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Easy Park – når du skal parke-
re bilen. Du trenger ikke len-
ger kontanter, og du slipper 
bot!
Brakar – når du skal ta bus-
sen.
NSB – togtider, priser og bil-
letter.
Flytoget – når går det?
Oslo Lufthavn – er flyet i rute? 
Har svigermor landet?
Vipps – enklere er det ikke 
mulig å overføre penger til 
venner og kjente.
Yr – alltid oppdatert på været.
NRK Trafikk – veimeldinger 
der du er. Super på biltur.
1881 – Telefonkatalogen med 
et tastetrykk.
Rfd – alltid oppdatert på når 
den sorterte søpla hentes.
Mattilbud – sulten og blakk? 
Her er mange av ukas beste 
tilbud fra de største dagligva-
rekjedene samlet.
TaxiNå – sjekke nummeret til 
nærmeste holdeplass/taxi-
sentral – uansett hvor i landet 
du er.
MatPrat – tom for ideer eller 
lysten på å prøve noe nytt? 
Denne appen er nesten som 
en kokebok, full av forskjelli-
ge retter og smakefulle, met-
tende ideer.

Det lille ekstra
Slutta – for deg som gjerne vil 
slutte å røyke eller snuse.
SoundHound – når du hører 
en låt på radioen og ikke hus-
ker hvem artisten er. Sound-
Hound redder deg.
Shazam – fungerer på samme 
måte som SoundHound.
BoligKjøp – tips til visning og 
budrunde.
VivinoWine – finn pris og in-

formasjon ved å scanne eti-
ketten på vinflasken.
WifiMap – en oversikt over 
alle offentlige wifi-passord i 
nærheten. Perfekt på reise.
Airbnb – oversikt over leieob-
jekter for private boliger.
SleepyCycle – sjekk søvnkva-
litet og hvordan det egentlig 
står til med  søvnen og deg.
EverNote – notatblokk – når 
du ikke har papir og penn i 
nærheten, og likevel trenger å 
skrive ned noe i en fart.
OpenRadio – her kan du høre 
de fleste norske radiokanaler.
GoogleNow – gir deg informa-
sjon akkurat når du trenger 
det.
TheCard – visittkort på mobi-
len.

For de yngste
Ukepenger –  lær barna om 
pengeforbruk.

I ferien
Tripadvisor City Guides – 
kart og tips om restauranter, 
attraksjoner, natteliv og shop-
ping.
Google oversetter – overset-
ter både tekst og tale.
Been – legg inn alle landene 
du har vært i. Appen regner ut 
hvor stor prosentandel av ver-
densdelene/verden du har be-
søkt.
SnappOrder – unngå kø på re-
stauranter, festivaler og kafe-
er. Bestill mat og drikke.
FollowHome – trygghetsapp 
med direkte tilkobling til 
alarmsentral.
Valuta – veldig praktisk på 
reiser i utlandet. Fungerer 
også offline. 

Her er noen av de 
gode hjelperne

HVERDAGEN PÅ SKJERM: Det er bare å velge og vrake i 
mylderet av muligheter på mobilen. Her er Brakars nye app.

DER INNE: Mobiltelefonen er alltid med, og der inne finner du stadig 
flere gode hjelpere til hverdags.

NYTT OG NYTTIG: Hyperallergiske Mathias er den direkte 
årsaken til at mamma Cathrine begynte å tenke på en nytte-app. 

● Sjekk været og trafikken  ● Parker bilen  ● Kjøp billett til toget 

Hverdags-apper 
gjør livet lettere

Nye apper popper opp og åp-
ner dørene for en litt mindre  
tidspresset hverdag. Telefonen 
er blitt et uunnværlig verktøy 
for å fikse og ordne og holde or-
den på avtaler og oppgaver.

Reaksjonene på nyskapnin-
gen RegIT er entydige: Genialt 
og effektivt for folk som lever 
med kronisk sykdom. 

Appen er tilgjengelig på Goo-
gle Play og lanseres i App Store i 
disse dager, som en abonne-
mentstjeneste. Cathrine tilbyr  
én måneds gratis prøvetid for at 
folk kan sjekke tilbudet.

– Appen gir en enkel og grei 
oversikt over sykdomshverda-
gen – din eller barnets. Man kan 
legge inn opptil fire personer, 
sier Cahtrine Finnebraaten.

Scroll – og vipps
Cathrine utviklet RegIT-appen 
fordi hun selv trengte et verk-
tøy.  Hun forsto raskt at mange 
andre har samme behov, og hå-
per nå at den vil være til prak-
tisk hjelp for familier i hele lan-
det – kanskje også i resten av 
verden på sikt. 

– Jeg har hårete mål, sier hun.
Snart er det ingen grenser for 

hva mobiltelefonen din kan bi-
dra med til hverdags.

I lommen kan du ha både at-
las, klokke, lommelykt, kalku-
lator, diktafon, oppslagsverk, 
kamera og musikkspiller – for å 
nevne noe.

Er det forresten vrient å hol-
de styr på alt du skal gjøre i lø-
pet av uka? Eller glemmer du  
den ene tingen du bare må hus-
ke når du er på butikken? Da bør 
du sjekke ut hvilke apper som 
kan hjelpe deg med å organise-
re. Dykk ned i havet av mulig-
heter, scroll deg gjennom og 
test hva som passer for deg.  
Det er rett og slett en jungel der 
inne. Du må definere dine be-
hov og selv finne hjelperne.

Til høyre finner du en guide 
med nyttige og tidsbesparende 
hverdags-apper. Fritt fram!

FIRKLØVER: Ida Maria Martinsson (f.v.), Joakim Grothaug, Amalie 
Blom Aarnes og Hedevig Skoglund  Weberg.  FOTO: TORE SHETELIG

De stiller godt forberedt, 
russen fra de private 
videregående skolene i 
Drammen. – Målet vårt er 
å samle inn 100.000 
kroner, sier Ida Marie 
Martinsson.
TORE SHETELIG
tore.shetelig@dt.no
920 10 287

DRAMMEN: Mandag 7. mars 
skjer det. Da holdes aksjonen 
Krafttak for kreft.

– Årets tema er «Å leve med 
kreft». Pengene som samles inn 
skal gå til et bredt spekter av 
tiltak. Fra individuell behandling 
av kreftsyke til forskning og tiltak 
for kreftsyke i livets sluttfase, slik 
at de skal få en verdig slutt, 
forteller Ida Marie Martinsson.

Hun er aksjonssjef i russesty-

ret på Akademiet. Med seg på 
bildet han hun aktive pådrivere 
for aksjonen – også fra skolene 
Ypsilon  og Heltberg.

– To av tre mennesker 
overlever kreft. Dette er et 
kjempeviktig tema, som vi 
gjerne vil være med å bidra vårt 
til, sier Amalie Blom Aarnes fra 
Ypsilon.

Russen oppsøker Konnerud 
og Nybyen.

Russen klar med bøssene


