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Kongen tok Baronen
Havnepolitiet
«Vårryddeaksjonen» 2015
Nesodden kajakklubb
Neodden Sangkor 50 år!
Når vannet fryser
Siste reis
Hvem fant pengepungen min?
Ønskebutikken
Blues Cruise med Huldra
Småkokker
Hvilken båt reiser jeg med?

Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

VELKOMMEN TIL THE FERRYMAN BAR PÅ
AKER BRYGGE!
Kunne du tenkte deg en forfriskning eller tre
på en klassisk brun pub? Da er The Ferryman
stedet for deg.
Vårt lune lokale er bygget med tanke på en
rolig stund og gode samtaler.

The Ferryman, eller Fergemannen, har
mange referanser opp gjennom historien.
Manannan var den keltiske fergemannen.
Han fraktet de døde til landet hvor man
igjen fikk liv, og levde som evig ungdom.
Stranden 53 på Aker Brygge
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Vi kan dessverre ikke sjenke deg evig liv, og
det er lite trolig at vi ror deg hjem til
Nesodden igjen, men du er velkommen til en
rolig og behagelig pubkveld hos oss her på
The Ferryman.

Det kommer til å bli folksomt på
nesoddbåtbrygga i sommer!
Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

«Fjordbyen Oslo»

I REDAKSJONEN:

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

Tenk så heldige vi er, som kan oppleve
«Fjordbyen Oslo» fra nesoddbåtene.
Hver dag, året rundt. Til skiftende
årstider, fra vinter til vår, sommer til høst.
Nå våkner «Fjordbyen» fra sin vinterdvale, og vårtegnene er mange og klare.

GRAFISK UTFORMING:

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

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 66 91 44 08
Opplag: 6000

Ærfuglene og grågåsa har kommet, og
«øybåtene» har gjort seg klare for en
ny sommersesong.
Nå attpåtil fra «vår» brygge.
De skal være hjertelig velkommen.

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
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Hjertelig velkommen var også kong
Harald og dronning Sonja.
De Kongelige Høyhetene tok med seg
Latvias president på båttur med
Baronen, og fikk en opplevelse de sent
vil glemme!
«Fjordbyen Oslo» er nå mer tilgjengelig enn noen sinne. Trikk og buss
stopper på Rådhusplassen. Med et
reisekort fra Ruter kan du oppleve
øyperlene i Indre Oslofjord, og besøke
Jul E Nissen i Drøbak. Man kan faktisk
komme helt til Filtvedt og Son med en
Ruterbillett. Sterke krefter er i gang
for å få hurtigbåtene til å anløpe Sætre
i Hurum.
«Fjordbyen Oslo» vokser.

Kongen tok Baronen
BARONEN

Det ble en fartsfylt ferd på fjorden for
Deres Majesteter Kongen og Dronningen,
og H.E. President Andris Berzins.
I forbindelse med det offisielle statsbesøket fra Latvia ble det arrangert en oppvisning i kontraterror på fjorden.
MS Baronen ble bordet av Forsvarets
Spesialstyrker (FSK/MJK) som sammen
med Polities Beredskapstropp («Delta»)
utgjør vår fremste forsvarslinje mot terror.
Det ble en imponerende demonstrasjon.
I løpet av få minutter var styrkene om bord
og «objektet» sikret.

Kai Arne Halvorsen fikk en Kongelig start på
sin karriere som overstyrmann. Han ble
utsjekket som overstyrmann på Baronen
dagen før Kong Harald dro på båttur med
nesoddbåten.

Se så fint det kommer til å bli når vi får navnene på båtene foran!
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Driftsinspektør Svein-Hugo Nilsen og Kaptein Terje Solberg var
velkomstkomité sammen med Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og
Forsvarsminister Ine Marie Evensen Søreide

Driftsinspektør Svein-Hugo Nilsen bukker dypt
og ønsker gjestene velkommen om bord

Kommandørkaptein Svein Chr. Anderssen fra Forsvarsdepartementets
protokollavdeling hadde ansvaret for den Kongelige båtturen. Han var
meget godt fornøyd med båt og mannskap. Her gir han uttrykk for det
til maskinsjef Arne Håkon Steien, matros Joakim Holand, overstyrmann
Kai Arne Halvorsen, kaptein Arild Nybakk og kaptein Terje Solberg

Kaptein Terje Solberg måtte finne seg i å bli «kapret» av oberst
Frode Arnfinn Christoffersen, sjef for Forsvarets Spesialstyrker som
overtok kommandoen over båten i all vennskapelighet.
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Det tok bare minutter å «borde» Baronen.

Latvias president og vårt kongepar.

Spesialstyrker fra Latvia deltok også i manøveren
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Gratis hjemkjøring
av varer på Nesodden!
Kjæledyr er velkommen
inn i butikken.
Kloklipp
kr 100,Norleds kongelige sveler med brunost/smørkrem ble servert av Renate
Hegerland, Trude Susanne Pedersen og Cristiana Radu.

Et biologisk korrekt fôr og godbiter til
hund og katt.
80% kjøtt og
uten korn.

Følg oss på

TANGEN

DYREBUTIKK

Tangen Nærsenter • Telefon
Journalist Hanne Kari Fossum i NRK/Dagsrevyen bor i Asker og tar
Baronen fra Vollen hver dag. Her intervjuer hun Forsvarsminister
Ine Marie Eriksen Søreide fra «sin» båt.
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66 91 01 00

Havnepolitiet
I snart 150 år har Havnepolitiet satt sitt
preg på Indre Oslofjord. Allerede i 1870
fikk Politiet egen båt, nå har «Havna»
tre – og et mannskap på 20.
I disse dager kommer båtpolitiet ut av
vinterdvalen, en ny båtesesong står for
døren, og båter og mannskap er klare.

Forebygge
– Vår viktigste oppgave er å forebygge, sier
Arne Køste som er etterforsker i
Havnepolitiet. Dessverre må vi fra tid til
annen anmelde, etterforske og påtale, men
sammen med Oslo Havn KF, Statens
Naturoppsyn og Fylkesmennene i Oslo,
Akershus og Buskerud er vi opptatt av å
legge forholdene best mulig til rette for
ferdsel på og ved sjøen. I den forbindelse
kan jeg informere om at «Småbåtguiden»
nå finnes som en gratis app, som kan lastes
ned fra Appstore eller Googleplay.
Småbåtguiden gir deg en enkel veiledning
for trygg ferdsel på fjorden, og informasjon om hva Oslofjorden kan by på av
natur- og fritidsopplevelser.
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Ansvarsområde
– Vårt ansvarsområde er øyer uten landforbindelse, fjorden og ferjetrafikken, forteller Arne Køste. – I tillegg bistår vi andre
politikammere og distrikt ved behov. Det er
finans- og miljøseksjonen ved Oslo Politikammer, eller det enkelte politidistrikt som
tar sakene våre videre i rettsapparatet. Vi
anmelder brudd på lover og forskrifter som
«Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen»,
fartsoverskridelser og dessverre også brudd
på promillebestemmelsene til sjøs. Dersom
båtføreren har en promille på 0,8 må vedkommende bli med oss, men heldigvis har
forholdene bedret seg. Statistikken går i
båtfolkets favør, antall anmeldelser har
gått ned.
Politibetjent Terje Løvold kjører nesoddbåt (bor på Alværn) til og fra jobben,
og politibåt på jobben.

