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Kommunestyre og administrasjon iført kledelige t-skjorter
utgjorde velkomstkomiteen da Tangenten ble offisielt åpnet
den 24. mars 2012. En merkedag i Nesoddens historie.

• Helt konge • Nesoddens Berliner • Nesoddinger i Hakkebakkeskogen • Tangenten • Boligsameiet Tangen Torg
• b.young • Feel good Mondays, and blow dry Fridays • Båtene på Askerlandet • Nytt navn • Nattbåter
• Brattbakken Nesodden Alpin • Billettørens hjertesukk • Badehus • Sneglekrigen – krigen mot sleipingene

VÅR I LUFTEN!
Hos oss kan du nyte kveldssol og uteservering! Stikk også innom vår
delikatesseavdeling med deilige skinker og oster på TJUVHOLMEN eller
vårt enoteca med spennende viner i HEGDEHAUGSVEIEN!
Aker Brygge bygges om og vår restaurant i Verkstedhallene stenger derfor
1. april 2012. Men vi gjenåpner om ett år i nye og større lokaler på samme sted!

...med de
BESTE smakene
fra Italia!

Bordbestilling

23 11 54 70
www.olivia.no
Tjuvholmen & Hegdehaugsveien

La oss derfor nyte våren mens vi har den.
La oss glede oss over frost og sne som har
flydd, og alle fugler små der er, som har
kommet tilbake.
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Vi har hatt den mildeste vinteren, og
tidligste våren i manns minne.
Sneklokker, krokus, båtpuss, utepils og
nytt kommunesenter i mars.
Og nye nattbåter i april.
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Det blir bare bedre og bedre
Hvor skal dette ende?
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Sneglene får oss imidlertid
ned på jorden igjen.
De har også satt pris på den milde
vinteren og den tidlige våren.
Og snart kommer regnet, og sneglene
titter frem.

NB!!
Nye ruter inklusiv nye nattruter gjelder fra
15. april.
Siste avgang natt til lørdag og søndag går
fra Aker brygge klokken 03.32 med retur
fra Nesoddtangen klokken 04.00!
Tidebaronen går fredager hver halvtime frem til siste avgang fra
Nesoddtangen klokken 24.00.
Da overtar en av ferjene
med timesruter som
nevnt over.

Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Det regner i Norge.
Det regner faktisk veldig mye i Norge.
Spesielt om sommeren.
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Har vi verdens beste
kollektivtilbud?

Helt konge

«Kongen»

Mannskapet om bord i Tidekongen denne dagen var:
Kaptein Morten Berg, maskinsjef Sverre Torkildsen, billettør Sigmund Tveten,
matros Astrid Egner, lærling Glenn Åge Fløtten
I tillegg deltok: Flaggkaptein Espen Aaser, Regionsjef Alf Jørgen Fedog

Bittelille julaften 2011 ble en merkedag for
nesoddbåtene.
I forbindelse med et julebesøk til ungdom-

mene fra Utøya som fortsatt var til
behandling på Sunnaas, valgte Kongen og
Dronningen å ta korteste vei til Nesodden.
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Kongen tok «Kongen», selv om planen var
at Kongen og Dronningen skulle ha reist
med Prinsen.
Det synes imidlertid M/S Tideprinsen var
konstitusjonelt feil, og la seg "syk" på Aker
brygge.
- Det overgår min forstand, sa en stolt, og
ikke så rent lite kry regionsjef Alf Jørgen
Fedog som tok i mot kongeparet. - Man
skulle nesten tro at båtene hadde snakket
sammen, og at de ville unngå en majestetsfornærmelse. Til den aktuelle avgangen var
det Tideprinsen som skulle gå i rute, fortel-

ler regionsjefen, og kongeparet hadde gitt
uttrykk for at båtene skulle følge ordinær
turnus og rutetider. Men Tideprinsen ville
det annerledes, og skapte "kongelig" forviklinger i båtselskapet.
Resultatet ble imidlertid det beste.
M/S Tidekongen ble «kongeskip» for
Kongen og Dronningen, som for første

gang tok nesoddbåten til Nesodden.
– Farvannet kjenner vi meget godt, fortalte
Dronningen, som i likhet med Kongen er
lommekjent i Oslo- og Bunnefjorden.
Begge har aktive seilerkarrierer bak seg,
Dronningen i H-båt og Kongen i Soling.
I likhet med Kong Olav har begge satt seil i
regi av Nesodden Seilforening, og spist
vafler på Oksvald og Steilene.
Nå har de i tillegg fått fartstid på nesoddbåtene.
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Nesoddens Berliner
– «Ich bin ein Berliner» sa daværende president John F. Kennedy da han besøkte Berlin
i 1962. Det husker ikke Michael Bundt, for
han var ikke født ennå, men han har hørt
ordene hundrevis av ganger. Selv er han
født og oppvokst i Berlin, men har gjort
nesodding av seg, og nå har han skapt sin
egen arbeidsplass.
Kaffe og Sånt (KOS) ble til bak ferskvaredisken på Meny når Michael fikk se tegningene til Tangenten.
– Alle som skal jobbe der må jo ha mat,
tenkte berlineren, og mange av kundene
på Meny sa at Nesodden trenger flere kaféer! Dermed var det gjort og samboeren
kom opp med navnet.
– Du skal jo drive med kaffe og sånt, sa
hun.

Murer og bygningsarbeider
– Jeg er utdannet murer, forteller Michael,
men trives best med en stekepanne i
hånda. Mat er min store lidenskap og
hobby, og alt jeg serverer er hjemmelaget.
Kafeen er også hjemmelaget, jeg har murt
7

Alt kommer rett fra panna hos Michael
Bundt, og panna er lagd av jern.
Anne-Lise Richardsen er født og oppvokst i Gamle Skoklefald vei, og bosatt i Nordre Frogn.
På Samfunnshuset jobber hun sammen med Edward Carlson fra Torvik, og
Morten Kristiansen fra Fagerstrand. På Kafe og Sånt inntar trekløveret ofte sin lunsj.

og snekret den selv. Har riktignok fått profesjonell hjelp av rørlegger og elektriker,
henholdsvis Hein Aasen og Harald Moen,
men resten har jeg gjort selv.
Omelettene mine inneholder bare ferske
varer, og jeg serverer dem rett fra panna.

Innredningen er også hjemmekoselig, man
sitter i sofa og lenestol og nyter sin kaffe,
som Michael har lært å lage på "Barristakurs". For øvrig er han autodidakt, han har
lært seg det meste selv!
8

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Nesoddinger i Hakkebakkeskogen
Den 12. desember 2012 er det 100 år siden
Thorbjørn Egner ble født.
Det skal feires med skikkelig bursdagskalas
i Hakkebakkeskogen.
En musikalsk versjon av den populære
forestillingen settes opp på Christiania
Teater, og Signalen fikk være med på
audition.

«Urinnvåner» og nå også bosatt og småbarnspappa på Nesodden, Espen Parmann
inviterer til bursdagsfest for selveste
Thorbjørn Egner på Christiania Teater.

Nesoddinger
Allerede i døren treffer vi den første nesoddingen.
Espen Parmann er produsent for forestil9

lingen, og gleder seg til premieren den
16. august.

Dansemus

– Vi skal spille 20 forestillinger og 250 barn
i alderen 6–17 år har konkurrert om de
tredve rollene. Det vil si femten roller, men
vi skal ha to lag som vil alternere.

Ada Braathen-Hals (7 1/2) bor på Fjordvangen og går på Berger skole. Hun har riktignok vært med en venninne som skulle på
audition på Putti, Plutti, Plott, men det er
første gangen hun er på audition selv.

Den neste nesoddingen vi treffer er Jostein
Kirkeby-Garstad. Han har ansvaret for regien og koreografien, og danser inn på scenen med et haleheng av dansemus, ekornbarn, nøttemus og brumlemann. Rollene
skal besettes og unge håpefulle gir alt de
har. Stemningen er på bristepunktet, spente foreldre, søsken og unge håpefulle kan
knapt vente. Bare de beste slipper gjennom
nåløyet.

