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Kapteinen har gitt sin ordre om avgang,
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Punktlighet, renhold og service ombord er
viktig, men det aller viktigste er
sikkerheten.
Vi må kunne stole på, og være helt sikre på
at vi er hundre prosent trygge når vi reiser
med nesoddbåtene, og det er vi!
Båtene er moderne, tipp topp, og utsyrt
med det ypperste av sikkerhetsutstyr.
I tillegg har mannskapene sikkerheten
ombord i ryggraden.
Sikkerhetsrutinene må derfor overholdes og
følges til punkt og prikke.
Unnlatelse og brudd på sikkerhetsrutinene
vil kunne føre til alvorlige personalmessige
konsekvenser for mannskapet.
I billettørens spalte kan vi lese om bommen
og lemmen, og rutinene ved avgang og ankomst.
Disse sikkerhetsrutinene må overholdes,
opphold på gangveien etter at bommen har
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Når bommen er på vei ned har vi fortsatt
muligheten til å bli med, men når bommen
er nede har båten gått.
Det hjelper ikke å bøye seg ned under
bommen.
Matrosen har fått sin ordre fra kapteinen,
og ingen skal befinne seg på gangveien.
Vi vil ikke ha en mur på brygga, det holder
lenge med en bom.
Så lenge vi ikke kryper under eller hopper
over den.

God påske!

Tåkelurfabrikanten

Ole Kristian Hansen var tåkelurfabrikant, et yrke som ikke
mange behersket. Så vidt vi vet var han i sin tid den eneste i
Norge, og i dag finnes det ingen.
Fabrikken og bysten av tåkelurfabrikanten finnes derimot fortsatt. I Skudeneshavn på Karmøy, småbyen med de best bevarte
sjøhusene og «skipperhusene» i Norge.

Gamle Skudeneshavn blir ofte kalt «den hvite empirebyen». Seilskuteskipperne brakte kulturelle impulser fra mange verdenshjørner. Det er spennende å se bygningsdetaljer og utsmykninger
fra antikkens steintempler gjenskapt på de små trehusene.
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toriesenter og Vikingården på Avaldsnes
inviterer til et dypdykk i historiske opplevelser. Fyrster og konger er veivisere og utsikten mot Karmsundet er majestetisk.

Reiserute
Følger man skiltene til Haugesund over
Haukeli er Karmøy lett å finne. Språket er
også lett å forstå, selv om folk fra
Haugesund kalles arabere. Vår egen kultursjef, Ellen Knutsen kommer fra Haugesund
og gir gjerne en innføring i «arabisk». Hjemover bør man ta ferje til Stavanger, Prekestolen og Lysefjorden, reisemål som enhver
En vaskeekte «araber». Kultursjef Ellen
Knutsen i Nesodden kommune

I tåka
Alle som har tatt nesoddbåten når tåka
ligger tjukk som graut har hørt tåkeluren.
Lange og korte støt som varsler skipstrafikken.
I vår tid, som et tillegg til radar og autopilot,
i gamle dager helt avgjørende for seilas i
tåka. Klokketårnet «Signalen» på Nesoddtangen ga i årevis et kjærkomment
signal for sjøfarende. Nå skal klokketårnet
restaureres og gjenoppstå i fordums prakt.
En «pilgrimsreise» til Skudeneshavn og

Tåkelurfabrikken bør derfor være en selvfølge for alle som reiser med nesoddbåten!

Opplev Karmøy
I tillegg til idyllen Skudeneshavn har
Karmøy utrolig mye spennende å by på,
ikke bare ny aluminiumsfabrikk til mange
milliarder, men gammel historie til tusen.
Her samlet Harald Hårfagre Norge til ett
rike og Olavskirken, Nordvegen His5

Mange gode tilbud
WEBER GASSGRILL
SPIRIT 310

KÄRCHER
TERRASSEVASKER

4899,-

w

1999,-

Når det er tid for dekk‐
skift drar du til
... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell
Vi holder til i
Torneveien 21 på Fagerstrand,
og du treﬀer oss på telefon

97 14 22 49 ‐ 90 83 53 56
MAN TIL FRE 09.00-20.00 • LØR 09.00-18.00
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nordmann bør ha besøkt, med eller uten
tåke.
Østover anbefales «Suleskarvegen» fra
Sirdal til Setesdal og videre til Telemark.
Alternativt Kysten Lindesnes Åna Sira og
Dalstroka innafor, men kjør i så fall RV 44.
Du tror det ikke før du får se det!

