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Historien om Skedsmo kommune slik den aldri er fortalt før!?? Skedsmo har alltid vært et
kommunikasjonsknutepunkt. Et sted der elveløp, veier og jernbanelinjer krysser hverandre og byens storgate
leder til landets eldste flyplass. Dette har gjort Skedsmo til en kommune i stadig endring og til et sted hvor
mange mennesker til en hver tid er på gjennomreise. Men hva er det som binder kommunen sammen og gir
skedsmosokningene en felles identitet??? Hilde Gunn Slottemo forteller historien om Skedsmo kommune på
en ny og annerledes måte i dette verket. Hvordan så Skedsmo ut i 1850? Og hvorfor ser kommunen ut som
den gjør i dag? Hvilke saker har splittet kommunen, og hva er det som knytter skedsmosokninger sammen?
Denne boka gir et fargerikt bilde av en region i stor utvikling. Her møter vi engasjerende enkeltskjebner,
arbeidsliv i endring og lokalpolitikk. Slottemo har blikket på både store og små arenaer, og skaper levende
portretter av skedsmosokninger - før og nå.
Skedsmo bibliotek, Strømmen inviterer til språkkafé hver torsdag fra og med 9. mars klokken 17.00-18.30.
Kaféen er et samarbeid med frivillige. Eksamensperioden våren 2017. Opptrekket blir offentliggjort på
itslearning i faget Eksamen og klagebehandling 2017 og på oppslag ved hovedinngangen. Skedsmo FK vant
G14 klassen, mens Skeid vant G13 klassen. Kiwi grønn cup er i G13 og G14 klassen en ren breddeturnering.
Vi ønsker lag som spiller i 2 div. og nedover.
Vi får internasjonalt besøk i Skedsmo Ishall i år og Mustang Cup er med det fullbooket! Deltagende lag er:
Eisbären. Les mer → Skedsmo Betong ble Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004 med virkning fra
27.01.2016. Sertifiseringsorganet som har godkjent Skedsmo Betong er Kontrollrådet. Skedsmo Western

Club, samlingspunkt for Western miljøet i Skedsmo og omegn, linedance, line dance kurs, fester,
konkurranser, turer. 221 Aurskog-Høland. KARTPORTALER FOR KOMMUNENE PÅ. NEDRE
ROMERIKE. Kartet er linket til den enkelte kommunes kartløsning. Kommunevåpnene er linket til.
Besøksadresse Skedsmogata 3c 2000 Lillestrøm.
Leie av selskapslokaler eller møtelokaler Telefon: 930 01 515 E-post: huset@skedsmo.redcross.
no Årsmøte komplett – iPhonesikker Last ned årsmøtepapirene. Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo
Røde Kors onsdag 1.mars 2017 kl. 1800 på Røde Kors. Velkommen. Skedsmo Bilopphogging er godkjent
mottak av vrakbiler med lokasjon på Skedsmokorset, Auli og Kongsvinger.
Vi selger brukte bildeler fra de fleste.