Båtene
Havnepolitiet er godt rustet til å møte
utfordringene på sjøen. Flåten består av tre
båter som kan måle krefter med det meste
som flyter i fjorden.
«Minstemann» er Trygg, en rib på 25 fot,
den mellomste er 30 fot og heter Klar, og

den største er Vekteren som måler 50 fot
og kan gjøre «alt». I tillegg har den et utseende som kan skremme vettet av selv den
mest hardbarkede sjørøver, og båten venter bare på en anledning til å si «Make my
day» til en banditt på sjøen.
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Dumpede gjenstander
– Et område som dessverre viser en økende
tendens er dumpede gjenstander som biler
og båter. I samarbeid med Finans Norge
skal vi i vår og i sommer foreta søk basert
på informasjon vi har fått fra publikum.
Dumpede gjenstander er ikke bare miljøkriminalitet, men ofte også forsikringssvindel.
Den eneste måten å avdekke dette på er å

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 10
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

søke og dykke, for deretter å bringe gjenstanden til overflaten. En kjent «russisk»
ubåtkaptein uttalte en gang at «man kan
ikke se den grense under vann». Ved hjelp
av egne folk, eget utstyr og egen båt – og
med vår assistanse – skal Finans-Norge
saumfare fjorden.

Tapt ﬁskeutstyr
Under det årlige hummerfisket (fra 1. oktober til 1. desember) hender det at teiner
går tapt.
– Rapporter dette til oss, ber Arne Køste

innstendig, og sørg for all del at utstyret er
merket med navn og telefonnummer.
Saken blir loggført hos oss, og utstyr og
eier kan bli gjenforent dersom teina blir
funnet. Vi har et godt samarbeid med
yrkesfiskerne i Indre Oslofjord Fiskerlag
som ofte får teiner og annen redskap «på
kroken», og med dykkere som stadig rapporterer om teiner som fisker «dødt».

Vekteren er klar for «Vårryddeaksjonen» 2015
på Flaskebkk brygge.

Vekteren «ser» og «gjør» alt, både under og over vannet!
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Kom&Bli
– ny restaurant og vinhus på Granholt
Du møter en varm atmosfære, god og
sunn mat, en entusiastisk betjening
som har gjestene i fokus – og god
service når du kommer inn på
restaurant Kom&Bli på Granholt
på Nesodden.
På menyen finner du ikke bare
thailandsk mat, men også kinesiske
og italienske retter som er familievennlige.

... også TAKE AWAY!

Velkommen innom!

På søndager har vi en familievennlig
6-retters buffet mellom 15.00 – 18.30.

Mandag – onsdag 16.00 – 22.00 Torsdag 16.00 – 23.00 Fredag – lørdag 16.00 – 00.00 Søndag 15.00 – 23.00
Tangenveien 129. - e-post: christer.nexmark@gmail.com - Tel: 66 91 10 66 Facebook: www.facebook.com/komogbligranholt
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«Vårryddeaksjonen» 2015

Flaskebekk brygge blir åsted for
«Vårryddeaksjonen» 2015 og Politiets søk
etter forsikringssvindlere og miljøsyndere.

Marinreperatørene har lagt sin årlige
«Vårryddeaksjon» til Flaskebekk brygge, i
samarbeid med Havnepolitiet, Nesodden
kommune og Flaskebekk Vel.

Politibetjent Terje Løvold og hans kollegaer i Havnepolitiet setter kursen mot Nesodden.

Lørdag 25. april blir det fart og spenning
på Flaskebekk brygge.
Politibåten «Vekteren» kommer i 42 knop,
og 15 dykkere skal lete etter biler og båter

som kan være «dumpet» utenfor brygga.
I tillegg skal dykkerne fjerne fiskeredskaper og annet skrot som befinner seg på
havets bunn.
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Skrot og søppel
– Dessverre ser vi massevis av skrot og søppel hver gang vi dykker, sier Lars Dalen i
Marinreperatørene. Spesielt utenfor de
bryggene på Nesodden som har bilvei helt
ned. Det virker som folk tror at ting blir

SOLBRILLER

Vi forhandler med internasjonale leverandører så du kan få den
beste kvaliteten i hele Norge. Du trenger ikke dra lenger enn til din
lokale Euronics for å komme til Europas største elektrokjede!
Vi har alle de populære gavene – til lave priser!

TIL BARN
NÅ

390,198,–

Tiny
Bluetooth høyttalere

Pinell Go
Prisvinnende DAB-radio
ÅPNINGSTIDER:
Man – fre: 10.00 – 19.00 Lør: 10.00 – 16.00
S YN S AM NES O DDEN
Ta nge n C e ntr u m , 145 0 N e soddta nge n
Tlf 6 6 9 1 26 8 5

Tangen Nærsenter – Tlf. 66 91 13 03
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1790,–

borte, bare det er ute av syne, men for livet
i sjøen kan avfallet bli sjebnesvangert.
Hummeren er spesielt utsatt, har den viklet
seg inn i et fiskesnøre som noen har kastet
på sjøen går den en smertefull og sikker
død i møte. I tillegg finner vi fiskegarn,
ruser og teiner som folk har mistet.
Redskapen «fisker» fortsatt, og kan gjøre
det i årevis.
Vi ønsker å få opp så mye som mulig, sier
«Marinreperatøren». Alt vi tar opp vil bli
sortert og destruert.

Sjørøvere
– Vi finner neppe sjørøvere, sier politibetjent Terje Løvold i Havnepolitiet, men kanskje vi finner noe som sjørøverne har «mistet». Som for eksempel båter og biler.
Det er dessverre et faktum at vi stadig
avdekker forsikringssvindel og miljøkriminalitet når vi søker på havets bunn.
Fra en av yrkesfiskerne i Oslo har vi fått et
tips om et båtvrak. Det skal vi se nærmere
på, samtidig som vi saumfarer farvannet
utenfor Flaskebekk brygge.

Lars Dalen er en av dykkerne som går i vannet 25. april
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

(+mva)

Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

!

Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84
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Nesodden kajakklubb padlet inn
det nye året
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Det vakreste nyttårseventyret er utvilsomt
Nesodden

kajakklubbs

padletur

til

Ildjernet. Årets tur ble en minnerik opplevelse. Ikke bare var været eventyrlig, men
fjordens kjæledegge, delfinen Delphi
svømte om kapp med kajakkene fra
Tangen til Kavringen.
Bedre blir det ikke!
Tradisjonen tro ble det tent bål og grill på
Ildjernet, før turen gikk tilbake til klubbhuset på Nesoddtangen gård.
Interessen for padling har nærmest eksplodert de siste årene og Nesodden kajakklubb har over 400 medlemmer.
– Padling er en fantastisk hobby, sier Heiko
Junge som foreviget Dephi, og padler så
ofte han kan.
– Det er bare delfiner som kan takle det
våte element bedre enn en kajakk, og
naturopplevelsene er enorme. Hver padletur er et eventyr, sier fotografen som
jobber i NTB.
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En leken og
veldig sosial nise
fulgte de femten
padlerne fra Nesodden
kajakklubb hele veien
fra Tangen til
Kavringen.
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Nesodden Sangkor 50 år!
Den 10. mars var det 50 år siden Nesodden
Sangkor ble stiftet. Jubileumsfeiringen ble
innledet med en minikonsert i Tangenten,
men den store feiringen finner sted i
Skoklefallsalen den 25. oktober.
Fra 11. til 14. juni skal koret på jubileumstur til Krakow i Polen.
Der skal sangfuglene fra Nesodden delta i
en stor internasjonal korfestival og konkurrere i pop og klassisk. I tillegg skal de
fremføre en pseudo-joik som tok pusten av
publikum i Tangenten.
Folk trodde ikke sine egne ører, og forsto
ikke en døyt!

Eldst og størst
– Nesodden Sangkor hadde sitt utspring i
forbindelse med innvielsen av Samfunnshuset, fortalte kultursjef Ellen Knutsen i sin
tale til jubilanten. Koret er Nesoddens eldste og største med 50 aktive medlemmer.
Koret har fokus på god og inspirerende
ledelse og engasjerer profesjonelle dirigen-

Det var en stolt dirigent som dirigerte sitt kor i Tangenten - og underholdt publikum med
ABBA-medley, Trolldans, Så skimrande var aldrig havet, Build me up buttercup og Pseudo-yoik.

ter med et høyt musikkfaglig nivå. Siden
høsten 2013 har Karolina Wisniewska hatt
ansvaret for å oppfylle korets ambisjon om
å bli bedre og bedre. Koret holder vanligvis
2-4 konserter årlig på Nesodden og øver
21

her i Tangenten hver onsdag klokken 19.
– Gratulerer med jubileet, proklamerte kultursjefen og overlot podiet og mikrofonen
til dirigenten.

Kultursjef Ellen Knutsen presenterte,
og gratulerte Nesodden Sangkor med
50-års jubileet.

Fra Bach til Beatles
– Vi synger alt fra Bach til Beatles, forteller
Karolina Wisniewska og får støtte av korets
leder Morten Ramberg. Morten kan ikke
huske hvor lenge han har sunget i koret,
men det er ihvertfall 20 år, sier han med
glimt i øyet og gull i strupen.

Publikum koste seg med jubileumskake og sang.

– Det er kjempegøy å synge i kor, og vi blir
bedre og bedre, takket være vår strenge,
men rettferdige dirigent. Begge gleder seg,
og ser frem til jubileumsturen til Polen.
– Da får vi «målt» vårt uttrykk innen ulike
sjangere med internasjonale kor, det blir
spennende.
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Dirigenten fikk det første kakestykket.

Når vannet fryser
Når vannet fryser er gode råd og rørleggere
dyre, spesielt når vannet fryser i jula og to
mann må rykke ut med blåselamper og
dampkoker.

Uten vann
Man kan være helt sikker på at vannet fryser når det passer dårligst. Julaften er i så
henseende et godt eksempel, og når kulda
fortsetter 1. og 2. juledag får frosten et
godt tak i slanger og rør. Å få en rørlegger
til å rykke ut midt i juleribba er like vanskelig som å selge sand i Sahara, men i romjula
kom supergutta fra Svein Tyreng AS til en
vannløs familie på Flaskebekk. Det tok sin
tid, men vannledningen ble tint og vanntilførselen ble gjenopprettet.
Nicklas Hejersjø fra Drøbak ble tvangsflyttet til Nesodden av kjæresten Vera Emilie Hiort, men
han angrer ikke et sekund på det. Dennis Tygesen kommer fra H.C. Andersens by Odense i
Danmark og har funnet eventyret sammen med sin samboer Kristinn i Røyken. Paret har to
barn, og Dennis pendler med glede fra Røyken til Nesodden for å jobbe som rørlegger. Duoen
rigger seg til med gassbluss og dampkoker og opptiningen er i gang.
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Brønnvann
Hvor mange brønner som forsyner hvor
mange hus på Nesodden med vann vet vi

ikke, men det er mange. Folk bor i hytter
og hus, sommerhus med sommervann og
brønnvann. Sommervannet blir koplet fra
om høsten og de fleste brønnene er over-

flatebrønner. Dersom ledningene fra brønn
til hus ikke er frostsikret vil de fryse.
Det kan bli en lite hyggelig og kostbar
affære.

NE SODDEN

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Fra barnemunn:

I disse våryre tider kan det være artig å lese hva barn svarer på spørsmål om kjærlighet ...
I gamledager sa man «Jeg elsker deg» til folk. Nå trenger man
heldigvis ikke å anstrenge seg så forferdelig skrekkelig lenger.
Jeg tror det holder at man sier: «Kom hit!».

Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa, det må
være fælt å bli født av noen man ikke kjenner.
Når man er sånn førti eller femti år, slutter damene å legge egg.
Det vil si at de ikke lenger kan produsere folk. Hekkingen begynner sånn i fjortenårsalderen og varer helt til middelalderen

Hvis man elsker noen, så blir man veldig usymmetrisk og klarer
ikke å tenke helt rent. Det tror jeg er gøy.
Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og
presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen
med den ene samboeren etter den andre uten at staten så mye
som letter på lokket.

Det viktigste når man gifter seg, er at man har en god monolog.
Det som er viktig for mødre, er at de får barn. Hvis de tilfeldigvis
er så uheldige å ikke få barn, må de være alenemødre hele livet.

Gamle folk kan ikke lenger få barn fordi de har tørket opp innvendig, og babyer må jo ha vann mens de gror. Heldigvis, sier nå
jeg, for ellers kunne man jo risikere at besteforeldrene fikk massevis av onkler og tanter som kanskje ble yngre og yngre.

Det kan være farlig å føde. En dame vi kjenner, ble lam fra
anklene og ned etterpå. Jeg tror fortsatt hun har problemer
med å bruke høyhalsa sko.
Noen lesbiske blir forelsket i det annet kjønn. Det er ikke spesielt morsomt eller spesielt rart. Det er faktisk helt unaturlig, så
det er ikke noe å snakke høyt om.

