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Café Sorgenfri er det perfekte stedet
å nyte deilige vår- og 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.

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

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

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

Bordbestilling@cafesorgenfri.no
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medlem av familien eller til noen i det
offentlige rom. Vi kan med andre ord alle
bli «livreddere»!
Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Førstehjelp om bord

I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Jan-Erik de Bruyn Lundby
GRAFISK UTFORMING:

Original AS
www.original.as - tlf. 22 83 02 02
TRYKKING:

Heldigvis er det lenge mellom hver gang
noen trenger førstehjelp om bord, men det skjer.
Mannskapet er drillet, og kan takle ulike
situasjoner, men er båten midtfjords kan
veien bli lang, dersom noe alvorlig skulle
skje.
Det er bare et tidsspørsmål før vi får en
«stans» på båten, og da er tidsfaktoren
avgjørende.
Vi ønsker oss derfor hjertestartere i alle
nesoddbåtene, hjertestartere redder liv.

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 22 83 02 02
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

5–6000 får hjertestans i Norge hvert år!
Av disse reddes 5-10%.
Hele 70% kan overleve hvis man starter
hjerte- og lungeredning, og har en hjertestarter i nærheten.
Moderne hjertestartere er lette å bruke og
har en rolig og naturlig stemmeinstruksjon,
som leder deg til å gi førstehjelp.
Med minimal trening vil du føle deg trygg
på at det er potensielt mulig for deg å
redde livet til en medarbeider, en venn, et
3

Mange av våre mannskaper har erfaring
med bruk av hjertestartere, men må kurses
og trene på bruken.
Det samme bør hver enkelt av oss gjøre,
ihvertfall søke informasjon på nettet og
være forberedt, dersom vi blir vitne til en
hjertestans.
Dersom du som leser dette har erfaring
med, eller kompetanse innen førstehjelp og
bruken av hjertestartere vil vi gjerne høre
fra deg. Kanskje du også vet om det beste
produktet på markedet. I så fall ønsker vi å
videreformidle dette til rederiet.
«Alltid beredt» lærte vi i Speideren.
La oss være beredt dersom noen får
hjertestans om bord i våre båter.
God påske, og ha
en herlig vår!
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Fremad Janitsjar
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Fremad Janitsjar
– Nesoddens stolthet!
Lørdag 2. mars fikk reisende med 10- og 11båten til byen seg litt av en overraskelse.
Det samme gjorde folk på Aker brygge da

Kongen la til kai.
Fremad Janitsjar hadde mønstret på som
båtmusikanter og skapte en euforisk stemning om bord.

10-årsjubileum
Foranledningen for «båtkonserten» var
korpsets 10-års jubileum i fjor.
– Vi har aldri spilt på båten, fortalte korp6

sets PR-general Knut Asbjørn Fredriksen,
og dermed var det gjort.
Regionsjef Alf Jørgen Fedog, som selv har
spilt i Flekkefjord Musikkorps i all evighet
inviterte musikantene om bord, og
Signalen fikk være med på turen(e).

Follo-marsjen
Det hele tok bokstavlig talt av med Follomarsjen.
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Kaptein Jarle Kvebæks far var «Kongelig Hoffbarytonist» i Forsvarets Stabs Musikkorps.
Derfor var det ekstra stas å få besøk et euphorium på broen. På bildet er han omgitt av trombonist Anniken Fitje Hasle, barytonist Anne Rikke Antonsen, og saksofonist Stein Ivar Rudfoss.
Matros Raymond Hestnes tramper takten i bakgrunnen.

Det passet aldeles utmerket for en stor
kontingent av skiskyttersupportere fra
Nesodden, som skulle til Holmenkollen for
å heie på Tora Berger. Med kubjeller, norske flagg og horn på hodet kunne supportergjengen marsjere om bord til tonene fra
Follomarsjen, og i land til Holmenkollmarsjen. Midtfjords spilte korpset «Always

look on the bright side of life», og ved passering Dyna fyr danset supporterne ellevilt
til «En solskinnsdag».
Gjengen har reist verden rundt for å heie
på skiskyttere, nå vurderer de å bli janitsjarkorps-supportere.
Fremad Janitsjarkorps-supportere!
7
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– En gang skolemusikant, alltid janitsjarmusikant. Det er fantastisk morro å skape noe
sammen med andre. Det er gøy, morsomt,
og sosialt. Vi øver på Breidablikk på
Fagerstrand hver mandag og har verdens
beste dirigent. Lasse Rossing er en utrolig
motivator. Han er proff og spiller trompet.
De to treblåserne blir blanke i øynene bare
med tanken på den blanke messingen!

Noe for deg?

Spilleglede og korpsånd
– En fantastisk fritidsktivitet, sier Kari
Holøs, som har spilt i korps i over 40 år. Jeg
begynte med blokkfløyte i Berger og
Nesoddtangen skolekorps som åtteåring,
og siden har jeg blåst.

Klarinett er tingen, sier hun samstemt med
Anne Kathrine («Pus») Isberg som trår til
med over 50 års korpserfaring. Debuten
hadde hun i Vinderen Skoles Guttemusikkkorps før familien flyttet til Nesodden og
hun fikk sagnomsuste Tom Klausen som
dirigent i Berger og Nesoddtangen.
8

Har du spilt i korps, og savner
musikken er det bare å kontakte
Fremad.
Knut A. Fredriksen
fredriknut@hotmail.com
+ 47 907 76 102
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Foto: Terje Rakke
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På bytur
N ESODDEN

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

Knut William (2) og lillebror Kristian (7
måneder) synes det var ekstra stas å dra på
tur til Oslo lørdag 2. mars.
Det syntes mamma Jenny Elverum, og
pappa Asbjørn Grini også. De koste seg
med vafler, Kuli, og Fremad Janitsjar-orkester – og skulle besøke venner i byen.

Jenny er fra Stjørdal og Asbjørn er fra
Bergen. Nå har de «landet» på Alværn og
stortrives på Nesodden.
Til daglig jobber Asbjørn som lege på
Varden legesenter, og Jenny jobber hjemme med Knut og Kristian.
11

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Det grønne gullet

Husbanken har slettet pantet i eiendommen, og ustoppelige Thor Bjørn Lie har
store planer for den praktfulle eiendommen på Fjellstrand.

Seniorsenter

Thor Bjørn Lie sammen med lokalhistoriker Harald Lorentzen under innvielsen av "Oleanas
Utsikt" i fjor høst. Det var Harald som foreslo navnet på utkitspunktet, som Stiftelsen
Sofienlund har opparbeidet sammen med Oslofjordens friluftsråd.

Mange vil sikkert huske at «CatoSenteret»
ble planlagt, og skulle bygges av Stiftelsen
Sofienlund på eiendommen «Sofienlund»
på Ommen.

