
2016-01-09

nettside

http://my-good-friends.com/no/smarttreff-polsk/425-brrr-det-blir-kaldere
http://my-good-friends.com/no/smarttreff-polsk/425-brrr-det-blir-kaldere
http://my-good-friends.com/no/smarttreff-polsk/425-brrr-det-blir-kaldere


Brrr – det blir kaldere



Ingen trøst å få hos meteorologen

Brrr - det blir kaldere...

– I dag er det kaldt! sa Nina Larsgård, meteorolog ved Meteorologisk Institutt da 
Moss Avis snakket med henne tirsdag ettermiddag.

Av trine.urstad

VÆRET

Da viste gradestokken syv blå i Moss og Larsgård fortalte at det 
var like kaldt i Oslo. Og det skal bli kaldere. En del kaldere, faktisk.

– Temperaturen vil synke mer, men bunnen kommer mellom 
onsdag og torsdag, sier Larsgård. Da kan det komme helt ned i 
minus 13 grader.

– Det er rimelig kaldt, i alle fall i forhold til hvordan det har vært 
tidligere i vinter, sier meteorologen.

Også i helgen er det forventet kalde dager. Ifølge Larsgård må vi 
belage oss på mellom minus 10 og minus 12 grader. Meteorologen 
forteller videre at kulden vi nå opplever kommer fra Sibir.

– Luften kommer fra Sibir og skyldes en høytrykkssituasjon vi har 
over Russland og Norden. Det har gjort at det har lagt seg en 
«kuldelomme» over Norden, forklarer hun.

De siste dagene har det også kommet noe snø i distriktet vårt. Det 
er flere idrettslag og skianlegg glade for.

I Mossemarka og i Middagsåsen har man begynt å produsere snø 
og skøyteisen på Ørejordet er ferdig sprøytet.

Larsgård forteller at det er ventet noe mer snø, men ikke av 
betydelig mengde.

– Fredag og lørdag er det ventet noe nedbør, men bare små 
mengder. På søndag og mandag derimot kan det komme noe mer, 
cirka fem centimeter hver dag, sier meteorologen.

Dermed er det bare å la akebrett og ski bli stående ute, og lua bli 
værende på hodet.

Nie pocieszające, aby w meteorologa
Brrr - robi się chłodniej ...
- Dziś jest zimno! powiedziała Nina Larsgård, meteorolog z Instytutu Meteorologii, 
gdy Moss Avis z nią rozmawiał we wtorek po południu.
Z trine.urstad

POGODA
Kiedy termometr pokazał siedem niebieskie Moss i Larsgård 
powiedział, że to było tak zimno w Oslo. A będzie jeszcze zimniej. 
Część zimniej, faktycznie.
- Temperatura spadnie więcej, ale na dole jest między środę i 
czwartek, powiedział Larsgård. Wtedy może się aż do minus 13 stopni.
- To jest dość zimno, przynajmniej w zakresie, jak to było wcześniej w 
zimie, powiedział meteorolog.
Ponadto oczekuje się w ten weekend zimne dni. Według Larsgård 
musimy polegać na sobie od minus 10 do minus 12 stopni. 
Weatherman mówi, że zimno, jesteśmy teraz przeżywa pochodzi z 
Syberii.
- Powietrze pochodzące z Syberii i ze względu na sytuację wysokiego 
ciśnienia mamy nad Rosją i Skandynawią. Miało to, że osiedlił się 
"zimna kieszeń" z krajów skandynawskich, wyjaśnia.
W ostatnich dniach nastąpił również trochę śniegu w naszej dzielnicy. 
Istnieje kilka klubów sportowych i ośrodków podekscytowany.
W Moss Marka i Middagsåsen zaczęła produkować śnieg i lodowisko 
w Ørejordet zakończeniu rozpylany.
Larsgård mówi, że oczekuje czegoś więcej śniegu, ale nie stanowi 
znacznej ilości.
- W piątek i sobotę spodziewane są trochę deszczu, ale tylko 
niewielkie ilości. W niedzielę i poniedziałek, ale może się już więcej, 
około pięciu centymetrów każdego dnia, mówi meteorolog.
Tak więc, tylko niech sanki i narty wyróżniać, i czapkę pozostają na 
głowie.