Gamle jomfruer er damer som har hornhinna i behold.
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SiSTE rEiS

for AS Nesodden-Bundefjord
Dampskipsselskap

Den 9. desember 2014 vedtok en ekstraordinær generalforsamling å avvikle
AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap.
Syv personer, som til sammen representerte 91% av selskapets aksjer møtte opp, og
satte strek over NBDS sin 140-årige historie
på Nesodden.

«Game over»
I 2008 tapte NBDS anbudet på alle selskapets ruter på sjøen og driften på rutene
opphørte 30. juni 2009. Selskapet har følgelig ikke hatt løpende inntekter, og salg
av båter og brygger er nå sluttført.
Den ekstraordinære generalforsamlingen
besluttet derfor å avvikle selskapet.
Selv om det var en trist anledning, var det en munter forsamling som deltok på den ekstraordinære generalforsamlingen i NBDS. Fra venstre: Jan Røer, Pål Moe, kommuneadvokat Aslak
H. Jakobsen (Nesodden kommune), Henri Jaquet, Olav Brein, Roger Granheim, Ingolv Arne
Marifjæren, Ellen Jakobsen, Nesodden kommune.
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Som avviklingsstyre ble valgt:
Advokat Kim Hellstrøm, kommuneadvokat
Aslak H. Jakobsen og økonomisjef Stein
Andre Olsen, Togrhatten ASA.

– Det siste som gjensto var salg av bryggene
som innbrakte NOK 4 millioner, forteller
Brein. Resten av selskapets eiendeler er gitt til
Nesodden kommune og andre interesserte.

Praktfull skipsmodell av
Dronningen
– Det eneste som nå er igjen er en praktfull
modell av MS Dronningen, forteller avtroppende styreleder Roger Granheim. Den
ønsker vi at en skole, et grendehus, eller en
annen institusjon kan overta, og vi overlater til Signalens lesere å komme med forslag og ønsker.
Olav Brein gikk inn i historien som den siste
administrerende direktøren i AS NesoddenBundefjord Dampskipsselskap. Han er daglig
leder i Bastø Fosen, som eies av Torghatten
Trafikklag AS, et selskp i Torghatten ASA-konsernet. Trønderne tapte kampen om Nesoddensambandet til NORLED, et selskap i Det
Stavangerske Dampskipsselskab-konsernet.

Opphørssalg
Olav Brein er daglig leder i Bastø Fosen og
har stått for salget av NBDS sine eiendeler.

– Hvem bør ha modellen, spør Granheim?
Det naturlige svaret er (selvfølgelig)
Nesodden kommune, og kultursjef Ellen
Knutsen er hoppende glad for at modellen
nå skal komme «hjem» til Nesodden.
– Jeg håper vi kan finne en fin plass til den
i Tangenten, slik at flest mulig kan se den.
Kanskje vi kan stille ut andre «klenodier»
fra Nesoddbåtenes historie sammen med
Dronningen, sier kultursjefen.
Kystkulturhistorie er en del av Nesoddens
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Avtroppende styreleder i NBDS Roger
Granheim er visekonsernsjef i Torghatten
ASA. På bildet leder han «gravølet» til NBDS.

egenart, som vi må ta godt vare på.
Modellen av Dronningen forventes å
ankomme Nesodden i løpet var våren.
Hjemkomsten og plasseringen i Tangenten
vil bli behørig omtalt i neste utgave av
Signalen.

Sommersesongen begynner 1. april!
Sjekk også vår hjemmeside for hva som skjer på vårt
5-års jubileum torsdag 9. april - Velkommen!
ONSDAG-TORSDAG 16-23, FREDAG-LØRDAG 16-02, SØNDAG 16-23

Norsk Kunstglass as

Etablert

1970

signalen@live.no - tlf. 6691 8000
www.signalen-tangenbrygga.no

KUNSTGLASS TIL:

- restaurering
- vindusutsmykning
- glassmalerier
- kirkevinduer

VI LEVERER:

- energispareglass
- solbeskyttende glass
- støydempende glass
- selvrensende glass
- sikkerhetsglass
- brannglass

Glassrekkverk

Blyglass privat

Hvitmalt kjøkkenglass

Dusjløsning med sandblåst mønster

Vi gir ekstra god service på Nesodden siden alle våre glassmestere bor der!
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NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO
Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641

www.norsk-kunstglass.no

Hvem fant pengepungen min?
Kristin Bryhni smiler fra øre til øre, og det
har hun all grunn til. En ukjent medpassasjer fant pengepungen hennes og leverte
den til mannskapet på båten.
Det reddet turen hennes til India!
Nå etterlyser hun den ærlige finneren, og
håper at Signalens lesere kan hjelpe henne
med det.

Etterlysning

fått Visakortet og kredittkortene tilbake.

– Jeg vil så gjerne takke vedkommende, sier
Kristin. Han eller hun reddet turen min til
India, og har bevist at nesoddbåtene har
verdens ærligste passasjerer. Alle mine kort
lå i pungen, sammen med et stort kontantbeløp. Jeg har forgjeves forsøkt å finne
vedkommende gjennom Facebook-siden
«Hva skjer på Nesodden». Nå håper jeg at
vedkommende leser dette og gir seg til
kjenne til Signalen. Jeg er så utrolig glad og
takknemlig, og vil så gjerne finne dette
flotte mennesket.

Jeg håper inderlig at vedkommende leser
dette og gir seg til kjenne, sier Kristin.

Ble oppringt
– Hendelsen fant sted fredag 19. desember
i fjor, forteller Kristin. Jeg ble oppringt av
kaptein Arild Brun som spurte om jeg
hadde mistet pengepungen. Der og da
hadde jeg ikke oppdaget at den var borte
så sjokket og gleden var enorm.
Kristin Bryhni har belønnet matros Oddvar
Hagen og kaptein Arild Brun på Baronen
med hver sin klem. Nå vil hun gjerne belønne
vedkommende som fant pengepungen hennes og leverte den til mannskapet.

Mandag 22. desember ble jeg gjenforent
med pengepungen og dagen etter reiste
jeg på en fire-ukers tur til India. Turen
hadde gått i vasken, dersom jeg ikke hadde
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Kristin Bryhni og pengepungen hennes har
vært i India, takket være en ærlig finner på
nesoddbåten.

Ønskebutikken

SAMLING: – Nå blir vi avanserte, ler fra venstre rundt bordet på strikketreff hos 2ving Garn & Strikk:
Gjertrud Blaasvær, Trine Bathen, Synnøve Ryen Larssen, Kirsten Pfaff, Bente Tollofsen, Torill Nybakken og butikkinnehaveren Tove Smørsgård.

– Jeg vil gjerne at butikken skal være til
glede for hele håndarbeidsmiljøet på
Nesodden. Da må jeg lytte til det kun-

dene ønsker og ikke bare tenke profitt
og inntjening.
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Tove Smørsgård nøler, men forsøker seg på
en forklaring på hvorfor garnbutikken hennes, 2ving Garn & Strikk, på Tangenåsen

har blitt en «snakkis» i strikkemiljøet på
Nesodden.
«Nesoddens hyggeligste butikk», og «En
skikkelig spesialbutikk der du får god veiledning», er blant karakteristikkene kundene gir butikken.
– Jeg vil gjerne drive en butikk jeg selv
kunne ønske meg som mangeårig garnkunde, sier Smørsgård til Signalen.