Espen Parmann og Jostein Kirkeby-Garstad
har vært kompiser siden de var små. Nå er
de store, men stortrives blant de små
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– Jeg blir kjempeglad hvis jeg får rollen,
sier hun og gir «jernet» på scenen.

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Sjarmtrollet lykkes, og til høsten får vi se
henne i rollen som en av dansemusene.

klasse 2c på Nesoddtangen skole og synger
i ikke mindre enn to kor. I likhet med Ada
er det første gangen Lucas er på audition,
og han er overbevist om at 133 er et lykkenummer – og det er det!

Kombinert med en utrolig utstråling og
sjarm, viste 133 seg å være et lykketall.
Lucas fikk rollen som Brumlemann

Lucas fikk rollen som Brumlemann og det
er bare å glede seg. Sammen med Bamsefar, Bjørnemor, Mikkel Rev og alle de andre
dyrene i Hakkebakkeskogen skal nok en
nesodding være med å feire Thorbjørn
Egners fødselsdag.
Løp og kjøp, billettene er allerede lagt ut
for salg.

Ada Braathe-Hals "gir jernet" som dansemus

Brumlemann
Lucas Grandal Jacobsen er også 7 1/2 år.
Han kom til verden i Colombia, men bor nå
sammen med lillesøster Philippa (2 1/2) og
mamma og pappa i Seljeveien. Han går i

Stemningen er spent, men munter i foajeen på Christianai Teater.
Hevm får rollene?
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Nesodden apotek

Det er uteservering igjen
– og vi har allerede
flere spennende
kvelder klare:
30. mars:
05. april:
14. april:
15. april:
28 april:
2. juni:
22. juni:

Flaskebekksenteret

• Meget gode parkeringsmuligheter rett ved inngangen
• Alltid faste lave priser – mange under
konkurrentenes kampanjepriser

• Større utvalg av homeopatiske og antroposofiske midler
• Postkasse på apoteket og på Tangenbrygga

«WHO KNOWS», FUNKY ROCK’n ROLL
«STERKE SAKER» ROCK, BLUES
«LUISON Y CUBA» SALSA, MERENGE
«SVISKEKVARTETTEN» VREESWIJK TIL BACHARACK
«PATEY’s PIPE» BLUES
Musikkens dag fra kl. 12.00
– mange band, hele dagen!
«JACOB KREUFELDTZ ÅRKESTER» PINK FLOYD

for innlevering av resepter

• Produktnytt med gode introduksjonstilbud:
Ny serie sportstape, Coldtape, SpiderTech Kinesiologitape

• Ukens tilbud - hver uke nytt produkt med 20% rabatt
Ta med annonsen til apoteket og få ett av produktene fra
Sportsimport til 40% avslag.

tlf 66 96 66 00
fax 66 96 66 01
Åpningstider: Mandag-fredag kl 09.00-19.15 - Lørdag kl 09.15-15.00

fra 1. mai åpner vi
kl. 14.00

SIGNALEN UTGIVELSESPLAN 2012:
UTGIVELSESDATOER: MATERIELLFRIST/FERDIGANNONSE:

DJ hver fredag og lørdag

Sommer: 22. juni
Høst: 7. september
Vinter: 7. desember

8. juni/14.juni
23. august/29. august
23. nov./29. nov.

NB: Datoene kan bli endret underveis ...
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På Christiania Teater treffer vi nesoddinger over
alt. Johanne Bragmo Løken (til venstre) og Maria
Høye Haugstad, som begge går på Nesodden
videregående jobber deltid i garderoben og i
foajeen.

Atle Halstensen er musikalsk ansvarlig for
oppsettingen. Kandidatene til rollen som
Brumlemann er med på notene.

... endelig – felles audition
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Lang prosess

Tangenten
Endelig var dagen der. Den offisielle
åpningsdagen for Tangenten.
Det var 17. mai, nyttårsaften, og St. Hansaften på én gang.
Aldri har vi sett så mange jublende (og
enige) politikere, de strålte om kapp med
værgudene, som var til stede med det
vakreste vårværet i manns minne.

Ordfører Nina Sandberg er mektig stolt av
Nesoddens nye kommunesenter. Trappene
utgjør senterets midtpunkt. Der trives ordføreren best.

Det ble tiårige Josefine Strøm som går i klasse
5a på Nesoddtangen skole som fikk æren av å
bære den røde puten med den røde saksen

– Dette har vært et «langt lerret å bleke»,
forteller plankomiteens leder Erik Adland.
Prosessen begynte allerede før 2. verdenskrig. Den gang lå kommunens midtpunkt
på Fjellstrand, og Rådhuset skulle bygges
der. En tysker ved navn Adolf Hitler satte
imidlertid en stopper for det, og folkene
hans bygget det som skulle bli Nesoddens
Rådhus på Varden. «Brakka» har helt siden

Uten politiske kompromisser hadde Tangenten neppe blitt realisert. Plankomiteens leder Erik
Adland (H) er meget godt fornøyd med samarbeidet med Nina Sandberg og Arbeiderpartiet.
Erik Adland hadde trent lenge på å klippe snor.
– Jeg er mektig stolt og beæret, sa plankomiteens leder idet han erklærte bygget for åpnet.
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Thomas Kolsrud og Arne Wisniewski fra
Follo Politikammer sørget for «ro og orden»

Ingen offisiell åpning uten skolekorps.

1945 vært kommunens administrasjonsbygg, og tidens tann har etterhvert satt sitt
preg på siste rest fra den tyske okkupasjonen. I årenes løp har 14 ulike tomter blitt
vurdert, og i 2002 landet politikerne på
Tangen Sentrum.

Solgte på topp
og kjøpte på bunn
Taksten for «Tyskerbrakka» og tomten den
står på var 39 millioner kroner.
16

«Arvegodset» ble imidlertid solgt for hele
115 millioner, og så falt bunnen ut av markedet. Anbud ble innhentet på bunn, som
har resultert i en sannsynlig besparelse i
størrelsesorden 100 millioner kroner. I tillegg fikk kommunen bortimot 20 millioner
kroner for sine aksjer i AS NesoddenBundefjord Dampskibsselskap. Penger som
gikk rett inn i bygget. Ikke rart at politikerne smilte som nybakte lottomillionærer og

jublet sammen med administrasjonen
under åpningen. Bygget er en økonomisk
suksess og et samlingspunkt for hele kommunen.

Under ett tak
Administrasjon, informasjonssenter, helsestasjon, pedagogiske tjenester og helseadministrasjonen er nå under samme tak,
sammen med ungdomsskolen, kulturskolen
og den nye ungdomsarenaen. Biblioteket
satser på å bli Nesoddens viktigste møtested, og vil også fungere som mediatek for
ungdomsskolen. Bygget har et samlet areal
på 11 500 kvadratmeter. Det har plass til ca.
220 kommunalt ansatte, 240 ungdomsskoleelever, og 500 kuturskoleelever.

Fra musikalen «Nå er det vår tur!»

I tillegg har bygget muligheten til å vokse i
høyden. Bygget er fundamentert for minst
én etasje til. Alt er med andre ord lagt til
rette for at Nesodden kan få sin første skyskraper. "The sky is the limit!"

Det er bare å merke seg bandet «Groove Zero». De har alle gått på kukturskolen på Nesodden,
de er dødskule, og syntes det var sinnsykt å spille i Tangenten. På scenen ga det «alt» og
fikk god saksofonhjelp av Line Falkenberg
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Alexander Rybak kom, sang, og vant. Her
med sin «Fairytale» som (selvfølgelig) fikk
jubelen til å stå i taket

Live Maria Roggen sang seg vakkert og
stemningfylt inn i Tangenten

Boligsameiet Tangen Torg
Det er en synlig stolt styreleder i
Boligsameiet Tangen Torg som tar mot
Signalen, og viser oss rundt i sin nye leilighet på «taket» til Tangen Nærsenter.
Stig Klingsted og kona Ulla har byttet ut
enebolig med leilighet og angrer ikke et
sekund på det.