Slik gikk det imidlertid ikke, senteret ble
bygget i Son, med lån i Husbanken, sikret
med pant i eiendommen på Nesodden.
Nå går CatoSenteret i Son så det suser og
12

– Nesodden står i likhet med resten av landet foran en stor utfordring i årene som
kommer. Antallet eldre øker kraftig, og
mange eldre vil se seg om etter alternative
boformer. Derfor er områdeplanen for
Sofienlund nå ute på høring, forteller Thor
Bjørn Lie. Planen er å bygge om lag 40 selveierleiligheter fra ca. 75 til ca. 110 kvadratmeter, fordelt på fire treetasjers blokker
med underjordisk garasjeanlegg og heiser
opp fra garasjene.
– Videre er det planlagt ca. 20 omsorgsboliger, bygget etter Husbankens og kommunens erfaringer og anbefalinger. I planene
inngår også et aktivitets-, behandlings- og
treningssenter, som vil bli unikt, sier den
entusiastiske sivilingeniøren. Det skal blant
annet inneholde innendørs aktivitetsarealer, med trær og planter, et treningsløypenett og sittebenker, treningsstudio med
egnet utstyr, svømme- og behandlingsbasseng, boblebad, dusjer og badstue, hobbyrom, stuer, kjøkken og kafeteria.

Signalen-0113_Layout 1 17.03.13 20:32 Side 13

Grønn energi

Solcelle-kraftverk

Smarthuskonsept

– Mens vi venter på svar fra kommunen
arbeider vi med utformingen av boligene,
byggemetoder og energiforetak. Bruk av
solenergi blir viktig for oss. Det hevdes at
solenergi ikke vil gi så mye energi i Norge
fordi vi bor så langt nord. Men faktum er at
antall soltimer i østlandsområdet er kun 10
% mindre enn i Tyskland, hvor de har satset
på solenergien med stor suksess. Ved å
dimensjonere norske anlegg riktig – ca. 10
prosent større enn de tyske normene – vil vi
få gode resultater, og det er nettopp det vi
skal gjøre i Sofienlund Prosjektet, sier Lie.

Solcelle-parkene vil tilsammen danne et solcelle-kraftverk, som kobles opp mot energiverket på Nesodden. Etter avtale med energiverket kan vi både selge eller kjøpe strøm,
avhengig av eget forbruk. En egen spesiell
hovedmåler monteres for formålet. Hver
leilighet vil få sin egen strømmåler som blir
automatisk avlest en gang i måneden og
senere hver time når de nye strømtariffene
blir innført i Norge. Solcelle-panelene på
taket skal kobles til hver sin konverter, som
vil transformere strømmen fra 12V likestrøm til 230Volt vekselstrøm.

Alle leilighetene vil få energistyringssystemer installert og nødvendige alarmsystemer for brann, innbrudd og kommunikasjon. Vårt «grønne gull»-prosjekt vil redusere de totale årlige driftsutgiftene vesentlig, som igjen vil redusere klimagassutslippene tilsvarende.

– Vi vil bygge både en solcelle-park og en
solfanger-park på hvert av takene til de
planlagte leilighetsblokkene, Sofienlundsenteret og de øvrige byggene. Solcelleparken skal produsere strøm og solfangerparken skal produsere varmtvann.
– Alle bygningene på Sofienlund vil bli bygget etter «passivhus- standard», det vil si at
energi- behovet vil bli vesentlig mindre enn
i dagens bygg. Vi ser det som svært viktig å
få alle typer driftsutgifter for både senteret
og for beboerne i leilighetene så lave som
mulig. Derfor samarbeider vi også med
ENOVA, som vil gi økonomiske tilskudd til
vårt «grønne gull»-prosjekt.

Solfangerpark
Hver boligbokk vil få sin egen solfangerpark som produserer varmtvann. I et bygg
som bygges etter passivhus-standard vil
80 % av strømregningen utgjøre varmtvannskostnaden i en husholdning.
Solfangerparken vil kunne redusere varmtvannskostnadene vesentlig i store deler av
året. Hver leilighet vil få installert egen
måler for varmtvann og egen måler for
kaldtvann.

Varmepumper Luft til vann
Alle leiligheter vil få vannbåren gulvvarme
basert på varme-pumpe med tilskudd fra
solfangerparken.
13

Prosjektstyringsverktøyet BIM
Prosjektstyringsverktøyet BIM For å redusere byggekostnadene vil vi benytte et prosjektstyringsverktøy kalt BIM, utviklet i USA
av blant andre Stanford University i
California. De arbeider datateknisk i det 3dimensjonale rom, og dette har gitt reduserte byggekostnader med opptil 50 prosent, på grunn av redusert ventetid for de
forskjellige fagene, prefabrikkering, lite
eller intet materialsvinn og helt nye materialer basert på Nano-teknologi.
– Det er knyttet store forventninger til
Sofienlund-Prosjektet. Mange vil være med
og mange omtaler dette som et pilotprosjekt. Vi tror vi kan skape er senter for voksne seniorer som også andre kommuner kan
dra nytte av, sier en engasjert Thor Bjørn
Lie.
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Proﬀe supportere

På Nesodden er vi velsignet med mange rare folk og dyr.
Her er noen av de herligste:
Tove, Henrik, og Odd Arnesen, Vidar Edvardsen, Susanne Slaatsveen, Hilde Lavny, Daniel Hjerpåsen, Runde Haldorsen, og Geir Ingvald Nordnes

14
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Nesten noe Widerbergsk over solnedgangen over en islagt fjord?

15
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Nesoddens nye storstue, Nesoddparken,
rommer mye mer enn folk vet om!
Visste du f. eks. at en liten bedrift der tilbyr:

• Grafisk design for ethvert behov,
Logoer, annonser, menyer, plakater m.m
• Print- og kopiservice i små og store formater
med stort utvalg av papirkvaliteter.
• Dekorerering av biler, butikker, båter etc.
• Forvandling av bildene dine til rene kunstverk
på veggen hjemme eller på kontoret
... samt mange andre tjenester

Vi har ingen fast åpningstid, men ringer du for avtale, kan du hvis det
er krise tilogmed få gjort ting både på kveldstid og søndager også!