Tirsdagstreﬀ
Strikkegarn og utstyr til søm og strikk er
grunnlaget for forretningen. I tillegg
ønsker Smørsgård å fylle lokalene med hyggelige aktiviteter og gode, sosiale treff.
Lokalet inviterer til å slå seg ned for å bla i
mønsterhefter og kataloger, eller bare slå
av en prat. Den første tirsdagen hver
måned, inviterer Smørsgård til strikketreff
på kveldstid:

RARITET? – Noen synes firkantede strikkepinner er noe av det rareste de har sett. Men de kan
faktisk hjelpe mot vonde hender, sier Tove Smørsgård i 2ving Garn & Strikk.
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– Det er alltid hyggelig å komme sammen
over et håndarbeid, og vi har gjerne vært
åtte-ti stykker på disse kveldene. Mye god
håndarbeidskunnskap er blitt utvekslet
over bordet her allerede, og mange har
fått hjelp til å komme videre med prosjektene sine, forteller Smørsgård.

pris på og oppsøker personlig kontakt og
menneskelige miljøer. Her i butikken inviteres kundene til å slå seg ned, forklarer hun.

Film og sykehus
– Andre ting du driver med som ikke er helt
vanlig?
– Mange har reagert positivt på Restegarnskurven og Knappeglasset der jeg
ber kundene legge ukurante knapper og
restegarn slik at barnehager, skoler og
andre kan forsyne seg. I høst var en ung
gutt innom og fikk litt garn til en filmproduksjon.
I Kundehylla inviterer jeg kunder til å legge
ut for salg ting de har laget, og 10 prosent
av prisen går til et lepra-sykehus i Sierra
Leone.

Øko-garn
Miljøbevissthet står sterkt på Nesodden, og
Smørsgård forsøker å velge garn-leverandører med miljøbevisst profil og som viser
sosialt ansvar.
– I høst utvidet jeg vareutvalget med lingarn og økologisk ull- og bomullsgarn og
flere klær.
– Har kundene spurt etter klær?
– Jeg har noen utvalgte modeller fra klesdesigneren Siri Brodersen i Lyngør. Det er
slike nydelige kjoler alle som strikker har

rariteter?
Et gammeldags hespetre, et håndskåret,
antikt treskap, et spisestuemøblement,
montre med pinner, tråder og bånd, knapper, holdere til pinner ...
– Hva er egentlig det rareste du har her
inne?
lyst på, men mange ikke tør gi seg i kast
med selv, smiler Smørsgård.

Trend?
– Er det ikke litt mot alle trender å åpne en
slik butikk når alt bare er «et tastetrykk
unna» på internett?
– Du kan ikke ta og føle på et PC-bilde av et
garnnøste. Du kan ikke være sikker på at
fargen du ser på PC-skjermen stemmer. Du
får vanligvis ikke direkte råd og veilledning
av en som kjenner produktene i nettbutikken. Du treffer ikke noen av alle de andre
hyggelige kundene når du handler på nettet. Hvis vi skal snakke om trend, synes jeg
heller det virker som om flere og flere setter
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– Si det. ... Jeg synes jo ikke det er noe spesielt rart her. Men en venn av meg ble så
fascinert av de firkantede strikkepinnene
at han la ut bilde og tekst på fjesboka, ler
Smørgård.

Rett fra Hjertet
– Midtskips
ved Anita Knutsmoen

Mistet noe?
I dette nummeret
kan du lese om
Kristin Bryhni som
mistet pengepungen
sin på båten.
Den endte heldigvis
godt!
En ærlig finner fant pungen og leverte den
til en av oss som jobber om bord, slik skal
det gjøres!
Hver dag finner vi ting som folk har mistet
eller glemt på båten.
Dere vi ikke tro hva vi finner!
Alt fra truser til mobiltelefoner, vinflasker
og reker. Tenk så kjedelig å komme hjem en

fredag ettermiddag uten rekene og hvitvinen!
Men det er håp!
Alt vi finner blir tatt vare på, og vi forsøker
etter beste evne å finne eieren.
Er båten underveis og du finner noe så ta
kontakt med oss som jobber i kiosken eller
en av matrosene.
I kiosken har vi direkte kontakt med kapteinen på «brua», som kan fortelle hva som er
funnet, og har vi flaks, er eieren fortsatt
om bord.
Hvis ikke, forsøker vi etter beste evne å ta
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kontakt med «misteren», som kaptein Arild
Brun på Baronen gjorde, i tilfellet med
Kristin Bryhni.
«Vanlig» hittegods som luer, skjerf, hansker, paraplyer og mobiltelefoner finner vi
hver dag. Dette blir levert til Trafikanten på
Aker brygge med informasjon om hvilken
båt og når tid det ble funnet. Hittegodskontoret må imidlertid tømmes rett som
det er. Tidvis ser det ut som en Fretexbutikk eller et loppemarked der inne.
Vi har tydeligvis god råd her i landet!

Vi har den beste utsikten på Nesodden!
www.paviljongen.as

Alle rettigheter!

Take
away!
God mat!
Velkommen til nye og gamle kunder!
Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk og
kinesisk mat. Kom innom for et godt måltid.

Pa iljongen
B A R

Vi har flotte lokaler for konfirmasjoner,
bryllup og kan arrangere store selskap. Ta 17.maiVi holder åpent
feiringen
Velkommen!
i hele sommer!
hos oss!
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R E S TA U R A N T

ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn- og helligdager 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)

Bordbestilling: 66 96 22 23

Blues Cruise med Huldra
Lørdag 20. juni kan du ta på deg dine blue
suede shoes og bli med Blue Street bluesband på årets båttur med Huldra.
Tidligere i år besøkte gutta fra Arendal
«Ferryman» på Aker brygge og spilte skjor-

ta av folk to kvelder på rad.

St. Hans på forskudd

Det var stinn brakke hos ferjemannen og
arendallittene trivdes så godt på brygga at
de lot seg overtale til å komme tilbake til
sommeren.

Selve St. Hans-aften faller i år på en tirsdag,
som er en dårlig dag for blues.