Inger Nybø rer gjerne
opp senger og ønsker
tåkelurpilgrimer fra
Nesodden hjertelig
velkommen til
«Reinertshuset» i
Sørgadå i
Skudeneshavn.
7

KIWI PLUSS

BILLIGERE OG SUNNERE!

KIWI-kunder har hittil i år spart
7.5 MILLIONERBONUS-KRONER!

Bli KIWI pluss-kunde du også
og få 7.5% bonus på all
r
e
v
NÅ o
fersk frukt og grønt.
0
0
0
.
0
50KIWI PLUSSGå inn på kiwi.no
under!
k

Fra tidlig morgen til sen kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til
tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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Medisinutsalg

7-23

Hjertestarter

Sitter som støpt!
Senterleder Jorunn Røed sitter som støpt på
Tangen Senter.
Ikke så rart, for møblene hun sitter på er
«laget» av «betong-stoff».

Nye veier på gamle tomter
– Vi ønsket å vise «kunst-møbler», forteller
senterlederen, – og skape nye og spennende opplevelser i Nesoddens eldste og
største senter.
Kjært barn har som kjent mange navn;
Tangen Centrum, Tangen Nærsenter, nå
heter vi Tangen Senter slår senterlederen
fast, betongfast!
Det nye navnet er nesten det samme som
det opprinnelige, men med en ny og moderne form.
Derfor tente vi på Ane Sommerstads kunstprosjekt, møbler som vekker nysgjerrighet,
lek og økt trivsel.

«Concrete canvas»
Stoffet er mykt som skinn før det sprayes
med vann – og etter herding er det hardt
som betong. Kanskje ikke den mykeste

Jorunn Røed har installert solide møbler på Tangen Senter!

benken å sitte på, men man får verken tresmak eller mahognyflis i baken.
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– Ane Sommerstads betongmøbler er unike,
de eneste i sitt slag i hele verden, sier
senterlederen.

Den Grønne Mesteren
Mester Grønn er på plass i Tangen Senter.
Torsdag 28. januar åpnet blomsterkjempen
sin 115 butikk i Norge, med postadresse
1450 Nesoddtangen.

Stolt senterleder
– Vi er kjempeglade for at Mester Grønn har
flyttet inn hos oss, sier senterleder Jorunn
Røed og smiler om kapp med butikkleder
Sverre Bratli.
På åpningsdagen bugnet det av blomster i
butikken, og det var kø av kunder som
ønsket å benytte seg av de gode åpningstilbudene. Mester Grønn er Tangen Senters
25 butikk, og kjeden har en bredde i sitt
varetilbud som våre kunder har etterlyst.
– Responsen i dag har vært overveldende,
og vi gleder oss og ser frem til at butikken
også flytter utendørs når været tillater det.
Plassen (torget) utenfor hovedinngangen til
Tangen Senter er et naturlig samlingspunkt
når julegrana skal tennes. Vi håper at torget
kan bli et samlingspunkt også til daglig.

Senterleder Jorunn Røed og butikkleder Sverre Bratli var godt fornøyd med åpningen av
Mester Grønn på Nesodden.
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bygda.
– Anledningen bød seg, og her er vi, sier butikklederen som er synlig stolt av kjeden
han representerer.
– Vi er en stor kjede, med innkjøps- og logistikksystemer som er meget gode, slik at
blomstene våre er duggfriske og fine.
Rosene kommer fra våre egne «Fairtradegårder» i Kenya, og krystantemumene
kommer fra Schrader Gartneri her på
Nesodden. Ikke bare her i butikken, men i
alle Mester Grønn-butikkene i hele landet
selger vi blomster fra Nesodden!

