sted temmelig 
nøyaktig fire år etter at det ble 
besluttet å bevare brua.

– skikkelig moro
Jørgen Kirsebom har vært én av 
ildsjelene og var selvsagt også 
på plass i går – og som alltid 
med kamera.

– Det er skikkelig moro at vi 
har fått til dette. Men egentlig 
tvilte jeg ikke på det, for da riv-
ningsplanene ble kjent, var alle 
enige om at brua burde beva-
res. Kommunen, vellet og his-
torielaget var også aktive, sier 
Kirsebom.

– Verneplan viktig
Han berømmer Romerikes 
Blad, som avdekket planene 
om rivning.

– Det var starten på et stort 
engasjement. Samtidig må jeg 
påpeke at brua sto på vernepla-
nen til veivesenet. Uten verne-
planen hadde man ikke hatt 
samme utgangspunkt, sier Jør-
gen Kirsebom.

effektiv kampanje
Da den ærverdige brua ble fore-
slått revet i 2012, ble det iverk-
satt en bevaringskampanje, og 
mange aktører samlet seg bak 
dette initiativet. 16. april 2012 
ble brua besluttet bevart etter 
en kort, men intens kampanje. 

Rånåsfoss bru er en av de før-
ste myke hengebruene i Norge 
fra 1927. Den er tegnet av Olaf 

Stang, som var en av samtidens 
sentrale bruingeniører og utvi-
klet denne brutypen. Denne ty-
pen ble benyttet for å kunne 
bygge bruer med lange spenn i 
områder med lite trafikkgrunn-
lag på en kostnadseffektiv 
måte. Typisk for disse bruene 

er at de har kun ett kjørefelt.
Brua fungerer i dag som 

gang- og sykkelbru over Glom-
ma.

16 millioner
Statens vegvesen har stått for 
restaureringen, som har kostet 

16 millioner kroner.
– Vi har montert nytt rekk-

verk og lagt ny membran og as-
falt på brua. Samtidig er begge 
tårnene, bærekabler, henge-
stenger og bjelker i stål overfla-
tebehandlet. Det er også satt 
opp ny belysning. Belysningen 

gir nødvendig lys for brukerne 
av brua og synliggjør brukon-
struksjonen på en spektakulær 
måte. Jeg mener brua har fått 
en flott ansiktsløftning, sier av-
delingsdirektør Nils Audun 
Karbø i Statens vegvesen.

Folkefest for nygammel bru

GJenÅPninG: Stor oppslutning om gårsdagens offisielle gjenåpning av Rånåsfoss bru. Foto: PeR stokkeBRyn