Vår hos Synsam
ORIGINAL AS

grafisk/web design • digitalprint • bil- og skiltreklame • bildeproduksjon
else-britt@original.as
• www.original.as

Tlf. 66 91 26 85
16

Nesoddparken Kunst- og kulturnæringssenter
Løeshagaveien 49 - 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 98 81 06 06
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Museum utenfor hovedstaden
De fleste av våre museer ligger i hovedstaden og de som ligger i distriktet er som
regel kun åpne om sommeren. Det er allikevel noen små og riktig hyggelige museer
i vårt nærområde.

av Harald Lorentzen

På ett av disse stedene trafikkerer også hurtigbåten «Baronen», vi skal fram til det
gamle industristedet Slemmestad.
Nede ved Slemmestadbukta, mellom store
cementsiloer og nye rekkehus, der ligger
Røyken Bibliotek. Dette kulturstedet har
også en egen avdeling som rommer
«Cementmuseet». Det fine med dette
museet er at det har åpningstider sammen
med biblioteket, fra 1100 til 1700/1900.
Her kan man få fortalt historien om hele
dette samfunnet som ble bygget opp rundt
denne industrien på Slemmestad. Gjennom
informative gjenstander, tekst og bilder blir
vi fortalt historien fra oppstarten i 1888 til
selve produksjonen ble lagt ned i 1989.
Er man interessert i geologi så har man her
17
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Alle båtene og lekterne som var så viktig
for å få råstoffet fra øya Langøya i
Holmestrandsfjorden og opp til Slemmestad er også godt dokumentert.

Slemmestad, buss fra Oslo går hver halve
time og hurtigbåten «Baronen» anbefales
for å komme seg tilbake. Kl. 15.45 og 16.55
går den tilbake til Oslo. En flott tur på 25
minutter uten kø og eksos. Hvis man ønsker
båttransport begge veier så kan man reise
15.10 fra Aker brygge og være 1 time og 10
minutter på Slemmestad før man returnerer med neste båt tilbake.

Bruk gjerne kollektivmidler for å komme til

Til slutt må jeg jo nevne at det er helt gra-

også en stor monter med ulike steinarter
funnet i områdene rundt om. Et rom er innredet slik direktørens kontor var, og de
gamle protokollene står sirlig i hyllene.

18

tis å besøke dette museet som kan fortelle
oss om vår nære industrihistorie. Mange vil
nok huske røyken fra de høye skorsteinene
ute på vestsiden av Oslofjorden.

Da vi besøkte Cementmuseet i januar kombinerte vi det med et besøk på Kafe Oscar i
Vollen som også kan anbefales. Derfra går
også Kyststien sydover, og her kan man
besøke et Kystsentkultursenter.

Signalen-0113_Layout 1 17.03.13 20:32 Side 19

Jula varer helt til påske

Tony Haagensen var en av de mange som køet
opp for å kjøpe «Drivkraften». Han kjøpte
boka som julegave til seg selv og kona Marion.

Daglig leder Nina Krag Brun i Notabene opplevde stor etterspørsel etter Dagfinn Høybråtens
bok til jul, men lover at hun fortsatt har bøker igjen til påske.

Lørdag før jul satt Dagfinn Høybråten og
signerte bøker i bokhandelen på Tangen.
Han sitter ikke der lenger, men jula varer
helt til påske, og i bokhandelen finnes det
fortsatt bøker.
Nå reiser Dagfinn og kona til Køben.

Røykelovens far har takket ja til stillingen
som generalsekretær i Nordisk Ministerråd,
og skal bo og jobbe i Kjøbenhavn i 6 år.
En ny generasjon har overtatt småbruket
på Høybråten, og den profilerte politikeren
har forlatt norsk politikk for godt.
19

DRIVKRAFT er boka om mannen som fikk
gjennomført et av de viktigste tiltak for folkehelsen i Norge i moderne tid. Røykeloven
førte til at Dagfinn Høybråten ble utskjelt og
uthengt, og her forteller han om hva som
skjedde bak kulissene i arbeidet med denne
reformen. I sin bok viser han hva det koster
å stå oppreist i kampen for politiske saker en
tror på, men også hva det er mulig å oppnå
med kunnskap, målrettet arbeid og utholdenhet.
DRIVKRAFT tegner bilder av mennesker og
hendelser som har formet Dagfinn Høybråten som politiker. Han deler raust av hva han
selv har lært og erfart gjennom snart fire tiår
i norsk politikk og samfunnsliv. Han er åpenhjertig om seire og nederlag, og forteller om
politisk spill og idealisme, om vennskap og
rivalisering.
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Våren er her!
Vi satser også denne sesongen på et
bredt utvalg av sykler til alle behov.
Gode priser på kampanjemodeller fra
de mest kjente merkeleverandørene,
Scott, Merida og Trek.
Hos oss får du god veiledning, eget
sykkelverksted og et godt utvalg i
ekstrautstyr og tilbehør.
Merida Crossway 20 MD
Hybridsykkel med større hjul tildameog herre.
Suveren «Nesoddsykkel» med 28»
lettrullende hjulFor grus og asfalt.
Shimano Acera gir, dempegaffel,
lock-out og mekanisk skivebrems.
Kampanjepris kr 3.499,–

Merida Matts 20 MD
Tøff sykkel til gutt og jente. Godt utstyrt
med Shimano Acera gir, Tektro mekanisk
skivebrems, dempegaffel Med lock-out og
solide felgermed dobbel bunn.
Kampanjepris kr 3.499,–

Besøk Basic Skin
sentralt på Granholt!

(katalogpris kr 4.499,–)

Du finner
garantert en
sykkel som
dekker ditt
behov oss.
Førstegangsservice inkludert i prisen.

(katalogpris kr 4.499,–)

Scott Aspect 950 Disc
Bestselger fra Scott. Acera 24-gir, Suntour gaffel med
lock-out, Shimano mekanisk disc brems, og
Et robust hjulsett fra Alec.
Topp ungdomssykkel.
Kampanjepris kr 4.499,–
(katalogpris
kr 5.499,–)

Sportster 45
En av våre absolutt mest populære tur-sykler
kommer i ny versjon. Hybrid sykkel ideell for
tur- og trening på Nesodden. Shimano Alivio 24gir, demper med lock-out, Skivebremser osv.
Kampanjepris kr 4.999,
(katalogpris kr 6.499,–)

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

SPORT & FRITID

Tangen
Nærsenter

20
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Er vi i rute?
Norled har som kjent for mange lansert et
nytt og gratis alternativ hvor våre reisende
kan sjekke om sitt samband er i rute.
Har du en smarttelefon kan du åpne
varsel.norled.no i nettleser på telefonen,
velge samband, og er det avvik får du opp
meldingen her. Du kan lagre nettsiden til
startskjermen på telefonen. For Iphone kan
man gjøre dette direkte i nettleser fra ikonet nederst på siden: Legg til hjemskjerm.
For Android telefoner må man som regel
lagre nettsiden som en favoritt. Gå så inn
på favoritter > hold inne ikonet for favoritten varsel.norled.no og en meny åpner seg
med valgene Legg til startskjerm.
Du får også opp de samme meldingene på
norled.no. Radio og aviser varsles også ved
driftsavvik.

løsning som vil passe for mange i fremtiden.

Vi vet også at trafikk på internett fra mobile enheter vil gå forbi pc/mac i 2013, samt
at 9 av 10 solgte mobiler er smarttelefoner.