Blomstersjef
– Jeg har jobbet med blomster i seksten år,
hvorav de siste ni årene i Mester Grønn, forteller Sverre Bratlie.
Nordrefrognværingen, som er bosatt på
Dal, har de siste årene vært «Mester Grønn
på Kolbotn». Han har i flere år ønsket seg
et skikkelig blomstermarked i sopelims-

Åse Kari og Hans Vilhelm Schrader har rimelig
god peiling på blomster. Schrader Gartneri på
Nesodden er ett av landets største, og drives nå
av 3. generasjon Schrader.
En hjørnesteinsbedrift på Nesodden.
– Dette ser veldig bra ut,
sa paret i kor om den nye
blomsterbutikken.

Hans Vilhelm Schrader er stolt av at
Krystantene fra Schrader Gartneri finnes
i samtlige 115 Mester Grønn-butikker i Norge.
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Hundre år i papir!
Vi vet ikke med sikkerhet, men vi kan ikke se
bort fra at det er Harald Dahl som sitter helt
akterut og nyter et glass portvin. På vei til
sitt landsted på Fjellstrand.

I hundre år har familien reist med
nesoddbåtene for å selge papir i Oslo.
Harald Dahl etablerte firmaet i 1916 og
hadde landsted på Fjellstrand. Han reiste
med D/S Kronprins Olav, som var «Nesoddbåt» fra 1908 til 1954
Henrik Otto Huslænd er tredje generasjon
og reiser med Kongen, Dronningen eller
Prinsen.
Ikke rart at firmaet er eneforhandler av
Alvøen brevark og konvolutter i Oslo.
Nærmere Kongehuset kommer man ikke i
papirbransjen!

Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at dette er «papirgjengen» fra Nesodden, om bord i
M/S Kongen, på vei til jobben i Oslo. Fra venstre: Anne Huslænd, Inger Lise Fallo Huslænd,
Henrik Otto Huslænd og Johnny Skaugrim.
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Harald Dahl Kontorutstyr AS
– Vi selger ikke så mange skrivemaskiner
som vi gjorde før, forteller Inger Lise Fallo

Huslænd, som har 44 års «fartstid» bak seg
på nesoddbåtene og i familiefirmaet.
Protokoller går det heller ikke så mange av,
men du verden så mange pennesplitter vi
selger. Studentene ved Norges Kreative
Høyskole, tekniske tegnere og landets
kunstnere er stamkunder på spesialpapir,
skaft, blekk og pennesplitter i alle størrelser.
For ikke å snakke om alle som driver med
kaligrafi. Vi er den eneste gjenværende
papir- og kontorrekvisitaforretningen i
Oslo. Da jeg begynte i 1972 var det 35 tilsvarende forretninger i byen.

U
Ny tid – nye lokaler

Henrik Otto Huslænd er stolt av å være tredje
generasjons papirhandler. Harald Dahl var den
første og Henning Huslænd den andre, og
hvem vet? Kanskje blir
Lucas Huslænd (10 år) den fjerde?
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– Vi har tatt med oss hundre års erfaring,
varekunnskap og kundeservice inn i nye
lokaler, forteller Henrik Otto Huslænd.
Nederst i Akersgaten, bare et par steinkast fra
nesoddbåtene er vi midt i Kvadraturen. Et
område i byen som oser av kulturhistorie og
syder av aktivitet. Vi henvender oss først og
fremst til bedriftsmarkedet, men for mange
privatpersoner er vi en «godtebutikk» hvor
du finner papir og skriveredskap som ingen
andre har, og det vi mot formodning ikke har,
det skaffer vi. Skrivere og annet utstyr
monterer vi og klargjør, det er bare å trykke
«skriv ut» på datamaskinen etter at vi har installert skriveren, sier Henrik Otto.i

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
Slamsuging-Høytrykkspyling

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
Velkommen til en god handel

Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10
Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no
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Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

Verdens første!
Oslo er første by i verden
med ferger som kjører på
hundre prosent bærekraftig biodiesel!
Det var en (som alltid) smilende Byråd for
miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg
som fylte fornybar diesel på Oslo-fergene.
Øybåtene i Oslo er først i verden med
ferger som kjører på bærekraftig biodrivstoff.
Dette gir en kraftig reduksjon i skadelig utslipp, og Oslo-fergenes erfaringer er så
langt meget gode.