Fra venstre: Runo Nygård, Emil Viken,
Jonny Nordhus, Rune Larsen, Lars Solberg

Emil Viken spiller gitar
og jobber med heisekraner
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Bak keyboardet sitter læreren Rune Larsen

Blues er fredags- og lørdagsmusikk, og derfor blir det «vorspiel» på Ferryman fredag
19. juni og St. Hans-fest på fjorden lørdag
20. juni.
Blue street gutta har spilt på båt før.
Hvert år spiller de seg frem til Notodden

Blues festival om bord i båt, og som sørlendinger flest, har de et nært og kjært forhold til det våte element.
Nå gleder de seg til å la sine toner runge ut
over Indre Oslofjord.
Om bord får du kjøpt reker og dertil
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Lars Solberg er bassist og ingeniør. Til daglig
jobber han med heisekraner han også.

hørende leskende drikke, kaffe med tilbehør og annet smågodt som hører midtsommernatten til.
Prisen for cruiset er NOK 395,- per person
som inkluderer reker m/tilbehør og en uforglemmelig tur på fjorden!

Billetter kan du sikre deg allerede nå på
booking@freikoll.no
Løp og kjøp, her blir det full båt!

Runo Nygård er bandets solist og munnspiller. Tll daglig selger han byggevarer i
Byggeriet i Arendal.

Jonny Nordhus er bandets trommis og
jobber til daglig ved Universitetet i Agder.

– Vi er blodfans og groupies, sier Bente Rønningen fra Eidsvoll og Steinar Olsen fra Jessheim.
Lars Ole Kjeldsen har tatt turen helt fra Tromsø for å høre på Blue Street.
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Mange gode tilbud
249,-

VÅRPUSS

FAST LAVPRIS!

JOTUN
NONSTOP
– selvpolerende
bunnstoff
«best i test»

TA N G E N N Æ R S E N T E R

HØYTRYKKSSPYLER
Kraftig høytrykkspyler
med 120 bar med
terrassevasker og
slangetrommel.

1899,-

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

TELEFON 40 00 59 54
Midtveien 71
1458 Fjellstrand

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Billettørens hjørne
ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Pass på
ruter-kortet
Mister man Ruterkortet sitt er det
nødvendigvis ikke
tapt. Registrerer du
kortet
ditt
på
www.ruter.no/minside kan du melde det tapt og få det sperret.
Restverdien på kortet ditt kan da legges
inn i et nytt kort. Det kan de hjelpe deg
med på Ruters infosenter på Aker brygge.
Trenger du hjelp på telefon har kundesenteret fortsatt telefonummer 177.
Om du har 365-dagers billett eller en hundrelapp i penger på kortet, så er mitt råd:
REGISTRER KORTET DITT. Du som reiser
med rabattert billett (barn/hønnør) og har
reisepenger i kortet bør i tillegg sjekke om

barn/honnørprofilen er lagt inn i kortet. I
Oslo og andre steder hvor det er automatisk trekk er det viktig at dette er gjort
ellers vil det trekkes en fullpris-billett. Har
du andre spørsmål om billetter, spør betjeningen eller spør på Ruters infosenter.
Vårfornemmelser kommer nå tidligere for
hvert år og lokalavisen fortellerr om hestehov, hvitveis og andre buskvekster som
spretter tidligere for hvert år.
Et like sikkert vårtegn er også båten til
Drøbak som starter opp lørdag før palmesøndag og seiler fra Aker brygge til Drøbak
kl. 10.00 alle røde dager i påskehøytiden.
Retur fra Drøbak er kl 1440 og da rekker
man f.eks bussene fra Nesoddtangen kl
1557. Et flott tilbud til alle som feirer påske
i hovedstadsområdet.
Se oversikt over rutetider fra de andre
bryggene et annet sted i bladet. Med ønske
om en flott vår til alle lesere av «Signalen».
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Stille før «stormen»
Rådhusbrygge 4 er nå ombygd, og klar for
trafikk med «Øybåtene».
Startskuddet gikk den 21. mars.
Nå går båtene – som tidligere gikk fra
Vippetangen – fra Rådhusbrygge 4.
Nytt køsystem er på plass og ytterst på
«firer’n» er det lagt ut en ny flytebrygge
som skal gjøre ombord-, og i landstigning
enklere.

Mange kommer sikkert til å tro at «nesoddbåtene» har blitt «Øybåter». Det har de ikke.
Bernt Reitan Jensssen, Bernt Stilluf Karlsen, Guri Melby og Anne Siri Haram klippet snorene
og erklærte den nye terminalen for åpnet.

rådhusbrygge 4
Bernt Stilluf Karlsen er styreleder i både Oslo
Havn KF og Ruter. Ikke så dumt når det er
Oslo Havn og Ruter som står bak den nye
terminalen som det tok mindre enn et år å
bygge.

«Nesoddbåtene» har ingen avganger fra
Rådhusbrygge 4, men båtene ligger fortøyd
til kai der om nettene, og når de ikke går i
rute midt på dagen.
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Reservebåten MS Huldra ligger «stand by»
ved brygga, og Norled har sitt driftskontor i
bygningen.
Indre Oslofjord Fiskerlag har også kontor og
lager i bygget, og fiskerne fortøyer sine fis-

kebåter innerst på brygga.
Det kommer til å bli folksomt på «firer’n» i
sommer. Tusenvis av mennesker kommer til å
reise til og fra øyene i Indre Oslofjord, og
«Fjordbyen Oslo» blir enda mer synlig og tilgjengelig for folk.
Foruten lettere ombord- og ilandstigning gir
den nye terminalen langt lettere adkomst fra
trikk, buss og bane. Linje 12 stopper rett ved,
og for tiden har vi også mange busslinjer
som stopper foran Rådhuset (30, 31, 32, 54
og flere).
Vi gleder oss og ønsker «Øybåtene» hjertelig
velkommen til «Nesoddbåt-brygga».

Samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby

Havnesjefen i Oslo Anne Siri Haram er stolt av
den nye «Øyterminalen», som har kostet
20 millioner kroner.

Matrosene Martine Retting og Terje Fossum
håper på en like fin sommer som i fjor.

Adm. direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen
venter ny rekord i sommer. I fjor tok 700.694
passasjerer «Øybåtene», det var 60.182 flere
enn rekordåret 2006. Lettere tilgjengelighet
og større synlighet kommer helt sikkert til å
føre til at flere får øyene opp for fjordbyen
Oslo og øyperlene.

Det svingte på Rådhusbrygge 4 da den nye
Øybåtterminalen ble åpnet.
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Foto: Samferdselsfoto

Reis på et
FJORDCRUISE
i sommer
Innholdsrike dagsturer
og utflukter på:
• Sogneorden
• Hardangerorden
• Lyseorden
Informasjon og bestilling
norled.no/ordcruise
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Småkokker på Nesoddtangen skole

Småkokkene hadde knadd 100 kjøttkaker som
smakte fantastisk!

Familiene på middag

Småkokkene inviterte foreldre og søsken på middag.

I regi av SFO får første- og andre- og tredjeklassingene ved Nesoddtangen skole opplæring i kokkekunst.
Tilbudet er så populært at smårollingene
står i kø for å delta.