I henhold til krav fra vår oppdragsgiver så
skal Norled varsle om driftsavvik. Et krav
Norled innfrir.

Vi mener vi har posisjonert oss med en god

Norled vil ikke fjerne sms-varsling, men det
21

har kommet en kostpris på 1 kr for alle som
velger å benytte den tjenesten. Kostpris for
en slik tjeneste er ikke unormalt, det er heller ikke unormalt i transportsektoren at
dersom man tilbyr gratis nettløsninger, tar
man seg betalt for kostpris for varsel via
sms-tjenesten.
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NESODDEN
• 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

!

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

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

utkjøring av blomster
på Nesodden

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.

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46

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

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

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

22

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Hvem stjal lampeskjermen?

Mannskapene på nesoddbåtene kan forstå
at noen trenger en røykvarsler og stjeler
den, men en lampeskjerm?
Det skjønner de ikke.
En lampeskjerm som bare passer om bord i
Kongen, Dronningen, eller Prinsen, en lampeskjerm som både er stor og tung, og ikke
får plass i en plastpose fra Kiwi.
Spørsmålet er følgelig hvordan tyven har

fått med seg skjermen i land, og på bussen.
Med mindre dette er et «bestillingstyveri»
utført av profesjonelle tyver, som stjeler
kinesiske antikviteter og franske lampeskjermer.
Den aktuelle lampeskjermen er «Made in
France» og er meget verdifull.
Faktisk så verdifull at rederiet utlover en
klekkelig dusør til den som oppklarer tyve23

riet. Dusøren vil bestå av kaffe og kake i
mannskapsmessa, en tur på «brua» på en
av båtene, og hederlig omtale i Signalen.
God jakt!

www.signalen-da.no
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Amtas onsdagsrenn - barnekarusellen
Det er bare å ta av seg hatten for skigruppa i Nesodden Idrettsforening.
Nok en fantastisk sesong med Amtas onsdagsrenn er tilbakelagt, til stor glede for
våre yngste skientusiaster.
Barnekarusellen er for de aller minste, det
vil si barn født i 2006 og senere. Løypa går

Startnummer 42 Julia Myklebust Labrå er
født i 2008 og fullførte fire onsdagsrenn.
Startnummer 55 Lene Hopf er født i 2006 og
fullførte sju.
Gøran Labrå er hovedsponsor for Julia og
bisto med sekundering og smøretips.

Startnummer 13 Sondre Kopperud slår startummer 88 Julian Douglas Larsen på målstreken

rundt Bergerbanen og er 500 meter lang.
Første renn gikk onsdag 9. januar, og det
siste ble avviklet 6. mars.
24

Alt er lagt opp på en profesjonell og effektiv måte, med samme starttidspunkt hver
gang, og med samme startnummer alle
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gangene. Skigleden og entusiasmen stråler
av smårollingene, og målgangen er like lykkelig som for Bjørgen og Nordthug.
Selv de som ikke er født med ski på beina
fullfører med glans, og vi gratulerer alle
deltakerne med flott innsats.

Forventningene er kjempehøye blandt deltakere og mødre før start. Julian og Julian gikk
knallhardt ut fra start, og økte tempoet
etterhvert.
Datagruppen i NIF/Skirenn: Herman Olav Grøv, Jan-Petter Enbusk og Roy Eskild Banken

I[8hW8Whd bar neklær
Vårdresser og jakker fra
er nå i butikken.
I

UtGIVELSESPLAN 2013:

Nr. 2 - Sommer, 21. juni
Materiellfrist: 7. juni
Ferdigannonser: 13. juni

Nr. 3 - Høst, 6. september
Materiellfrist: 23. august
Ferdigannonser: 29. august

Nr. 4 - Vinter, 6. desember

Kapellveien 84, Flaskebekk Senter, tlf: 66 91 73 19, sebrabarn.no

Materiellfrist: 23. november
Ferdigannonser: 29. november
Datoene kan bli endret uten forutgående varsel.

25
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Kafeteriaen i Nesodden videregående var
smekkfull av smårollinger da Skigruppa i
Nesodden Idrettsforening hadde premieutdeling for Amtas onsdagsrenn.
Morgendagens elever på videregående, og
fremtidige idrettsutøvere var samlet for å
få sine velfortjente premier for topp innsats i skisporet. Stolte foreldre og besteforeldre hadde benket seg med kaffe og kaker
og klappsalvene runget etterhvert som skiløperne fikk sine premier.

Linnea Henriksen (2 1/2) har gått 7 av 8
renn. Ikke rart at mamma Anita er stolt av
datteren sin

Ingen premieutdeling uten massevis av kaker. Bakt av skiløpernes hovedsponsorer
(foreldrene).

26
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Jan-Petter Enbusk holder styr på, og
deler ut statuetter til morgendagens
«Birkebeinere»

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

Stolte premievinnere født i 2008.
Ol-deltakere i 2026?

27
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Velkommen innom for

VIKTIG MELDING!
Nå blir vi dobbelt så store!

en hyggelig dyreprat!

I april åpner vi i nye, flotte og moderne
utvidede lokaler – med over 50 etterlengtede sitteplasser ekstra. Nå blir det
plass til alle som kommer for å spise eller
få seg en kopp kaffe eller noe annet godt,
såvel dag som kveld.

•
•
•
•

Det nye lokalet er også lagt til rette for alle typer
arrangenter, som privte tilstelninger, firmafester,
kurs/konferanse osv ...

Fór og utstyr til ditt kjæledyr
Fisk og akvaristikk
Kloklipping – timeavtale
Salg av dyr

TANGEN

DYREBUTIKK

Uansett antall, innhold eller varighet så tar
vi ansvaret for hele arrangementet og gir deg
som gjest tid til å fokusere på innholdet.

Du finner oss på Tangen Nærsenter

For mer info sjekk ut www.flasken.no

FL ASKEBEKKSENTERET – TLF 66 91 74 00
28
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Sjåfør uten grenser

Født i Kenya, bosatt i Sverige, har kjørt rød
dobbeltdekker i London og vanlig buss på
Nesodden.
Nå reiser «Ibbe» til Canada for å kjøre
ambulanse.
For Omar Ibraham har verden ingen grenser, målet er å jobbe for Leger uten grenser.

Utdannet sykepleier
To år gammel kom «Ibbe» fra Nairobi i
Kenya til Sverige. Han vokste opp i Karlstad
og bor nå i Åmål sammen med sin samboer
og datter.
Han er utdannet sykepleier og har en eventyrlyst utover det vanlige. En tur på puben
med en kompis resulterte i et toårig opphold i London som bussjåfør. Kameraten
fortalte at de trengte bussjåfører i London
og i 2006 dro han til England. I 2008 var
han tilbake på puben, og nå fortalte kompisen at det var mangel på bussjåfører på
Nesodden.
– Det var en lørdag kveld, forteller Ibraham
og smiler, som bare han kan smile. Tennene
lyser opp som elfenben i det mahognybrune ansiktet og han ler så bussen rister.