Kun fornybar energi
– Innen 2020 skal all kollektivtransport i
Oslo og Akershus kjøre på fornybar energi,
sier administrerende direktør i Ruter Bernt
Reitan Jenssen. En kombinasjon av biodrivstoff og elektrisk drift skal gjøre kollektivtransporten i hovedstadsområdet fornybar.
Initiativet fra Oslo-Fergene, som de første

Oslo VIII er den første ferga i verden som kjører på restavfall. Den fornybare dieselen er basert
på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO). Lan Marie Nguyen Berg og Bernt Reitan Jenssen
ser frem til å kunne fylle fornybar diesel også på nesoddbåtene.

i verden til å ta i bruk bærekraftig biodrivstoff på båtene sine, er gledelig. Det er helt
i tråd med våre planer om å få alle båter
og busser over på fornybar energi i løpet
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av de neste fire årene. Det er ambisiøst,
men vi skal lykkes sammen med våre endringsorienterte operatører. sier Rutersjefen
og får varme smil fra miljøbyråden.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

Original as
Trygg bilpleie
 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

Vi designer logoer, lager
menyer, annonser,
visittkort og plakater.
Vi printer/kopierer,
dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.
Vi forstørrer og rammer
inn bildene dine
og mye, mye mer ...
... og det er også vi som
utformer dette bladet!

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

Fjellstrandvn. 1 - 1458 Fjellstrand
Tlf. 22 83 02 02/98 81 06 06
lise-lotte@original.as - www.original.as
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alle bilmerker
 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
 Oppretting, lakkering,
polering
 Deler, rekvisita,
leiebil
 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

– På vegne av byens befolkning og tilreisende har jeg et forsett om at både luften
og havnebassenget i byen vår skal være
ren. Fornybar diesel er et steg i riktig ret-

ning og et av mange bidrag for å redusere
klimagassutslippene i Oslo, sier Lan Marie
Nguyen Berg.

FAKTA OM HVO:
• Oslo er først i verden som har ferger
som kjører på 100 prosent biodiesel
(HVO).
• Øybåtene som trafikkerer øyperlene i
indre Oslofjord, benytter nå kun denne
bærekraftige biodieselen. Oslo-fergene
forteller at erfaringene etter en måneds
drift er gode.
• Dette er et bærekraftig drivstoff basert
på hydrogenerte vegetabilske oljer
(HVO), som reduserer klimagassutslippene med rundt 60 prosent
sammenlignet med ordinær diesel.
• I løpet av de neste fire årene (i 2020) skal
all kollektivtransport i Oslo og Akershus
kun gå på fornybar energi. Det er rundt
fem år tidligere enn andre byer i Europa.
• Ruter skal både levere mer attraktiv
kollektivtransport for å få flere til å reise
med kollektivtransport i stedet for med
bil, og bidra til et bedre miljø gjennom en
utslippsfri kollektivtrafikk.
• Overgangen til bærekraftig biodiesel er
et viktig bidrag, og en kombinasjon av
biodrivstoff, hydrogen og batteridrift
inngår i satsingen for å gjøre kollektiv
transporten i hovedstadsområdet
fornybar.

Terje Fossum har fylt fossil diesel på Oslo-Fergene i 21 år. Nå fyller han fornybar diesel sammen
med miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.
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• Denne bærekraftige biodieselen som nå
er tilgjengelig, og som øybåtene benytter, viser at det nå åpner seg nye
muligheter i markedet.

Hva med nesoddbåtene,
hvorfor går ikke de
også på biodiesel?
– Våre båter går som kjent på gass, sier
driftsinspektør Svein-Hugo Nilsen. Fergene
bruker bare diesel når de starter opp, og
går deretter over på gass.
Det som blir spennende i fremtiden er om
fergene kan få store nok batterier ombord,
og om batteriene kan bli ladet på Tangen
og Aker brygge. Den teknologiske utviklingen går fort, og jeg ser ikke bort fra
at eldrift blir fremtiden også for Kongen,
Dronningen og Prinsen. Hurtigbåtene er
det verre med. De piler avgårde mellom
sine anløpssteder og ligger ikke mange minuttene til kai verken på Tangen eller Lysaker, men biodiesel kan være et alternativ
for disse. Det ser vi nærmere på i disse
dager.