Kanskje er det en fremtidig verdensmester
blandt småkokkene.
Iveren og entusiasmen er enorm og kjøttkakene deilige!
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Det er Stine Farstad som leder og underviser småkokkene. Hun har tolv elever på
hvert kurs som varer i en uke. To timer hver
dag, med forberedelser til ukas høydepunkt; en tre retters middag med foreldre
og søsken som gjester.

Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
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Elevene går løs på oppgavene med samme
«attitude» som kokkelandslaget, og resultatet blir deretter, aldeles vidunderlig!
Forretten besto av fylte lefseruller, hovedretten var kjøttkaker med ertestuing, mandelpoteter og tyttebærsyltetøy.
Desserten var like god og søt som elevene,

Hvem vet, kanskje står det en fremtidig verdensmester i kokkekunst her.

«himmelsk lapskaus» som er oppskåretfrukt og bær i alle størrelser og fasonger.
Her hadde elevene gjort en kjempejobb, og
småkokkene var også kelnere og serverte
desserten til gjestene.
På toppen av det hele vanket det myk sjokoladekake med sju lys på. To av småkokkene hadde fødselsdag og ble feiret med
sang hurrarop.
Desserten var eksotisk og smakte himmelsk!

En stolt «storkokk» Stine Farstad

Bedre blir det ikke!
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Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www..lillesandhus.no
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Hunder om bord
I Holmenkollen har de «bikkja i bakken» og om bord i nesoddbåtene er det ofte hunder «på båten».
Eieren må løse barnebillett for sin firbente venn, og i 99,9% av tilfellene går dette helt fint.
Det hender imidlertid at den tobente glemmer å fortelle sin firbente venn at gulvet er stedet den skal oppholde seg, med mindre den
firbente er så liten at den får plass på den tobentes fang.
Da går overfarten smertefritt og den tobentes beste venn får en
trygg og god opplevelse.
Setene er uansett forbeholdt tobente, fire hundepoter hører ikke
hjemme i setene!
Dessverre har det også hendt at den firbente har strukket seg ut i
midtgangen, eller vært til sjenanse for allergikere.
Derfor ser Norled på hvordan man kan legge de praktiske forholdene til rette for reisende med hund.
En løsning vil være å merke av et mindre område i båtenes salong
der hundeeier og hund kan oppholde seg under overfarten.

Om befordring av dyr står det følgende i Ruters
transportvedtekt § 12:
Dyr befordres når det ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og
det er plass på transportmiddelet. Førerhund/politihund skal på
disse betingelser alltid befordres. Dyr skal være underlagt eierens
kontroll (i bånd, bur eller lignende). Alle gjenstander og dyr
befordres under den reisendes eget ansvar. Hunder skal holdes i
bånd og må ikke hindre fri passasje.

Lennox og mange andre store hunder foretrekker å stå ute på båten.
Der er det god plass og frisk luft, og de slipper å skremme medpassasjerer som er redd for, eller allergiske mot hunder.
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7-23
7-23

Hvilken båt reiser jeg med?
Marianne Irgens Hagen er en av mange reisende med nesoddbåtene som lurer på
hvilken båt hun reiser med.
– Ferjene er dønn like og navnet står på
siden av båtene, ikke foran, slik at vi kan se
hvilken båt det er, sier Marianne med et
nostalgisk blikk i øyet. De gamle nesoddbåtene hadde navnet sitt foran og var
dessuten ulike.
Vi visste derfor alltid hvilken båt vi gikk om
bord i. – Bare se på Huldra sier hun, når
den kommer ser vi navnet på lang avstand,
både fra Aker- og Nesoddtangen brygge.
– Vi jobber med saken, sier assisterende
regionsjef Håkon Fauskanger i Norled. I
samarbeid med Ruter håper vi å finne en
hensiktsmessig løsning som ivaretar både
det estetiske og det optiske. – Bokstavenes
størrelse og utforming er en utfordring,
sier driftsinspektør Svein-Hugo Nilsen, men
målet er å få de royale navnene på plass
både forut og akterut.
Marianne Irgens Hagen jubler og synes det
er kjempefint at Norled jobber med saken.
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LØSNING NR. 4-14: Vi takker for nye båtruter i Oslofjorden – og mange vil ha flere!

Vinneren av kryssord i vinternummeret
er Bjørg Sandnes fra Fjellstrand.
Hun får et gavekort for bruk hos vår
annonsør Røtter Naturprodukter
på Tangen Nærsenter.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 30. mai 2015.

SETNINGEN ER:

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

Navn:............................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av dette kryssordet får
printet ett av sine egne utvalgte
bilder på lerret, montert
på blindramme til en verdi av
minimum
kroner
Bildet blir produseret av
Glansbilde-avdelingen til
Original AS - på Fjellstrand.

700,–

Påskerute 2015 for linje 602 Oslo – Drøbak
Onsdag
1. april

Lørdager og alle helligdager i påsken
28. mars – 6. april

Aker brygge

1400

1000

Drøbak

Nesoddtangen

1415

1015

Oscarsborg

1440
1450

Flaskebekk

1418

1018

Håøya

1455

Sjøstrand

1421

1021

Aspon

1500

Ildjernet

1425

1025

Fagerstrand

1505

Ommen

1035

Lågøya

1510

Fjellstrand

1040

Søndre Langåra

1515

Søndre Langåra

1050

Fjellstrand

1525

Lågøya

1055

Ommen

1530

Fagerstrand

1100

Ildjernet

1540

Aspon

1105

Sjøstrand

1543

Håøya

1110

Flaskebekk

1546

Oscarsborg

1115

Nesoddtangen

1550

Drøbak

1125

Aker brygge

1605

Billetter
Billettpriser fra Oslo til

Soner

Med/uten ombordtillegg

Nesoddtangen t.o.m. Aspon

2 soner

Kr. 70 / kr. 50

Håøya t.o.m. Drøbak

3 soner

Kr. 90 / kr. 70
Barn/honnør halv pris

Har du gyldig billett for Oslo (sone 1), betaler du bare et sonetillegg.
Unngå ombordtillegg ved å kjøpe billetten på forhånd!
Billetter selges på Ruters automater og salgssteder, Narvesen m.fl.
Med app’en RuterBillett kan du kjøpe billett med mobiltelefonen din.
Ved tilbakereise mot Oslo er det ikke ombordtillegg.

Vi ønsker alle våre reisende
en god påske!

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

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

Er båten forsinket? Du kan abonnere på SMS-varsling for linje 602 ved å sende
NORLED VARSLE 2067 til nummer 2077 (kr. 1,–), eller last ned app på varsel.norled.no.

Mandag–torsdag 0600–0045 Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030

Ordinær sommerrute begynner 25. april, med to avganger til Drøbak lørdag/søndag.
Linjen vil da endre nummer fra 602 til B 21.
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En stille søndag morgen ...
Stille glir «Pearl Seaways» inn fjorden 0915 i sin rute fra København.
Det har det samme rederiets skip gjort siden 1866. «Pearl Seaways» ble bygget i 1989
og satt i ruten Oslo-Helsingborg-København i juni 2001. Helsingborg ble sløyfet i 2006.