Fra Småland

Foreløpig er det lite som minner om «torg» foran Tangen Nærsenter og Boligsameiet Tangen Torg,
men hvem vet. Forhåpentligvis slipper kreative foreninger, lag og privatpersoner til. Her må det
syde av aktiviteter for stor og små. Slipp fantasien løs, det er vår!
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– Det var i 1972 at 5 nyutdannede jurister
ble headhuntet av norske myndigheter fra
Sverige til Norge, forteller Stig.
– Sannsynligvis for å passe på lovløse nordmenn (red anm), og i 1973 tok Ulla og Stig
M/S Veslefrikk ut til Nesodden.
– Jeg glemmer det aldri, sier Ulla. Fjorden
var full av is, og vi måtte stå hele veien. Jeg
lurte fælt på hvor dette bar hen. Vårt første bosted ble Oksval, deretter Seljeveien,
før vi bygget eget hus på Hellvik. Nå er 150
kvadratmeter hus, byttet ut med 100 kvadratmeter leilighet, og her blir vi til vi må
bæres ut, sier Stig og tar et godt tak rundt
sin kone.
– Vi stortrives i fjerde etasje, her slipper vi

Galleri Vanntårnet.
– Tenk å ha et kunstgalleri som
nærmeste nabo.

snemåking og gressklipping, og det beste
av alt; vi har ikke sett en eneste snegle.
Ligger det grus på trappa ringer vi vaktmesteren, og trenger vi vin til maten tar vi
heisen ned på Polet. Bilen står isfritt i garasjen i kjelleren, og på taket over Tangen

Ulla og Stig Klingsted stortrives i en av de 36 leilighetene i Boligsameiet Tangen Torg
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Sentrum har vi lekeplass hvor barnebarna
kan boltre seg når de kommer på besøk.
I svalgangen som vender mot øst, inntar vi
morgenkaffen, og på terrassen som er sydvestvent serverer Stig svalende og leskende
drikke når solen går ned. Naboen mot nord
er Galleri Vanntårnet, og naboen mot øst
er Tangenten, Nesoddens nye kommunesenter.
– Vi føler at vi har flyttet inn i hjertet av
Nesodden, sier de to seniorene, som har
tatt konsekvensen av alderen og tilpasset
boformen til den. Dette er mer praktisk, og
gir oss anledning til å reise i stedet for å
male hus. Vår siste reise gikk til India, den
neste går til Irland. Vi begynte med bokstaven A for Afrika og Amerika.
Hei hur det går!

På taket over Tangen Nærsenter vokser det gress og lekeapparater. Hvem hadde trodd det!

Dersom jeg blir misfornøyd med Nesodden kommune kan jeg kaste stein på dem, sier Stig.
Kommunen er nabo mot øst, i det nye praktbygget "Tangenten".
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Etter å ha besøkt Ulla og Stig Klingsted på
taket av Tangen Nærsenter snubler vi inn i
forretningen b. young i første etasje. Ikke
rart at seniorene på taket stortrives.

b. young

– Tar man heisen ned kan man bli ung!
skryter Annette Ruud og Airin Kollhus fra
henholdsvis Fagerstrand og Alværn.
Annette har jobbet i forretningen b. young
på Vinterbro og Airin er russ av året.
– Her handler mor og datter, forteller Airin.
Vi har klær til ladies fra 16 og oppover. Det
er helt unødvendig å kjøre til Vinterbro
eller å ta båten til byen. Hos oss finner
damene alt de trenger.

Det blomstrer i Tangen Nærsenter. I år er det sterke farger som gjelder sier Airin Kollhus (t.v)
og Annette Ruud. Blått, rosa, orange og grønt. Kom innom og se oppfordrer damene.
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Med mange seniorer på taket passer det fint
at «Fredssymbolet» er på mote som smykke.
«Peace and love» sa «sekstiåtterne» den
gang. Det samme sier Annette Ruud nå.

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Vårens varer
ankommet butikken!

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi
Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.

Velkommen til:

KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*
!

$$ &" #% %#

mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Kapellveien 84 • Flaskebekk Senter
Telefon 66 91 73 19 • www.sebrabarn.no

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Feel good Mondays, and blow dry Fridays

Feel good Mondays

Hender det at du står opp med det gale
beinet mandag morgen? Eller at du føler
deg utslått fredag ettermiddag?
I så fall er Karlsson og Barlindhaug redningen. De holder til i Thiisgården i Vika, et
bølgeskvulp fra nesoddbåtene, og får deg
raskt på rett kurs!

Mandager er noe herk, og mange av oss
har ofte «mandag morra blues».
I så fall er det bare å ta en dusj, ta på seg
en lue, og ta båten til byen.
Hos Karlsson og Barlindhaug får du gratis
kur med massasje, og forlater frisørsalongen «looking like a million dollars».
Resten av uka går i en fei, og fredag ettermiddag kan du freshe opp frisyren med en
«blow dry friday».

Breakfast deal
Som om ikke «feel good Mondays» og
23

«blow dry Fridays» var nok, kan du bestille
Karlsson og Barlindhaugs berømte «breakfast deal» tirsdager og torsdager.
Gudene vet hva de har tenkt å finne på på
onsdager. Frokosten (og friseringen) starter
klokken 07.00 og gir deg en skikkelig kickstart på dagen!

Øyhopping
Jenny Karlsson fra Gotland skulle egentlig
til San Fransisco, men landet på Nesodden.
Datteren Lara og tvillingene Aron og Klas,
for ikke å snakke om mannen Stian sørget

for det.
I tillegg traff hun Kristin Barlindhaug på frisørskolen, og synes som svensker flest at
Norje er kult. Nå har de to venninnene
startet egen salong.
Salong med dyktige fagfolk.
Stylist, personal shopper, negltekniker, og
galleri!

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

I salongen finner du kunst og kultur, after
work parties – og unge designere.

Galleri
Den første kunstneren som stiller ut i
salongen er Kristine Jacobsen fra Oksval.
Hennes kunst beveger seg mellom et naturalistisk og ekspressivt uttrykk, og er absolutt et besøk verdt.
Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen og
Einar Granums kunstskole i Oslo, og
Bauhaus Universitet i Weimar, Tyskland.
Sammen med designerne Emil & Alexander
som presenterer sine vesker (Emil
Arctander, Hellvik) representerer konseptet
noe helt nytt i frisørsammenheng.
Stikk innom da vel, og hils fra Signalen, da
tar Karlsson og Barlindhaug bølgen!

Den første kunstneren som stiller ut i salongen
er Kristine Jacobsen fra Oksvald.
Hennes kunst beveger seg mellom et naturalistisk og ekspressivt uttrykk, og er absolutt et
besøk verdt.
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Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Båtene på Askerlandet - del 6
av Harald Lorentzen

DS «Hval»
I dag skal vi presentere en rutebåt som trafikkerte både langs Asker-Røkenlandet og
langs Nesoddlandet.
Første verdenskrig var slutt og reiselysten
for å komme ut til sommersteder langs fjorden var stor. Våren 1918 ble det dannet et
nytt selskap som fikk navnet Skibs A/S
Røken & Hurum, registrert i Kristiania. I styret satt H. Robert, C.T. Gogstad, Ludvig
Haagenstad, S.K.A. Foss og A. Follestad. De
hadde fått kjøpt en 25 år gammel dansk
passasjerbåt fra Aarhusbugtens Dampskibsselskab I Danmark som het «Samsø».
Den 1. juni 1918 ble den dampdrevne nye
rutebåten satt i fart Kristiania-Røken-landet-Sætre-Verpen med navnet «Røken».