Biodiesel og batteri
Fra hovedpunktene i Stortingsvedtaket
som ble fattet den 1. desember i fjor har vi
sakset:
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak

Driftsinspektør Svein-Hugo Nilsen hadde helst sett at nesoddbåtene, i likhet med Christian
Radich, gikk for seil, men aksepterer at propellen har kommet for å bli.

som sikrer at alle fylkeskommunale og
kommunale ferger og hurtigbåter benytter
lav. eller nullutslippteknologi ved nye
anbud og på ruter i egen regi.
I klartekst betyr det at batteri er fremtiden.
Den finske produsenten Wärtsiläs har tatt
mål av seg til å bli ledende på batteriferger, og ser for seg en hybridferge med
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et generatorsett som bruker biodiesel til å
lade batteriene underveis.
– Vi følger nøye med i utviklingen, sier
regionsjef Alf Jørgen Fedog og smiler
lurt. – Vi skal uansett være klare til neste
anbudsrunde for nesoddensambandet.
Kanskje vi allerede kan si mer om dette i
neste nummer av Signalen.

Glade stuter og spreke koller i Kollen
Da det så som mørkest ut,
mobiliserte en gjeng skiskyttersupportere på
Nesodden og tok båten
til byen.
Verdensmesterskapet i
skiskyting i Holmenkollen
hadde så langt bare resultert
i ett gull, og det kunne den muntre
gjengen ikke leve med.

Supportergjengen: Aril Olsson, Ragnhild Evju Olsson, Tove Arnesen, Odd Arnesen,
Henrik Arnesen, Andrea Eikrem, Camilla Einerkjær, Vidar Edvardsen, Susanne Slaatsveen
Christian Overå, Caroline Einerkjær, Thomas Arnesen
Matrosene som jubler på broen: Jonny Arvesen og Loyd Mark Graham og kaptein Bjørn Nervik
19

Nå skal vi ikke påstå at supporterne fra
Nesodden var avgjørende for at de norske
jentene og guttene tok gull på stafetten,
men vi kan ikke se bort fra det.
Johannes Thingnes Bø avsluttet det hele
med gull på 15 km fellesstart.
Den grenseløse iveren og entusiasmen som
gjengen utfoldet på båten, tok de med seg
til Holmenkollen, og etter flere dager med
overskyet vær og tåke, tittet til og med
solen frem.
Nesoddsupporternes medbrakte kubjeller
blåste bort tåka og da kom gullmedaljene
som perler på en snor!
Signalen
gratulerer
deltakerne
og
supporterne med et fantastisk mesterskap.
Holmenkollen ruler!

Kommunereformen
Våren 2016 avgjør Nesodden
kommunestyre om vi skal fortsette som egen kommune eller
slå oss sammen med nabokommuner.
I mars/april vil 800 nesoddinger
bli oppringt og spurt om sin
mening.
Innbyggere ned til 16 år er inkludert.
Den 29. mars inviterer kommunen til «Folkemøte» om
saken, og den 4. mai skal saken
behandles i kommunestyret.
Dersom kommunestyret vedtar
å slå oss sammen med andre
kommuner vil det bli avholdt
folkeavstemning i juni.

Ordfører Nina Sandberg lytter til innspill fra næringsdrivende på Nesodden.
Spørsmålet er hva som er best for oss? Møtet ga ingen klare svar.
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Alternativene er:
• Opprettholde Nesodden
kommune som egen
kommune slik den er i dag
• Sammenslått med Frogn
og Ås
• Sammenslått med Oslo
• En sammenslått Follokommune

Drivende redskap
Når en «blåse» dukker opp utenfor Nesoddtangen i februar blir man mistenksom.
Ihvertfall når den er i drift, og kan være til
hinder eller skade for båttrafikken.
Den erfarne fiskeskipperen Harald Kristoffersen i den guleste (kuleste) fiskebåten
i fjorden, oppkalt etter datteren Helene dro
redskapen opp og overlot til Signalen å løse
«mysteriet».

Det burde være forbudt å tilby havets
kardinal noe så spinkelt og elendig.