Omar Ibrahim (37) takker for fine år som bussjåfør og vekter på
Nesodden, og hilser til alle sine hyggelige passasjerer.

29
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Kjøp
enkeltbilletter
til flere
Med Ruter s nye mobil-app
kan du kjøpe billet ter til
al l e du r ei s er s amm en
med. Billet tene kjøper
du f ø r d er e går o m b o r d .
L as t ned Ruter Billet tap p en i d a g .

30

N y het!
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Campingvogn på
Fagerstrand
I London ble «Ibbe» truffet av Amors piler,
og kjæresten ble samboer i Karlstad, og i
campingvogn på Nesodden. For en storbyjente fra London ble imidlertid tilværelsen
på Fagerstrand litt i roligste laget, og hun
og datteren flyttet tilbake til Sverige.
– Pendlingen har imidlertid gått helt greit
sier Omar, – og jobben som bussjåfør på
Nesodden har vært helt topp. Jeg fikk en
varm velkomst av mine kollegaer og passasjerene på Nesodden, og kommer til å
savne dem alle.

Leger uten grenser
Harry Carlsen ble født i Bergen og Omar Ibrahim i Nairobi. Bussertifikatet brakte dem sammen
som kollegaer på Nesodden.

– Jeg ringte til Tom Bolstad mandag morgen og han spurte om jeg kunne komme
tirsdag. Jeg sa nei, men jeg kan komme på
onsdag og slik ble det.
I tillegg til jobben som bussjåfør har han
jobbet som vekter på nesoddbåtene i hel-

gene. Passet på at ingen røykte eller drakk
ombord. En jobb som ikke har vært like lett
etter klokken 23.00 da er det mange nesoddinger som har lyst på en røyk og litt ildvann. Enten på vei til byen, eller på vei
hjem, men stort sett har også den jobben
bare vært hyggelig og grei.
31

For å kunne jobbe for leger uten grenser
må man ha 3-4 års erfaring som lege eller
sykepleier. Derfor går turen nå til
Edmonton i Canada, hvor de ifølge kompissen på puben trenger ambulansesjåfører.
Der skal «Ibbe» jobbe som «paramedic»,
for å få den nødvendige praksisen.
Først må han imidlertid på skolebenken for
å lære å kjøre en Dodge-ambulanse, men i
løpet av våren er vår mann i Canada på

p
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Andrzei Gorecki fra Polen er litt av en skøyer. Her overlater han bussen til «Ibbe» på
ekte polsk vis!

Mustafa Agovic er fra Montenegro, Ibbe fra Kenya,
og Abbas Arzani fra Iran. Avskjedsfesten for
Ibbe besto av mat fra midtøsten, tilberedt av
Maged Hamad fra Irak. Bussjåfører fra ti land kjører
buss på Nesodden, sier Abbas Arzani og de kriger aldri.
Det er ikke folk flest som fører krig, det er dårlige ledere. På bildet får Ibbe en avskjedsgave
som kommer fra Chile, kjøpt av en «monteneger», på et pol i Sverige.

plass bak rattet, og i løpet av sommeren er
også samboer og datter på plass i millionbyen. Verden har «krympet» og vi reiser

som aldri før. Da er det godt å vite - dersom
uhellet skulle være ute i Edmonton – at
Omar Ibrahim er der og kan kjøre oss.
32

Det kollegiale forholdet blant
bussjåførene på Nesodden er helt unikt.
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EDMONTON - CANADA
Edmonton er hovedstaden i delstaten Alberta,
som ligger i den engelsktalende delen av
Canada, og som den største byen i området byr
Edmonton på alt hva man kan ønske seg av
handlemuligheter, gallerier, museer, severdigheter og forlystelser.
Et bombardement av sansene!
I selve byen er kjøpesenteret West Edmonton
Mall et besøk verdt. Med 800 butikker,
110 restauranter og kafeer, innendørs vannland og daglige forestillinger med bl.a.
sjøløver snakker vi om verdens største
kjøpesenter.
For fartsglade er Edmonton en del av den
internasjonale Grand Prix-serie i Formel 1,
og det dystes på fart og utholdenhet, når
Formel 1 Grand Prix of Edmonton avholdes
hvert år i juli.
Utenfor selve Edmonton finnes det mange
opplevelser i den flotte fjellrike naturen.
Edmonton liger tett opp til den imponerende
Jasper National Park, og med river rafting,
golf, vandreturer om sommeren og ski om
vinteren skal du ikke kunne kjede deg.
Med 2289 solskinnstimer om året er Edmonton
den byen i Canada, hvor solen skinner mest,
og på grunn av beliggenheten forholdsvis
høyt mot nord er sommerkveldene lange,
men lune.

33
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Venter - venter ikke

trikken runder Tingvallakaia på vei mot
Majorstua. Æda bæda!

Venter
Bjørn Colban venter.
– Det skulle bare mangle, sier Bjørn og smiler. Vi er jo til for trafikkantene, ikke omvendt og etter 40 år som trikkefører vet jeg
hva folk vil ha. De vil ha service.
Når jeg ser at nesoddbåten legger til kai vet
jeg at mange av passasjerene har lyst til å bli
med meg i min trikk, og da venter jeg.
– Det er service, og det er servicebransjen vi er
i, sier trikkerførersenioren som dessverre vurderer å gå av med avtalefestet pensjon i år.
Da spørs det om trikken venter, med mindre
han klarer å lære sine yngre kollegaer å
vente, før han slutter.

For mange nesoddinger er ett av dagens
store spenningsmoment om trikken venter
eller ei. Mange stiller seg opp foran
utgangsdøren allerede ved passering Dyna
fyr, for å se om trikken kommer, og om den
venter.
Andre venter til båten har lagt til kai, for
deretter å la seg overraske, enten positivt

eller negativt.
Som oftest blir det negativt.
Mange trikkeførere lar det åpenbart gå
sport i å kjøre fra holdeplassen idet de første passasjerene haster i land og småløper
mot trikken.
Av og til synes vi faktik å ha registrert et
skadefro glimt i øyet hos trikkeføreren idet
34
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PÅSKERUTER NESODDBÅTENE 2013
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

35
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Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

36
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til enhver tid!

Mange gode tilbud
VÅRPUSS

229,-

1499,-

HØYTRYKKSVASKER
KÄRCHER K2.980
inkl. terrassevasker

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

JOTUN NONSTOP

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

– selvpolerende bunnstoff
«best i test» (Båtliv)

• Salg av CD-plater

veil. 329,–

Vi ønsker våre
kunder god påske!