Her ser vi fjordbåten på sin faste plass på utstikker C i Pipervika. Bilde er fra årene 1938-1950.
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Det var ikke lett å drive konkurranse med
rutefart på de ytre rutene, dessuten var
man jo sårbar med bare en båt.
Konkurransen ga seg mange utslag. Begge
selskap
hadde
hver
sin
brygge,
«Røkenbrygga» for den nye båten og bare
«Brygga» for den andre. I 1925 måtte man
innstille farten.

Det var D/S A/S Asker, Røken og Hurum, det
selskapet som man i syv år hadde konkurrert mot, som overtok D/S «Røken».
«Røken» ble nå satt inn i deres rutenett.
Da man i 1934 bygget det store friluftsbadet Hvalstrand Bad måtte man ha gode
forbindelser dit ut. D/S «Røken» ble
bygget om og satt i sommerrute mellom
Kristiania og Hvalstrand bad med nytt navn
D/S «Hval».
Tidligere hadde båten tatt med seg mye
last, men nå ble lastebommen fjernet.
Da båten var god i isen ble det «Hval» som
ble selskapets vinterbåt sammen med
«Duen 2». D/S «Hval» gikk mest i det man
kalte rute 2 og 3, ruter som gikk til Vollen
og Slemmestad.
Så kom 2. verdenskrig og rutefarten i fjorden ble redusert, når denne var over skulle
så mye forandre seg.
Ruteselskapet som fortsatt drev med sin
rutetrafikk på Asker- og Hurumlandet merket snart konkurransen fra tog og rutebilen. De gamle dampbåtene var dyre i drift
og selskapet bygget «Oscar» om til dieseldrift. Dampskipet «Hval» fulgte etter i 1950
med innsettelse av en 500 hestekrefters
dieselmotor GM.

D/S “Hval” var en fin liten fjordbåt, foto tatt etter 1934.

Den siste vinteren som det var ordinær
rutetrafikk fra Pipervika til stedene langs
Asker og Hurumlandet, var vinteren
1951/1952 og det var M/S «Hval» som nå
trafikkerte alene.
Så kom sommeren 1952 og med den var
det også over for selskapet D/S A/S AskerRøken & Hurum. 16. juli 1952 måtte man gå
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til skifteretten og begjære seg konkurs.
Det var største kreditor, Sørensen & Lie
Kullkompagni, som overtok båtene, som
var selskapets aktiva. De solgte M/S «Hval»
til A/S Nesodden-Bundefjord D/S, som vinteren 1953 lot båten bygge om og 22. mai
1953 ble den satt inn i rute i stedet

for to av selskapets gamle dampbåter.
Båten fikk nå navnet «Vika» og fremsto
med nye salonger, bro og lugarer.
Nå ble det rute fra Utstikker B til Nesoddens øst- og vestside i 7 år.
Da hadde selskapet fått levert to nye fjordbåter («Prinsen» i 1955) og («Veslefrikk» i
1960).
«Vika» var nå blitt 67 år gammel og ferden
gikk til Moss, ny eier og nytt navn «Scandia
Dan».
Allerede i 1962 gikk eieren konkurs og
båten seilte videre til Fredrikstad, til Birger
Svendsen som satte den i rute Fredrikstad/Tønsberg-Strømstad.

MS Vika
Etter salget til Nesoddbåtene fikk båten nytt utsende og nytt navn «Vika»

MS Seilø i 1968

I 1974 hadde den et kort mellomspill i våre
farvann, idet tre personer fra Nesodden,
blant andre vår første redaktør Torgeir
Svendsen, kjøpte båten og den gikk faktisk
noen rundturer i sin gamle rute mellom
Oslo og Nesoddtangen før den fikk tekniske problemer.

Her er gamleredaktørene
Svendsen og
Lorentzen på
«Harrytur» fra
Fredrikstad til
Strømstad med
gamle «Seilø»,
tidligere «Vika»,
«Hval», «Røken».

Så bar det til Lars Hovland & co i Jørpeland
i 1975. Nå ble den gamle askerbåten et flytende verksted. I 1979 sank den under en
høststorm. Den ble berget og vraket ble
hugget opp hos Brødrene Anda i Stavanger
97 år gammel.

Vi var dengang i
pressens tjeneste
(skilt i vindu på
reportasjebilen)
samt med egen
sjåfør – Hoft.
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Café Sorgenfri er det perfekte stedet å nyte
deilige forsommerdager – inne og ute.
Vi kan friste med vår innbydende uteservering med spansk Jospergrill, og en akevittmeny som er unik i sitt slag.
Ta kontakt med bordbestilling@cafesorgenfri.no for informasjon og tilbud. Passer til alle anledninger, formelle og private.
Vi har også alltid våre berømte og populære danske lunsjretter og à la carte med småretter.

I Josperen kullgriller
vi på høy varme, som
gir en typeriktig smak
og saftighet!

Interessert i nyheter?
Følg oss på facebook
eller meld deg på
vårt nyhetsbrev!

www.cafesorgenfri.no
Bryggetorget - Aker Brygge
Telefon: 21 02 36 55

Bordbestilling@cafesorgenfri.no
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Nytt navn
Tide Sjø endrer navn!
Det nye navnet er Norled, Rundt 80 ferger og
hurtigbåter i landet drives nå under det nye
navnet. Eieren er imidlertid den samme.
Det er Det Stavangerske Dampskibsselskab AS
som er eneeier, og rederiflagget blir selskapets kjennemerke.
– Dette er en naturlig konsekvens av at Tide
Sjø ble skilt ut av Tide-konsernet og nå er et
heleid datterselskap av Stavangerske, sier
adm. direktør Ivan Fossan.
Hovedkontoret ble i vinter endret fra Bergen
til Stavanger, og omprofileringen av rederiets
fartøyer vil bli gjennomført i forbindelse med
de årlige verkstedoppholdene.
For nesoddbåtenes del tipper vi at «Tide»
forsvinner og at båtene blir hetende Kongen,
Dronningen, Prinsen, Baronen og Baronessen.
Huldra har alltid vært Huldra, og kommer
fortsatt til å hete Huldra.
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Nå kan du alltid ha
en billett tilgjengelig
Sørg for at reisekortet ditt fylles med et
selvvalgt beløp når du har mindre enn 50 kroner
igjen. Reisekort med automatisk påfylling av
reisepenger fås hos Trafikanten, på et av våre
servicepunkt eller på ruter.no
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Minner om en tid som var
av Harald Lorentzen

www.
signalen-da.no

I dag er alt digitalt og flott, men vi skal ikke
mer enn noen tiår tilbake så eksisterte bygdekinoene her på Nesodden. Breidablikk
på Fagerstrand, Folkets Hus på Fjellstrand,
Samfunnshuset på Tangen og ikke minst
Eklund på Jaer var de viktigste.
Den gangen ble de store filmrullene sendt
med vår lokale distributør, Treider sin rute-

buss og nesoddbåten, til og fra Oslo via
Nesoddtangen.
Her kan vi se at filmen «Babette drar i krigen» har vært vist på Eklund kino. Filmen
ble laget i 1959.
Det kostet altså 2.50 for å sende filmen i
retur til Oslo tidlig på 1960 tallet.
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HUDPLEIE

Besøk B
Basic Skin
sentralt på
Granholt!
p Granholt
t!
Jeg tillbyr blant annet:
Ansiktsbeh
handlingerr,, fargingg av
vipper & bryn, massasje,
pedikyr og
o manikyrr,, voksing.
voksin
Bestill time på www.basicskin.no
eller kontakt meg
m på mail/telefon
n
post@basicskiin.no / 469 69 790
0
Tlf. 66 91 26 85
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*Gjelder alle merker.
*Gjelder enstyrket glass – enkelte
modeller kan dessverre ikke
lages med styrke.