Fra «skyggesida»
Oppgaven viste seg å være lett å løse.
Hummerfisker Knut Mauritz Vegan hadde
satt teina i farvannet utenfor Snarøya/Vassholmen, og redskapen har drevet tvers
over fjorden.
– En lettelse å vite at den er funnet, sier
Knut til Signalen. Da har den heldigvis ikke

Harald Kristoffersen i den guleste, kuleste
fiskebåten i fjorden.
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blitt en «spøkelsesteine», og det er siste
gang jeg setter en «Biltema-teine» sier
han. De er tydeligvis altfor spinkle og lette
og jeg er takknemlig dersom dere destruerer redskapen, sier hummerfiskeren.
Det har vi gjort med glede!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en varm og solrik vår!
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Blåswixføre i Blåveisbakken
Den 19. januar, da Nesodden var på det
kaldeste la 3. trinnet ved Nesoddtangen
skole ut på tur.
Målet var Blåveisbakken hvor elevene
boltret seg i løypene og samlet seg rundt
bålet.
Nesoddmarka hadde kledd seg i sin fineste
vinterstas og termometert viste mange
blå – veldig mange!

«Årshjulet»
– Skidagen er en av utendørsaktivitetene
våre, forteller rektor Bente Haugland. Det
samme er skøytedagen og besøk på To gård
og Steilene, og inngår i «årshjulet» vårt.

Bål og grillpølser hører med på en skitur.
Lærerne Camilla Schnekenburger og Camilla
Nordgreen har «blå lue" i grilling.
Elevene Tyra, Emilie, og Sofie følger spent med.

– Tenk så heldige vi er som har alle disse
naturperlene på Nesodden, sier rektoren
som er født og oppvokst på Nesodden og
gikk på Nesoddtangen skole selv.
Som speider og speiderleder er hun spesielt
opptatt av naturen, og at våre barn skal få
et forhold til den. Kanskje noe av det
viktigste vi kan lære våre barn, sier hun
ettertenksomt.

Mikkel med stø kurs ned Blåveisbakken.
Har han Holmenkollbakken i sikte?
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Mette Lanckmanns Gregersen er kontaktlærer
for 3c. Her er hun omgitt av Andrea, Oline,
Klara, Helene, Kevin André, Ove og Mir.

N A P R A PAT T I L S L U T T E T N N F

Stiv i nakken?
Vondt i ryggen?

Nesodden apotek
Flaskebekk-senteret

Ta kontakt med Oslo Ryggklinikk!

Åpner 1 .april !

• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
• Vi har tilpasset åpningstidene så du rekker innom
oss etter arbeidstid
• Meget gode parkeringsmuligheter ved inngangen
• Alltid faste lave priser – mange under
konkurrentenes kampanjepriser
• Mange produktserier med gode tilbud
• Godt utvalg av homeopatiske og antroposofiske midler

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER:
Mandag-fredag 09.00-19.15
Lørdag 09.00-15.00

Velkommen til lang
hyggestunder ved vannkanten

Det er nå vi
feller trær!

En Ledig Hånd PRIVAT
arnelendl@gmail.com

VA K T

Tlf 93861151

MESTEREN
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Tlf 22 83 91 00 • www.rygg.no
Rett ved Rådhuskaia i Oslo

Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass

Spesialtilbud til alle
som bestiller
før 1. Mai

20% rabatt
Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00
nesodden.apotek@apotek1.no

slo
O
Ryggklinikk

NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

Foto: Parmann

Varden leir i mai 1945

Foto: Finn Torstensen

Varden leir i mai 1945

Foto: Finn Torstensen

Varden leir!

Helt kanon - Nesoddens svar på M.A.S.H.
Staute og stolte HV-soldater på øvelse i 1989.
Kanonen ble restaurert og var klar for «action», men har senere blitt demontert og flyttet.
Her vil sikkert mange kjenne seg igjen, eller finne en far, bestefar eller annen slektning.
En fantatisk gjeng i flotte omgivelser!