Marcus Mars
KUNSTSMED

www.marcusmars.com
info@marcusmars.com
tlf: +47 40608360
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Oda

Lyset faller nedover horisonten
Lyset smaker rødt om kvelden
Men smaker salt om morgenen
Ser du fuglen gå på ski over himmelen?
Hører du hva jeg hører den si?
Den bærer et budskap om å endre fremtiden.
Ingenting er egentlig avgjort sier du
Lyset smaker rødt om kvelden
Den lykkeligste tiden av livet, den rammer deg nu.

Du ligger og leser Tordivelen flyr i skumringen av Maria Gripe
Jeg blir totalt satt ut av spill.
Du overrasker alltid. Det er hverken til å fatte eller begripe.

Innsendt av vår leser Filip Methuselah
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Verdirevolusjon

Boken er lettlest, men maner til ettertanke
og selvransakelse. Erik Dammann skriver om
nødvendigheten av et paradigmeskifte, et
skifte til et samfunn som ikke baserer seg på
vekst og konkurranse, men på verdier som
samarbeid, fellesskap og trygghet.

Erik Dammann (83) har skrevet sitt testamente.
Førti år etter at han satte Norge i brann med
boken og bevegelsen «Fremtiden i våre hender» vil han vekke oss på nytt.
– Vi trenger en politisk verdirevolusjon, sier
miljø- og solidaritetsforkjemperen som stadig
setter sjøbein på nesoddbåten.

nær tredoblet. Det er noe som er riv ruskende galt når tenåringsjenter kan bruke
10.000 kroner på en veske!
– Men jeg frikjenner folk flest, sier mannen
som ser ut som han er skåret ut av det norske grunnfjellet.
– Det er nesten umulig å hoppe av karusellen.

«– ikke en dritt!»

Hoppet av

er svaret på spørsmålet vi stiller om hva
som har skjedd siden han fikk med seg
«halve Norge» for førti år siden. Alle de
politiske partiene (bortsett fra FrP) var lydhøre og positive, men fint lite har skjedd.
Bortsett fra at halvparten av regnskogen
og halvparten av verdens dyrebestand er
borte. Det samme er en tredjedel av den
dyrkbare jorda i verden og halvparten av
fiskeressursene har kollapset.
– Politikerne har ennå ikke tatt alvoret inn
over seg, selv om klimaforskerne er enige
om at det går til helvete hvis vi fortsetter å
øke utslippene som hittil. Økonomisk vekst
er fortsatt politikernes og økonomenes
favorittuttrykk, selv om to av tre nordmenn
allerede for 40 år siden mente at vi hadde
nok materielle goder og at veksten måtte
stoppe. Siden den gang er vår levestandard
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Selv hoppet han av reklamebyråkarusellen
og flyttet fra Vettakollen til Nesodden.
– På Vettakollen kunne man på forhånd
vite hva folk mente, miljøet der er ganske
ensidig. På Nesodden er bredden større og
meningene mange. Folk som frivillig velger
å bruke 30 minutter lengre reisetid til og
fra jobben er ikke nødvendigvis opptatt av
å jage og tjene mest.
Den typiske businessmannen bor ikke på
Nesodden med høner i hagen. Høner og
andre husdyr holdt imidlertid min 5. tippoldefar. Han het Peder Pedersøn Müller og
kjøpte Nesodden kirke og store områder
rundt den. Mine «røtter» på Nesodden går
følgelig helt tibake til 1600-tallet så jeg
føler meg godt forankret her, sier den jordnære miljøforkjemperen som har levd et liv
i pakt med sine holdninger.

LUNSJ OG VINSTUE

ÅPENT

ALLE

DAGER

K AFFE TE LUNSJ MIDDAG
M USI K K BAR U T E S E RV E R I N G
F O R ED R A G U N D E R H O L D N I N G Q U I Z
UTLEIE privat selskap D A N S
VINKURS KUNSTUTSTILLING følg med på
STORSK JERM KONSERTER www.flasken.no
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Blinkskudd
Matros Joakim Holand om bord i hurtigbåten Baronen
er en ivrig fotograf. Han foreviger inntrykkene fra
sin arbeidsplass, og deler bildene med hele
verden via sosiale medier.
Dette bildet deler han også gjerne
med Signalens lesere.
Har du et blinkskudd fra fjorden?
Ikke nødvendigvis et bilde som er tatt fra en
«nesoddbåt», men gjerne det.
I så fall vil vi gjerne høre fra deg!
Epostadresse:
post@signalen-da.no
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Velkommen til

SOLSIDEN
Vil du reservere bord til åpningsdagen
2. mai, til sommeravslutningen med
jobben, et spesielt jubileum eller middag
med vennegjengen?
Vi tar i mot reservasjoner:
post@solsiden.no
22 33 36 30
Vi holder åpent fra 2. mai til 12. september.
Les mer om oss på solsiden.no
Åpningstider inne mandag til lørdag
16.30–22.00 (søndag 21.00)
Uteserveringen åpner 15.00
(matservering fra 16.30)
Vi ønsker dere hjertelig velkommen
til Solsiden Restaurant.
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Velkommgeelil ng
til en hyg
handel!

Senteroversikt
Sentero
oversikt
Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal
Baker Norby
b.young
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NA
AV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Legesenter

95 75 93 80
91 73 41 89
66 91 84 03
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
99 55 75 04
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 58 20
66 91 10 73
66 96 40 40

Nille
Noras Verden AS
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Presis ARS AS
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
45 91 62 72
66 91 18 55
45 80 90 40
66 96 69 50
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

TIS
3 timeers GRAT
INNENDØRS
parkering!

p
Føllgg oss på
/
ok
Facebo
Fa
aersenter
tangenn

Åpningstider:
-ANDAG FREDAG     s *ERNIA    
-ENY     s 6INMONOPOLET    

www.tangennaersenter.no
www
.tangennaersenter.no

CENTRALTEATRET

HOVEDSCENEN

Urpremiere 16. april

 EN MUSIKAL STØRRE ENN
MELODI GRAND PRIX

TRIKKESTALLEN

Spilles t.o.m. 6. juni

Forsalg t.o.m. 30. april

Manus av Fred Ebb & Bob Fosse
Musikk av John Kander
Sangtekster av Fred Ebb

av Tove Jansson
Dramasert for dukketeater
av AnneKaren Hyen

av Åsleik Engmark og Askild Hagen
Musikk og arrangement: Jon Rørmark

FORBRYTERISK FORFØRENDE
Dagbladet

TIDLØS OG FANTASTISK
Musikkmagasinet Puls

DUNDRENDE SUKSESS
Fredrikstad blad

 EN AV DE BESTE BARNEFORESTILLINGENE
JEG HAR SETT
Dagsavisen

 POESI FOR DE MINSTE
Aenposten

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