Kaur og Singh
I Punjab provinsen i India er det mange
som heter Kaur og Singh.
Kaur betyr dame og Singh betyr mann.
Rand Kaur og Balkar Singh kom til Norge i
1983, og i 15 år har de solgt blomster på
Nesodden.
Like sikkert som krokusen, dukker det fargerike ekteparet opp i Flaskebekk-rundkjøringa hver vår, og i helger og ferier får
de hjelp av sine to barn.
Familien bor i Frogn, men trives veldig bra
på Nesodden.

N
Han heter

– Veldig hyggelige mennesker, sier Rand.
Vi gleder oss til en ny sommer med mye
godt vær, og mange blomster.
Rand og Balkar har åpent sju dager i uka.
Søndager og helligdager fra 12-18. Alle de
andre dagene er de på plass fra 9-20.
Ikke dårlig for én mann og én dame.
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Mange gode tilbud
VÅRKOS HØYTRYKKSPYLER

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

Få med en terrassevasker
til en verdi av 598,–
• Enorm kraft

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

INVITE GASSGRILL BLUSS 3
Lammesteken vil garantert
godgjøre seg på denne supre
gassgrillen med 3 rustfrie
brennere. Kabinett for oppbevaring. Elektronisk tenning.
Topplokk i rustfritt stål. Støpejernsrister sikrer bedre resultat. Effekt 9 kw.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

VI KAN
TILBY:

• Salg av CD-plater
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

TELEFON 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

PÅSKERUTER NESODDBÅTENE 2012
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

601 Aker Brygge

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

- Nesoddtangen

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag–fredag: 0700–1900
Lørdag: 1000–1800

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030
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Gi en gave med varig verdi - til deg selv eller andre
lbud
enti m
l
a
n
Sig 0 x 50 c amme
5
blindr + frakt
s på
canva

kr

–
775,
–
060,
veil 1 t gjelder
e
tilbud 15. juni
til

Alltid gratis levering på Nesodden!

Glansbilde overfører dine unike bilder på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller på høykvalitets
fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70-100 års holdbarhet!

Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det i
løpet av en ukes tid, til bryllupsgave,
fødselsdagsgave eller rett og slett til
hedersplassen hjemme hos deg selv!

ANDRE PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 335,–
kr. 340,–
kr. 525,–

Alle priser
er inkl.mva.
Frakt kommer
i tillegg.

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

Glansbilde er en helt ny avdeling hos Original Design & Display og holder til i Nesoddparken - Tlf. 22 83 02 02 eller post@glansbilde.no

www.glansbilde.no
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Selge bolig? Vi har kjøperne!

Alltid et møtested
til hverdag og fest!
Velkommen til Quiz hver torsdag
ÅPENT TIL 02.00 I HELGENE

Ny meny med spennende retter
Akkurat nå har Krogsveen 110* boligsøkere som
ønsker seg bolig på Nesodden. Skal du selge bolig kan
det lønne seg å ta kontakt med oss i dag.
Vurderer du å selge bolig eller ønsker du en uforpliktende verdivurdering? Ta kontakt med oss?

Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-02 • Lørdag 12-02 • Søndag 13-19

* Tallet er hentet fra Krogsveens BoligsøkerRegister 13. mars 2012.

Krogsveen avd. Nesodden
Tangen Center
Tlf: 66 91 37 00

www.flasken.no
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tlf 66 91 74 00

Vi holder stengt på tirsdager, men
da holder vi spennede
kurs i thaimat – meld deg på nå!

PÅ

• Lunsj
• Cafe &
• Takeaway

G R A N H O LT

Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
MANDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG 14-23
LØRDAG 12-01 - SØNDAG 12-23 - TIRSDAG STENGT
KJØKKENET STENGER KL. 21

www.rungnapa.no

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Flaskebekk Senter, Kapellveien 84
1450 Nesoddtangen - Tlf. 906 19 116
e-post: geirtp@online.no
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Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

NE SODDEN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

50 år
Flaskebekk senter

Arild Nybakk på M/S Tidebaronessen fyllte
50 år den 22. februar.
Vi gratulerer med rundingen av «midtlivsmerket» og ønsker god seilas videre i livet.

1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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NESODDEN

Sjøskogenveien 5 v/Elkjøp
Tlf. 64 97 73 30 - Fax: 64 97 73 31
E-mail: post@catalinaspas.no

FJELLSTRAND

Vår- og sommerblomster
er på vei ...
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
blomster
potteplanter
hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen
anleggsgartner
pyntegjenstander for
både ute- og innebruk
utkjøring av blomster
på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

ret v/Elkjøp
te
n
e
s
ro
b
r
te
et til Vin
NB! Vi har flytt

Spahusets massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.
Catalina massasjebad er produsert i USA i over 40 år med fokus på
kvalitet og nytenkning. Vi har samarbeid med flere store produsenter
og forhandler alt av utstyr til ditt svømmebasseng eller spa.
Våre Grillhytter er produseres av Arctic Finland House LTD som leverer
noe av den beste kvaliteten på markedet innenfor lysthus og grillhytter.

Les mer om oss på: www.spahuset.no
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Brattbakken – Nesodden Alpin
Den lyser opp i vintermørket og har satt
Nesodden på kartet.
Står du på toppen av Brattbakken kan du
se hele Oslo og halve Bærum, og du kan
kjøre på ski og snowboard.
Ustoppelige ildsjeler og en enorm dugnadsinnsats har sørget for at Brattbakken
Nesodden Alpin er Nesoddens svar på
Hafjell og Kitzbühel.

Dugnad
– Vi er elleve vaktlag som består av fire-fem
personer som går på skift, forteller Tor
Lindberg som har ansvaret for Brattbakkens hjemmeside og øvrig kommunikasjon.
Selv har han to sønner som «bor» i bakken,
og innrømmer at han stortrives i
Brattbakken han også.
– Til tider kan det bli i tøffeste laget, men
du verden så moro det er når vi kan åpne
bakken, sier Namdølingen som gjorde
nesodding av seg i 1995.
– Her kan jeg fiske, og stå ute på nesoddbåten på vei til og fra jobben hver dag, og gå

Ikke noe å si på utsikten fra toppen!
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
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nattskift når vi kjører snøkanonene sammen med bare blide mennesker. Er det rart
at jeg trives, sier trønderen som er medlem
i «Tequila Sunrise-klubben». Gjengen som
reiser med 08.20 fra Tangen og feirer
«Båtsolverv» den dagen solen atter syns
over Grønmo på vei til Oslo.

For femti kroner per dag får man leid snowboard eller slalomski. Leier man først det ene,
kan man bytte til det andre, og hjelm hører
med. I fjor fikk vi inn bortimot femti tusen
kroner på utleie, forteller Tor Lindberg.
Pengene gikk i sin helhet til innkjøp av nytt
utstyr.

Sikkerheten er i høysetet – og i nettet –
smiler Tor Lindberg, og sikrer at ingen havner
i Flaskebekktjernet når isen går.

Leif Magne Krohn Engeseth kom kjørende
fra Stranda på Sunnmøre for ti år siden.
Veien gikk ikke lengre og han likte maten og
drikken han fikk hos vennene han besøkte
på Nesodden. Når han i tillegg fikk vite at
det var slalombakke på Nesodden ble han
værende. – Har stått på ski hele livet, og her
er det bare bra dugnadsfolk, sier «stavhopperen» og borrer slalomportene
ned i det iskalde underlaget.

43

Fabian Finstad fyllte 8 år den 1. mars og går i
2. klasse på Nesoddtangen skole. Han og
pappa Christian er veldig godt fornøyd med
forholdene i Brattbakken. Den er alltid nypreparert, og i kiosken har de et rikholdig tilbud
av mat og drikke, sier Fabian som vil bli kokk
når han blir stor. Kokk og slalomkjører.
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– Brattbakkensesongen 2011 var fantastisk,
forteller Tor.
– Da hadde vi 93 driftsdager. I år blir det
vesentlig færre. Den milde vinteren gjorde
at vi ikke fikk åpnet før i januar, selv om vi
kjørte snøkanonene i tre uker natt og dag.