VI KAN
TILBY:

TA N G E N N Æ R S E N T E R

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer
TELEFON 40 00 59 54
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
37
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EEndelig
ndelig er
er det
det vår
vår igjen
igjen – og
og vi
vi åpner
åpner
dørene ut
ut mot
mot sol
sol og
og varme.
varme.
dørene
Velkommen innom!
innom!
Velkommen

&
$"

%%%

#!

Vi ønsker
alle våre gjester
en riktig god påske!

!
38
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Billettørens hjørne

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

hvilken type billett kunden har i plastkortet
sitt. For de med periodebilletter er det jo
enkelt. Det lyser enten rødt eller grønt for
ugyldig eller gyldig billett. For de med reisepenger i kortet sitt er det litt mer trøblete,
og for å få rasker fart på køen foran billettmaskinen setter vi veldig pris på at de som
har reisepenger i kortet sitt sier i fra det og
eventuelt om de har en billett i kortet sitt
som fortsatt er gyldig.

Alle er forskjellig,
men det er utenpå
Og inni. Reisekortet, Flexus, NSB sitt reisekort. Forskjellig design, men alle kan brukes
på samme måten. Alle kan lades med
månedsbillett, ukebillett, dagsbillett, eller
reisepenger. Reisepenger er det de fleste
velger i stedet for kupongkortet som ikke
selges lenger. Utfordringen for oss som jobber med å selge billetter er at vi ikke ser

I Oslo trekkes det 30 kroner automatisk fra
reisekortet når det legges på en kortleser
(Ikke hvis du allerede har en billett som er
gyldig i Oslo fra før). Skal man reise til/fra
Akershus må man til en betjent kortleser for
å få trukket riktig sum i forhold til hvor
langt en skal reise. For alle båtreiser til/fra
Nesodden betyr det at du må innom billettøren hvis du reiser med reisepenger.
Reiser du bare en gang i blant og vil unngå
køen foran billettøren anbefaler jeg
RuterBillett på mobil. Enkelt og greit: Last
ned appen RuterBillett og kjøp billett før du
går ombord. Les mer på Ruter.no, eller i hef39

tet «Billetter og priser». Og som jeg har
skrevet før; jeg anbefaler å registrere reisekortet ditt hos Ruter. Blir det borte kan det
sperres, og du kan få refundert restverdien
i kortet hos Ruter.
Les mer på nettsidene til Ruter.
Ingen vårfornemmelser hos undertegnede
enda, men jeg håper på at påsken gir en
temperaturøkning, og at noen blir med oss
til syden (Drøbak) i påsken.
Se rutetider for hurtigbåten til Drøbak på
side 36.
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 y   
PREMIUM STEAKS
STEAKS
NEW

Prøv vår nye online bordreservasjon på bighorn.no
eller kontakt oss på tlf: 22 83 83 63

VELKOMMEN TIL BIG HORN STEAK HOUSE PÅ AKER BRYGGE !
40
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Fast bord
Hver dag sitter de ved «sitt» bord. På vei til
jobben med 06.00-avgangen fra Tangen og
16.12 hjem, bortsett fra fredagene.
Da slutter de tidlig og rekker 14.32 men
bordet er det samme.
Vis à vis kiosken, for å være nærmest godsakene, og følge med hva som skjer.

tømmermenn

Jonas Langaard, Dagfinn Kihlstrøm og Vidar Svindahl på vei hjem fra jobben.

41

– Vi er tømrere, forteller trioen, som er kollegaer i Skanska.
– Egentlig er vi en kvartett, men fjerdemann Rune Trønningsdal måtte på seminar
i dag. Da spørs det om ikke han har «tømmermenn» i morgen, sier gutta og flirer.
Til daglig jobber de på «Profilbygget» på
Fornebu, Statoils nybygg som blir et praktbygg ifølge tømrerne, som alle er født og
oppvokst på Nesodden. Det var forresten vi
som snekret Tangenten, og neste bygg er
gjødselsprodusenten Yaras nybygg på
Lysaker.
Det er fullt trøkk i byggebransjen og vi har
verdens beste bord til og fra jobben!
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
42
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Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
www.nesoddenjazzklubb.no
.nesoddenjazzklubb.no

fagerhoe@online.no
43

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
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Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

www.follobyggtjeneste.no
SMÅREPARASJONER - HUSMALING - TAKTEKKING - REHABILITERING - TILBYGG - NYBYGG - HAGEDESIGN OG GARTNERARBEID - HELLE-/FLISLEGGING - KOMPLETTE HAGEANLEGG

NY ARKITEKTTEGNET GARASJE TIL SOMMEREN?
Vi tar jobben fra byggesøknad til
ferdigstillelse i samarbeid med
Skaperverket Arkitekter og
skreddersyr garasjen etter ditt
behov!
Pris fra 150.000,–
Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no for nærmere avtale om gratis
befaring og et uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
44
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Palestiner uten skjerf
Ferjemann og ﬁrebarnsfar
Saleh «has been there, and done that»,
men ferjefart passer firebarnsfaren best.
Fjord 1 og sunnmørskysten var i mange år
Salehs arbeidsplass, men med hus og hjem
i Nedre Eiker var det fristende å sette kursen mot Indre Oslofjord, og nesoddensambandet.
– Jeg parkerer på Tangen og kjører
Oslofjordtunellen, sier kaptein Zomlot på
sunnmørsk. Tiden i Farstad Supply og Fjord
1 har gjort sunnmøring av palestineren.
Kanskje Norled og nesoddbåtene gjør
nesodding av vår nye skipsfører?
Han er hjertelig velkommen!

Saleh Zomlot (49) kommer fra Palestina, og
har bodd i Egypt og Dubai.
Nå bor han i Nedre Eiker og pendler til
Nesodden for å være ferjemann.

På skuldrene har han epåletter, distinksjoner med kapteins grad. Den graden sikret
han seg i Dubai, før han satte kursen nordover og havnet i Norge.
45
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two ladies

Nesodden sykkelklubb
Mona Blix Henriksen og Anita Sommerstad
møttes på sykkelsetet.
Sammen med sine to respektive tråkker de
land og strand rundt to til tre ganger per
uke.

– Båtturen er bare «vår», sier venninnene Mona og Anita. Et deilig
«friminutt» fra jobb, og dagliglivet for øvrig. Er det rart vi smiler?