På dagtid får vi uvurderlig hjelp av kommunen. De gjør en kjempejobb! Aldri et nei,
alltid en positiv velvilje. Brattbakken hadde
ikke eksistert dersom gutta i kommunen
ikke hadde stilt opp.
Når snøkanonene går skal det fylles driv-

Dagskort i Brattbakken koster hundre kroner.
Sesongkort tolvhundre. Sannsynligvis det
rimeligste i hele landet. Folk kommer fra hele
Østlandsområdet for å stå på ski og brett i
Brattbakken. De har sett lyset!
Lysene som lyser opp Brattbakken kan sees
av bortimot 1 million mennesker.

Det var tilløp til dramatikk da drivremma på
snøskooteren røk. Signalens sportsreporter
måtte kaste seg av i fart, og fikk et ublidt
møte med det iskalde og steinharde underlaget. Heldigvis gikk det bra.

Alexandra Villanger (14) kjører i banangul slalomdress, Milla Lind Hitterdal (9) i signalrød, og
gutta stiller i blått. Fabian Finstad (8) og Didrik Villanger (11).
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stoff, kanonene skal flyttes oppover, og
slangene må stadig flyttes for at de ikke
skal fryse fast. Det er et blodslit. På dagtid
er det kommunen som gjør jobben, på
natta er det oss.

«The mamas and the papas», bortimot
femti driftere som takker for i vinter og
ønsker velkommen tilbake når frost og snø
igjen forvandler Brattbakken til et «Winter
Wonderland»!.

Foto: Tor Lindberg

Foto: Tor Lindberg

Foto: Tor Lindberg

Foto: Tor Lindberg

Foto: Tor Lindberg

Foto: Tor Lindberg
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Din lokale sportsforretning

stort utvalg i sykler
Flotte kampanjemodeller
NSTIG
PRISGUL
SYKKE
MERIDA MACHETE

«Kioskdamen» heter Randi Evensen og kan by på alt fra vafler og pizza til en hjelpende hånd. Her er det
Karsten Andre Asp Slyngstad (12) som har fått låne hele armen.
«The mamas and the papas» vinker farvel til snøen og takker for i år. De ønsker samtidig velkommen til nye
dyster i Brattbakken neste vinter.

TERRENG
GUTT
VÅR PRIS

3999,–

MTB
SYKKEL
VÅR PRIS

3499,–
SUPRE
TIL GRUSSYKLER
/LET
TERRENTG
SCOTT ASPECT 40

LGEREN
BESTSE
MERIDA CROSSWAY WOODLAND,
HERRE OG DAME

HYBRID
SYKKEL
VÅR PRIS

3499,–
Nytt sykkelverksted i Hagelundvn 24

Lever sykkelen din til reparasjon/service i vårt nye sykkelverksted
ÅPNINGSTIDER: 15–20 tirsdag og onsdag

Man-fre 10–18
Tors 10–20
Lør 09–16
Nærsenteret på Tangen

Foto: Tor Lindberg
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Tlf: 66 96 32 00
www.e-huset.no

Billettørens
hjertesukk
Nesoddinger er
stort sett som
andre nordmenn.
I følge en foredragsholder tenker gjennomsnittet av oss 90% på
oss selv. Dette
stemmer godt på meg og mange andre jeg
kjenner.
Gjennomsnittspassasjeren her i vår lille verden i Oslofjorden kan nok også passe godt
til 90-prosenten. Vi ser det godt fra brua
på båtene. De som venter på å komme om
bord står akkurat så langt unna bommen
at de ikke får den i haka når den løfter seg.
At det går fortere å få tømt båtene hvis det
er god plass til å komme i land er nok en
fjern tanke for de fleste.
Øvelse gjør mester, så kanskje det kan øves
på å gi plass til passasjerer som skal i land
slik at andre enn de som har gått på en vellykket lavkarbodiett også rekker trikken

som står og venter på trikkeholdeplassen?
Ellers er vi i Norled stolte over kundetilfredsheten hos oss. Vi har en kundetilfredshet oppunder 100 %! Vi håper inderlig at
det er slik. Vi kan gjøre mye selv, men vi er
også prisgitt andre. For at det skal gå smertefritt å reise til hovedstaden fra Nesodden
skall bussene rekke fram til brygga i tide,
det skal være lett å gå fra bussen til båten
og billettsystemet skal virke osv.
Når vi skal tilbake etter et forhåpentlig vellykket hovedstadsbesøk skal trikken eller Tbanen komme fram når den skal, og vi skal
komme og forlate Aker brygge i rute.
Så er det mange som har fått seg en overraskelse når det koster 20 kroner mer å
komme seg tilbake til trygge omgivelser
ute på bondelandet. Slik er det og slik kommer det antagelig til å fortsette å være.
Men husk at dette er kun for dem som velger å reise på enkeltbillett som de kjøper
om bord. Dette gjelder i hele Oslo og gjelder om du går på båten, bussen, trikken,
eller toget uten å ha en billett som du har
kjøpt på forhånd.
Det er mange måter å få tak i billett på, og
på Aker brygge er trikkeholdeplassen et
enkelt sted å få tak i en enkeltbillett til 50
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kroner. Trykk på knappen for 2 soner, 50
kroner inn i automaten og vips, så er billetten der. Snart skal vi nesoddinger få en
egen automat på brygga også. Enda
enklere kan det bli i framtida, da kan vi
etter alle solemerker kunne kjøpe billetten
vår på smarttelefonen. NSB har allerede
begynt og Ruter kommer etter, når vites
ikke, men den som venter på noe ...
Uansett, et godt tips er å bruke noen minutter på www.ruter.no når du allikevel er på
nett. Der kan du oppdatere deg på hvor du
kan kjøpe billetter, finne ut hvilken billett
som passer deg best, eller gjøre noe som er
kjempesmart, nemlig å registrere reisekortet ditt (for du har vel det?) Da kan du få
det sperret og du kan også få refundert det
som er igjen av billetten din hvis du skulle
være så uheldig å miste kortet ditt.
Det som er helt sikkert er at billettøren må
ta det det koster når du skal betale.
Vi har snart hørt alle unnskyldninger som
kan framføres. Kommer du til oss for å
betale er prisen fra Aker brygge kr. 70,-.
Diskusjonen om dette må taes med noen
andre enn oss. Vi skal loppe nestemann for
70 kroner også!
God påske!

Hyggelige ting
du kan gjøre om bord
Slipp andre reisende AV før du selv går PÅ: Den
raskeste veien er også den høfligste: Slipp folk
av før du selv går på, og alle kommer seg hjem
til middag.
Gi plassen din til dem som trenger det:
Er du frisk og rask, er det hyggelig om du gir
plassen din til eldre, uføre, gravide, og andre
som ser ut til å trenge plassen mer enn deg.
Vis hensyn med stor bagasje:
Har du med sykkel, ski, barnevogn, eller stor bagasje, er det fint om du viser hensyn til de andre.
Kast søppelet der det hører hjemme:
På Ruters transportmidler finner du søppelkurver ved hver inngang.
Demp stemmen i mobilen:
Det er ikke sikkert alle andre rundt deg er like
interessert i hva du skal ha til middag eller
hvilke filmer som går på Saga. Si det samme
med litt lavere stemme, eller send en SMS.
Ha føttene på gulvet:
Legger du beina på bordet når du er hjemme,
har du neppe støvlene på. Det er hyggelig
om du har beina på gulvet når du reiser med
oss, også.
Vis hensyn med hund ombord:
Med barnebillett til hunden er du velkommen
ombord på alle transportmidler. Ikke alle rei-

sende er like glad i dyr og det er ditt ansvar å
sørge for at hunden ikke er til sjenanse for
andre passasjerer.
Husk at du er selv ansvarlig for eventuell
skade din hund måtte påføre andre.
Førerhund for blinde reiser gratis.
Sykler kan reise på alle Ruters barnepriser,
inkludert Ungdomsbillett, men du får ikke
familierabatt. Sparkesykkel og énhjulssykkel
kan du ta med gratis.
Hva som kan tas med
På transportmidlene kan det tas med lett
håndterlige gjenstander (håndbagasje) når
dette ikke skjer til fortrengsel for andre reisende. Barnevogn og rullestol kan også tas
med, men hjelp fra personalet kan ikke alltid
påregnes. Sykkel og sparkstøtting medtas hvis
det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets
personale som avgjør om det er plass.

Alt om reisekortet
Et elektronisk reisekort er et plastkort som kan
fylles opp med de fleste av Ruters billettyper og
med reisepenger. Ved fornyelse og påfyll
beholder du det samme reisekortet - du fornyer bare innholdet. Reisekort får du ved alle
Ruters utsalgssteder.
Reisekortet - kortet du bruker om og om igjen
Reisekortet et et plastkort som du kan fylle
opp med Ruters billetter eller med reisepenger om og om igjen. Reisekortet finnes i tre
ulike design, som alle fungerer likt:
• Den grå «Flexus»-varianten: Dette kortet
har gått ut av produksjon, men er fremdeles
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gydlig for bruk.
• Ruters nye reisekort: Nytt design (som på
bildet over), men fungerer likt som det gamle.
• NSBs reisekort: Fungerer likt som Ruters reisekort, men har ulikt design.
Engangskortet Impuls
Engangskortet kan kun inneholde én billett
og kan ikke fylles opp med nye billetter etter
bruk. Kortet er ment på turister og passasjerer som reiser sjeldent. Billetter som finnes på
Impuls er blant annet forhåndskjøpt enkeltbillett, 24-timersbillett og Rufusbilletten for skoler og barnehager.
Les av reisekortet
Første gang du reiser med en ny billett, må du
aktivere (starte opp) billetten ved å lese av reisekortet på en kortleser. Aktivering kan
sammenliknes med stempling av papirbillett.
Hold reisekortet ditt rolig inntil en kortleser
inntil du ser et grønt lys og hører en kort tone.
Registrert eller anonymt?
Alle reisekort som selges ved Ruters utsalgssteder er anonyme - uten registrert eier.
Transaksjonene i kortet knyttes ikke til brukeren, og du reiser dermed «anonymt». Skulle
du miste kortet, er verdien dessverre tapt.
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Velkommen til Kavringen
båtplasser

LEDIGE BÅTPLASSER!

•
vinteropplag
•
kranløft
•

DRIVSTOFF

serviceverksted
Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no
www.kavringen.no

– kortautomat
hele året
Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no
www.kavringen.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringen.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
www.treogbaat.no

kiosk/båtutstyr
•
trebåtverksted
•
slipp
•
selskapslokaler
•
kurs/konferanse

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
www.spiskammerset.no

Hege Næsheim er leder av julekomiteen, og
Tove Slinde
er leder i Nesodden kunstforening.
En

avtale
godt humør

Hver

å bli i

pakke

bind, tamponger,
eller truseinnlegg

gratis!

av?

g
alle t yper og merker - og så inkontinensbind. Mik s produk ter slik det
passer deg. Hva du ønsker å ta ut som gratispakken - bind, truseinnleg g eller tamponger bestemmer du og så selv. Av talekor tet får du i
kassa neste gang du handler.
Gjelder kun til private husholdninger og ved kjøp av mak s 4 pakker per gang.

r på
See dine humørsvingninge
S
ynne.no
ttl
facebook! Gå inn på mi

77-23
23 ((også
ogsså lørdag)
og
lør
ørda
dag)
KIWI Flaskebekk

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
Pakkåeutl
evering
alg «Om
Hjertestarter fra
forMedisinuts
hans maleri
søke
i blinde»
Blostrupmoen
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Badehus
Nesodden er «verdenskjent» for sine
særegne badehus, men «eit badehus kan
ikkje vara evig, veit du».
Ihvertfall ikke så lenge Color Magic og
Color Fantasy seiler i fjorden.
De to er verstingene av alle skipsanløpene
i Oslo, og ødelegger for tusenvis av kroner
hvert år.
Det er spesielt nordgående som er ille. Når
«fargebåtene» er på vei til Oslo er det som
en tsunami i fjorden. Kapteinen har det
åpenbart travelt med å komme hjem.
Dragsuget er enormt (140 cm) og badehus-

fundament og brygger blir bokstavlig talt
undergravd.
Da er det godt å ha dyktige fagfolk, og
Lindøya Slipp AS.
Arbeidsbåten kommer til der hvor ingen
skulle tru at nokon kunne støpe, og vips så
står badehusene igjen som støpt!
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Andreas Lunnan er død

Andreas Lunnan er mest kjent som journalist
og programleder for flere NRK-produksjoner,
men også som musiker, foredragsholder og
forfatter.
Folkelig
Lunnan var ansatt i NRK fra 1975 til 2008.
Han etablerte NRKs lokalkontor på Steinkjer
i 1975 og ble distriktssjef da NRK NordTrøndelag ble etablert i 1984. Den folkelige
og varme radiostemmen ledet mer enn 500
sendinger av Nitimen og senere portrettserien «Sølvsuper».
I fjernsynet var han vert for flere underholdningsprogrammer og serier som femteklassekonkurransen «5-på», «daCapo», «Har det på
tunga», «Rundt et flygel» og «Gjensynet».
Romslig bauta
Regionredaktør Bjørn Stuevold i mediehuset
NRK Trøndelag sier til NRK at det er en folkekjær og dyktig programskaper som nå er gått
bort.

Den 21 februar mottok vi den triste nyheten om at Andreas Lunnan var død.
Den folkekjære programlederen i NRK, forfatteren, entertaineren, og opphavsmannen til «Ordleken» i bl.a. Signalen hadde
sovnet stille inn. Vi visste at Andreas slet
med hjertet, han var åpen og ærlig med
det, slik han var med alt han foretok seg i
livet. Han skrev bøkene «Med hjertet i

fatle» og «Hjertebanken» om hjerte- og
karsykdommer, og jobbet med sine "hjertesaker" helt til det siste. Andreas var en
mann av, og for folket. Likanes og jovial,
alltid klar for en prat. Andreas sovnet stille
inn i en alder av 71 år med sin kjære kone
Eli ved sin side.
Vi takker for godt samarbeid – og lyser fred
over Andreas Lunnans gode minne.
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– Andreas var alltid på farten, alltid travelt
opptatt med det som sto hans hjerte nærmest og som han var så dyktig til; få interessante mennesker til å fortelle om interessante ting. Jovial og romslig, men slett ikke uten
klare meninger – og sine meningers mot –
likevel. Det er en bauta innenfor NRKs programvirksomhet som nå er borte, sier
Stuevold.
Andras Lunnan ble tildelt Kringkastingsprisen
i 1983 og NRK P1s hederspris tolv år senere.
Ifølge NRK døde Lunnan fredfullt i sitt hjem.
Han etterlater seg fire døtre og kona Eli
Okkenhaug. (Nordlys - ANB-NTB)

SIGNALEN RETTER:

ORDLEKEN
Vinner av gavekort hos
ROSENLUND ATELIER
på Flaskebekk
i forrige nummer er:

Elisabeth Ellingstad
1440 Drøbak

Vi gratulerer!!
LØSNING:
ÅRETS JULEGAVE ER DET NYE
NÆRSENTERET MED MANGE NYE
FLOTTE BUTIKKER TIL GLEDE FOR
ALLE OSS PÅ NESODDEN

Vi i redaksjonen
takker alle våre faste innsendere av
svar på Ordleken for innsatsen gjennom alle disse årene, men i respekt
for Andreas Lunnans minne lar vi
Ordleken forsvinne med ham.
Vi går i tenkeboksen til neste nummer
og ser hva vi kan tilby våre hjernetrim-elskende lesere da.