De henger sammen som erteris, hver dag,
til og fra jobben. På babord side på vei til
byen, og på styrbord side på vei hjem.
På vei inn går praten livlig, faktisk så livlig

at de hver dag blir stående på brygga i
byen å prate.
Etter å ha pratet hele veien inn til byen.
Slå den.
46

– Sykling er sunt, året rundt, sier de i kor,
men den varme årstiden er den beste.
Damene sykler den ene veien – til for
eksempel Grebbestad i Sverige – og gutta
følger etter med bil, og sykler hjem igjen.
En fin «arbeidsfordeling», spesielt dersom
sykkelturen til Sverige har blitt avsluttet
med en fest og gutta må sykle hjem til
Nesodden med «tømmermenn». Eller til
Gjøvik, hvor Anita ikke bare har søskenbarn, men foreldre og familie for øvrig.
Både hun og ektemannen Thomas er derfra, og tar seg ofte en sykkeltur til byen ved
Mjøsas bredd. Ikke vet vi, men kanskje det
var lengselen etter Norges største innsjø
som brakte familien til Nesodden i 2002.
– Fjorden lå speilblank, det var sol fra skyfri
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himmel – en perfekt dag – og jeg sa: – her
skal jeg bo, sier trebarnsmoren som er
tannlege med egen praksis på Majorstua.

Nesodden er dype, både hun og Christian,
og dere to døtre er født og oppvokst i
bygda.

Mona er i likhet med sin mann Christian i
eiendomsbransjen. Hun holder styr på
meglerne i Selvaag Eiendom på Aker brygge og er flasket opp på Hellvik. Røttene på

Begge familiene stotrives på Nesodden, og
det synes på de to blide fruene, som lyser
opp på babord side på 08.20-avgangen fra
Tangen hver dag.

Økologiske og
naturlige varer
av høy kvalitet

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

47
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LØSNING I FORRIGE NUMMER: SOLA SNUR VED VINTERSOLVERV

Vinneren av kryssordet i forrige nr er:
Thorleif Bjerke fra Fagerstrand
som får et gavekort hos vår annonsør
Nuvo (Jack & Jones),
på Tangen Nærsenter.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 13. juni 2013.

SETNINGEN ER:

...............................................................................................................................................

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:

som kan brukes hos vår annonsør

Adresse: .......................................................................................................................................

Flaskebekk Bistro

Postnr. ........................-sted:........................................................................................................

på Flaskebekk senter

49
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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.kavringenmarina.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no
www.treogbaat.no

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

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

Sjømann i stedet for landmåler

Christian Høiby (4) går i Ruseløkka barnehage og tar 08.20 sammen med pappa Trond hver dag. Frokosten består av 4 skiver, men
skorpene sparer Christian til småfuglene og duene som bor i byen.
De må jo ha mat de også, sier storsjarmøren som innehar norgesrekorden i reising med nesoddbåter, for juniorer.

Med en bachelor i
Nautikk fra Høgskol-en
i Vestfold har Nelson
Mwandi (26) mønstret
på MS
Baronessen
som dekkskadett.
Nå er det fartstid som
gjelder for gutten som
ble adoptert fra Kenya,
og er oppvokst på
Frogner.
For å få sine sertifikater er han avhengig av
fartstid, og med samboer i Kværnerbyen
passer det som hånd i
handske å «seile» i
Oslofjorden.
– Det var egentlig
landmåler jeg hadde
tenkt å bli, forteller
Nelson. Jeg studerte
på Universitetet for
miljø- og biovitenskap i Ås, men med tre år igjen for å fullføre en
Master i Geometikk, fant jeg ut at jeg heller ville bli sjømann.
Farvannet i Indre Oslofjord kjenner Nelson godt fra før. De fleste
sommerferiene har han tilbragt på jobb om bord i charterbåtene.
Det var nok da jeg fikk saltvann i blodårene, sier den blide billettøren
og setter sjøbein før avgang på rute 716 til Lysaker.
51

Signalen-0113_Layout 1 17.03.13 20:33 Side 52

Jo

er,

re det
e
g
i
ll
bi unnere blir vi!
s
jo

Vi skal gjøre Norge

sunnere og billigere!

PRISLØFTE

KIWI vil alltid slåss for å ha de laveste prisene på nøkkelhullprodukter.

KIWI Flaskebekk

7-23 (også lørdager)

KIWI Flaskebekk

Medisinutsalg

Pakkeutlevering
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Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Signalen-0113_Layout 1 17.03.13 20:33 Side 53

Sommerturer
Hvorfor ikke ta en sommertur med en av
de gamle Nesoddbåtene, oppleve hvor
små men hyggelige de var. Den gang det

Foto Arne Ø. Holm

Blue Charm ved kai i Stockholm desember 2012

av Harald Lorentzen

var trafikk i Bunnefjorden og når formiddagsturene mellom Nesodden og Oslo
kunne romme 30-40 passasjerer. Se igjen

de små hyggelig kioskene og minnes en
svunden tid. Men ikke minst ha en deilig
båttur.

ble omtalt i Signalen nr. 3/2012.
«Blue Charm» seiler tretimers Brunch-cruise
ut mot Waxholm i den vakre utseilingen fra
Stockholm.
Et stort og delikat lunsjbord står oppdekket
og vakker pianomusikk er underholdningen.

M/S Linné tidligere Prinsessen

Alle opplysninger finnes på deres hjemmeside. Vårens to åpne turer går 14. april og
26. mai. Dette er en tur man ikke bør gå
glipp av.
http://www.brunchkryssning.se/brunch.php

M/S Blue Charm tidligere Prinsen
Den eldste av nesoddbåtene som vi fortsatt
kan reise med er M/S «Prinsen». Den gikk i
rute mellom Oslo og Nesodden fra 1955 til
1980. Dette var jo selve stasbåten i mange
år. Det første nybygget etter annen verdenskrig, men med stil som en førkrigsnesoddbåt.
Denne tidligere nesoddbåten befinner seg i
Stockholm med navnet «Blue Charm». Den

Foto Harald Lorentzen

Linné - ex Prinsessen ved kai i Sverige 2012
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I desember 1964 og januar 1965 ble to søsterskip satt i rutefart på Nesodden. Begge
ble trofaste for nesoddfolket og begge
gikk mye i Bunnefjordruten. De var dog
mest i det vi kalte skiftkjøring mellom
Utstikker B og Nesoddtangen brygge.
«Prinsessen» hadde sin kiosk i forkant av
hovedsalongen, hvor tusenvis av kaffekopper og pølser i årenes løp ble solgt.
Da nesoddbåtene fikk sitt nybygg, den
store fergen «Dronningen» i 1987 ble
«Prinsessen» solgt.
Den hadde fortsatt sitt gammeldagse landgangssystem med trelangangen og en ekstra sliske opp fra dekket til kaien.
I dag finner vi båten med navnet «Linné»,
et navn den har hatt siden salget i 1987, liggende rett ned for Stockholm slott. I
desember gikk den både julebordturer på
kveldene og sightseeingturer på dagene.
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Oppstart 1. helgen i mai med sightseengturer og charterturer.
http://www.charterbaten.se/

Fredrikstad–Strømstad–Fredrikstad på den
28. mars 2013 og sommerute 24. juni.
Du får opplysninger om tider og priser på
hjemmesiden:
http://www.mssagasund.no/index.htm