I forrige nummer kom vi i skade for å skrive
feil navn på Jutta Bachmann. Vi beklager!

Endelig er det vår igjen
kinesisk og norsk mat serveres også på

TERRASSEN
Alle
rettigheter

Bordbestilling/take away: tlf. 66 91 48 20
tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 søn- og helligdager : 13-22 • mandager stengt
Vi tar påskeferie fra 2. til 18. april og åpner igjen den 19. - Velkommen tilbake!
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Sneglekrigen - krigen mot sleipingene!
øya. Den fant seg først til rette på sørvestlandet, før den sneglet seg østøver, og
våren 2008 var det full invasjon på
Nesodden.
Personlig fikk jeg lettere sjokk, og ble rimelig forbannet da jeg så sneglenes inntogsmarsj i hagen. I løpet av mai 2008 plukket
jeg 1932 snegler før godværet satte inn i
slutten av måneden, og sneglene dukket
ikke opp igjen, før regnværet satte inn i
midten av juni. Resultatet for juni ble 1 414
snegler og «månedsrekorden» ble satt i juli
med til sammen 2176 snegler. Jeg hadde
fått snegler i hagen, og på hjernen! I løpet
av sommeren plukket jeg 6690 snegler
hvorav den siste ble plukket så sent som tirsdag 28. oktober.
Jeg var ikke så rent lite stolt av meg selv, og
ble kåret til uoffisiell norgesmester i snegleplukking av Aftenposten.

Kristi himmelfartsdag 2008 plukket jeg 360
snegler i hagen. Det ble innledningen på en
krig som har pågått siden, og jeg kommer
ikke til å gi meg før den siste sleipingen er
død og begravd.

«Iberiasneglen»
Det var trolig allerede i 1988 at sneglene
emigrerte – trolig via frukt- og grønnsakslagrene – fra temperert sone på Iberiahalv56

I 2009 ble den første sneglen klippet i to
Skjærtorsdag, og i løpet av påsken hadde
jeg sendt 34 snegler til ”dødsriket”.
Problemet var bare at hundrevis av slektninger lå klare nede i bakken og i løpet av
sommeren drepte jeg 2 414 snegler. Utstyrt

med hodelykt – sneglene trives best etter
mørkets frembrudd – pølseklype, og bøtte
er jeg litt av et syn når jeg går på jakt, sammen med pinnsvin og frosk, som vissnok har
snegler på menyen.

«Påskesnegler»
Mye tyder på at sneglene «feirer» påske. I
2010 dukket de første krypene opp på selveste påskeaften. De ble raskt ekspedert, og
etter en usedvanlig tørr og kald vår uteble
resten av banden til midten av mai. Lørdag
15. mai regnet det ”katter og bikkjer” og
fangsten ble 162 snegler. Krypene misliker
åpenbart kulde og tørke, men de stortrives
i fuktig varme. ”Fangstsesongen 2010 ga til
sammen 1.515 snegler hvorav de siste 6 ble
avlivet søndag 3. oktober.

Den neste sneglen dukket ikke opp før 5.
mai, og i løpet av mai «du skjønne milde»
klarte jeg bare å finne 8 snegler. I juni var
tallet 37, som riktignok økte til 138 i juli og
163 i august, men totalantallet 357 for 2011
er minimalt i forhold til rekordåret 2008.
Er krigen vunnet, er seieren vår?
Svaret får vi utover våren. Hvis ikke er det
bare å plukke. Plukke, stikke og klippe.
Salte, brenne, eller sprenge (!). Selv foretrekker jeg en kombinasjon av samtlige
avlivningsmetoder. I tillegg strør jeg aske
langs hagegjerdet. De sleipe krypene skyr
aske som «brent barn skyr ilden», og siden
naboen ikke er like ivrig snegleplukker gjelder det å holde krypene ute.
Sneglekrigen skal vinnes, sleipingene skal
tilbake dit pepperen gror!

SISTE!!
Seier’n er vår?
Vinteren 2010/2011 ble den kaldeste i
manns minne og spenningen var stor da
«Vårsol i bakkane blenkte». Ved hjelp av
lupe klarte jeg å finne én snegle onsdag 20.
april (dagen før skjærtorsdag) og påsken
2011 gikk inn i historien som en av tidenes
beste, med null nedbør og strålende vær.

Søndag 18. mars ble årets første snegle
funnet i en hage på Strandpromenaden.
Den ekle sleipingen hadde krøpet inn
i en tom plastbøtte, og lå å varmet seg
i vårsolen.
Over en måned tidligere enn i fjor, et
dårlig vårtegn!
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Brunskogsnegl er et bløtdyr og tilhører de
landlevende lungesneglene i familien skogsnegler. Den er en av «nakensneglene» uten
synlig skall.
Brunskogsnegl er fra mars 2011 artens norske navn. Tidligere har den blitt kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl, mordersnegl, iberiasnegl, kannibalsnegl, drapssnegl og spansk
veg-snegl. Arten stammer opprinnelig fra
det sørlige Frankrike. Fordi den synes å foretrekke åtsler like så mye som planter, har
den også blitt kalt mordersnegl. I Tyskland
kalles den for «spansk vegsnegl», fordi den
ofte beveger seg langs og på veier.
Brunskogsneglen finnes på fuktige steder
med skygge. Den er aktiv om natten når
luftfuktigheten er høyere. Om dagen hviler
den ofte under steiner eller i tett vegetasjon.
Om været blir for tørt og varmt, lukker den
åpningen til kappehulen mest mulig, for å
spare på fuktigheten. Selv om den som
andre snegler trives best om natten, kan den
også sees om dagen i fuktig vær.
Brunskogsneglen foretrekker åpne landskap.
Overvintringen skjer ofte i komposthauger,
steinhauger eller jordhuler.
Som de øvrige skogsnegle-artene lever den i
første rekke av levende planter og hageavfall, men kan også spise åtsler, særlig av
døde artsfrender. Dør en brunskogsnegl, tar
det gjerne ikke lang tid før andre brunskogsnegler kommer og begynner å spise av den.
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Velkommen til nytt senter!
Moteriktige briller

Sporty utstyr

mster
Dekorative blo

Deilig

ote
Stilfull m

mat

te sko
Elegan
Læreri
ke bøk
er

Post
r
me leke
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o
s
r
o
M

Vinm
onop
ol

Bank

iør
Stemningsskapende inter
Åpningstider:
Mandag - fredag
10-20 (09-18)

Vinmonopolet 10-18 (10-15)
Jernia 09-20 (09-18)
Meny 09-21 (09-19)

Senteroversikt
Baker Norby
b.young
Catch
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Kiropraktor Selsjord MNKF
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Massasjeterapeut Madsen MNMF
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kommune Servicesenter
Nesodden Naturprodukter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Trafikkskole
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Posten
Psykoterapeut Syvareik
Rausand Data
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
TilBords
Vinmonopolet
Vitus Apotek
Yes Leker

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET

•

91 73 41 89
66 91 84 03
66 96 39 80
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
90 60 01 00
40 00 59 54
46 84 73 43
66 96 18 28
66 91 37 00
66 91 26 00
48 23 19 02
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 43 00
66 91 48 84
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www.tangennaersenter.no

EKSTRAFORESTILLINGER T.O.M. 31. MAI
- HELE BYENS
TEATERFORESTILLING
Dagbladet

- EN PERLERAD AV MUSIKALSKE OG
LITTERÆRE HØYDEPUNKTER
Aftenposten

- POSTKORT MED FINE BILDER
Dagsavisen

- FULL AV GLEDE OG VARME
Vårt land

- EN SPRENGFULL POSTKASSE
AV PUR GLEDE
Oppland Arbeiderblad

Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen
Utviklet av Catrine Telle og Ivar Tindberg

- FESTLIG OG MELANKOLSK,
VITTIG OG VEMODIG TEATER
Klassekampen

815 52 400

Rosenkrantzgt. 10
Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133
www.oslonye.no