Foto Arne Ø. Holm
Foto Lars Helge Isdahl

«Lykkeper» var båten som gikk mye i
hovedrutene morgen og kveld, da det var
flest passasjerer. Kiosken var trukket ned i
aktersalongen for at hovedsalongen skulle
bli størst mulig.
I 1989 ble den sammen med «Tyrihans»
solgt til Sverige, men etter få år kom den
tilbake. Vi har sett den i Oslo i en rekke år
som charterbåt, men nå finnes den i
Sognefjorden i sommerturistrute.
«Lykkeper» (som fortsatt bærer det samme
navnet ) går i rute Flåm-Gudvangen 15. mai
til 15.september 2013

Sagasund legger ut fra Fredrikstad på tur til
Strømstad
Lykkeper ved kai i Sognefjorden

M/S Sagasund tidligere Tyrihans
Tyrihans som er søsterskipet til «Prinsessen»
og var helt identiske fartøy (et par små
detaljer var dog ulike), går regelmessige
turer mellom Norge og Sverige. Denne
nesoddbåten gikk i rute fra desember 1964
til sommeren 1989.
De siste årene som nesoddbåt fikk den
hydrauliske gangveier på fordekket og en
lettere av og påstigning for passasjerene.
Den var også i fart noen år fra Aker brygge
etter at nesoddbåtene flyttet dit.
«Sagasund» starter opp med vårrute

Fra Flåm kl.1100 til Gudvangen kl. 13.10.
Fra Gudvangen kl. 13.30 til Flåm kl. 15.30
http://www.visitflam.no/sognefjorden

MS Lykkeper
I 1969 kom nesoddbåten som skulle erstatte den siste av førkrigsbåtene. Den var en
modifisert utgave av de to søstrene
«Tyrihans» og «Prinsessen». I motsetning til
disse hadde den innebygget akterdekk og
hydraulisk langgang derfra. Det gikk
derfor lettere å laste og losse passasjerer
som det nå ble langt fler av. Den tok dessuten 380 passasjerer og dermed var den
også den største nesoddbåten på dette
tidspunkt.
54
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Foto Harald Lorentzen

Våren i anmarsj på Aker brygge
- skisesongen er definitivt over!

Bamse Brakar i 2009

MS Bamse Brakar
Den tidligere bilfergen fra Bergen,
«Kleppestø», ble innkjøpt for fart på
Nesodden i 1989. Ombygget 1992. Nå var
trafikken øket slik at det ble for liten kapasitet med de små tidligere nesoddbåtene.
«Bamse Brakar» gikk i trafikk til Tide (nå
Norled) overtok trafikken sommeren 2009.
Den ble deretter lagt opp i Horten.
I 2011 ble den solgt og gikk vestover med
nytt navn «Sognekongen».
I 2012 gikk den i charter for Norled i turistruten Stavanger- Prekestolen.
For tiden i opplag på Stord. Usikkert hva
sommerruten blir.
55
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BILLIGV
A

GLANSBILDEIDÉEN
Vi overfører dine unike bilder, scannede malerier og/eller tegninger på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller de
printes på høykvalitets fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70 –100 års holdbarhet!
Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det ferdig
til fødselsdagen, til jul, eller andre anledninger
– eller heng det på hedersplassen i ditt eget
hjem – eller på kontoret!
Gi bort et bilde som en hyggelig,
nesten evigvarende gave!

ÅRETS
NYHET!

RIANT!
Du kan
ve
her er k lge mellom sek
omplett
e priser s standardmål
(NB: All
tid grat
og
for bilde
is lever
t eks. fr
ing på N
a
kt:
Kvadra
esodden
!)
tiske:
Rektan
30 x 30
gulære
k
:
40 x 40 r. 495,– 20
x 30 kr
kr. 635,
.
4
50 x 50
– 30
x 45 kr 85,–
kr. 785,
.
6
–
65,–
Se vår h
40 x 60
jemmes
kr. 830,
ide for a
–
ndre m
ål
www.gla
nsbilde.n og kvaliteter!
o
Glansbild
e
Origina er en avdeling
Løeshag l AS i Nesoddp av
arken
aveien 4
9,

Flere priser/formater på www.glansbilde.no.

Send e-post til post@glansbilde.no
for bestilling og legg ved ditt bilde,
eller for pristilbud og informasjon.

Ring 22 83 02 02 eller 98 81 06 06
for pristilbud eller mer informasjon
Finn mer info på www.glansbilde.no.
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Sent ute

– Dette er Nesodden på sitt beste, sa Hans
Arne Jacobsen da han hinket om bord i
08.20-avgangen fra Tangen. Med brudd i
ankelen og en drosje som kom for sent var
sjansene for å nå båten ørsmå, men kapteinen så drosjen som kom i hundre, og ga
beskjed til matrosene på «lemmen» om å
vente.
I tillegg til mannskapet ble en av bygdas

mest erfarne «komme-nesten-for-sent-tilbåten-passasjerer» engasjert. Bjørn Eidsvik
kommer nesten for sent til båten hver dag.
Med glatte sko og flagrende skjerf og skjorte er han et syn når han glinsende våt av
svette huker seg ned under bommen.
Denne dagen ble han imidlertid ikke sistemann, men hjalp velvillig til med å få Hans
Arne Jacobsen om bord.

Bjørn Eidsvik måtte se seg slått som sistemann om bord av Hans Arne Jacobsen fra Fjordvangen.
Skipsrekrutt Geir Jacobsen synes konkurransen om å være sistemann om bord er festlig, selv om det av og
til kan bli litt for nervepirrende.
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Senteroversikt

Velkommen til vårt
nydelige senter!
Hvor man finner nesten alt man ønsker seg ...

Post

Vinm
onop
ol

Mye har
skjedd siden
60-tallet!

Åpningstider:
Mandag - fredag
10-20 (09-18)

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

Tangen Dyrebutikk
Baker Norby
b.young
Catch
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kommune Servicesenter
Nesodden Naturprodukter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Trafikkskole
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær
Posten
Psykoterapeut Syvareik
Rausand Data
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
Tangen Helseklinikk
TilBords
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET

•

66 91 01 00
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 91 37 00
66 91 26 00
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 43 00
66 91 48 84
66 91 10 73
66 91 22 60
66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
90 63 71 00
66 91 26 85
48 23 19 02
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01

www.tangennaersenter.no
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FEELGOOD FRA
FATTIGSTRØKET

FLERE ETASJER
MED SJARM

VARM OPPSETNING SOM VIL
FENGE HELE FAMILIEN

Dagbladet

VG

Dagsavisen

Musikalen

Tekst og musikk

LIONEL BART

Spilles hele våren på Oslo Nye Hovedscenen!
815 52 400

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