Andre verdenskrig
Det var tyskerne som anla leiren, for å
kunne beskytte Fornebu flyplass mot
allierte angrep.
Sannsynligvis betalte Adolf Hitler ikke
noe for «tomta», men den 29.september
1953 solgte Nesodden kommune leiren til

Forsvaret for NOK 245.350,I dag er det Forsvarsbygg som eier leiren,
og spørsmålet er hva som vil skje med eiendommen i fremtiden.
Etter krigen har leiren vært benyttet av
Heimevernet (HV), og mang en nesodding
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har avtjent sin verneplikt i leiren. De årlige øvelsene satt i mange år sitt preg på
bygda og leiren sydet av aktivitet.
Leiren er nå «demobilisert», og det meste
som forbindes med en militærleir er
fjernet. Heldigvis er det fortsatt noe
igjen, og Nesodden Befalsforening og
Varden Kulturhistoriske fritidspark gjør
en prisverdig innsats for å bevare det lille
som er igjen.

Feiring og fest i Varden leir!
Er du på jakt etter det kuleste festlokalet
i de flotteste omgivelsene på Nesodden?
Kontakt Nesodden Befalsforening og lei
Varden leir. Du skal lete lenge for å finne
maken!

Lavvo
Varden leir er «toppen av kransekaka» på
Nesodden, selve «indrefileten». Fra det
høyeste punktet i leiren - hvor radarene

Med terrenggående kjøretøy er Varden leir
lett å innta, og med flagget til topps kan
forholdene ikke bli bedre!

sto - har man fritt utsyn til «halve Kongeriket». Mange mener at Nesoddtangen
brygge er Nesoddens flotteste tomt og at
den skal bebygges med alt fra akvarium til
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kunstgalleri. Problemet er bare at brygga
er liten og fungerer i dag som en trafikkterminal. I motsetning til Varden leir, hvor
det eneste som er bygd etter annen

verdenskrig er en lavvo!
Tenk hvilke muligheter som ligger på
Nesoddens «tak», kanskje først og fremst
ved å bevare det som det er i dag. Et turog rekreasjonsområde for mennesker og
dyr, med et eneste byggverk, som
fungerer som et glimrende festlokale for
alt fra utdrikningslag til feiring av fødselsdager.
En lavvo med bålplass i midten, luftegård
for hunder, «ugledusj» og amfi.
Ressursgruppa bak Varden Kulturhistoriske Fritidspark har planer om historiske «spel» og musikkfestivaler, et
HV/Fredsmuseum, «miniklubb» og SFO.
I tillegg er det viktig å opprettholde leiren
for øvelser og beredskap. Leiren er et utmerket område for veterantreff med
kjøretøy og annen redskap fra 2. verdenskrig.
HV fyller 70 år i år og HV-ungdommen
samles i leiren hver tirsdag.
– Stikk innom da vel, sier Tor Halle, som er
leder av Befalsforeningen og kommandant på Varden, kaffen er alltid varm
og vi tar gjerne imot besøk.

I lavvoen er det tilrettelagt for grilling i stor stil.

Varden leir innbyr til fart og spenning
forholdene ikke bli bedre!
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Julian var godt fornøyd med å feire sin
fødselsdag i Varden leir.

Vi utfører
alt av binderi

Velkommen til Jarmann
Start våren på Aker Brygge, her føler du varmen først!
Vi gleder oss til å servere dere fra
vår nye meny som starter opp 11. april.
Flere nye retter dere vil sette pris på, flere viner å velge i,
og ikke minst et rikelig utvalg øl fra fjern og nær,
det nærmeste fra Amundsen Bryggeri i Nydalen,
det fjerneste kommer fra Australia.

fest • konfirmasjon • brud • begravelse

Unn deg en dag i solveggen på Brygga!
Jarmann

Tangen Senter • tlf: 32 22 97 15

Stranden 1 - 0250 Oslo - Tlf.: 22 83 28 90 - jarmanngastropub.no
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Game (spel) over!

Ryktet hadde gått en stund, og fredag 19. februar «sprakk» nyheten i Amta.
Det blir ikke Nesoddspel i 2016. Fjerdeklasses Produksjoner produserer andre sp(r)ell og babyer, og makter rett og slett ikke å produsere Nesoddspelet i år, men vi kan jo håpe. Leve i håpet om gjengen gjør et come back i sopelimsbygda, for Gudene skal vite at vi kommer til å savne dem.
Et fantastisk ensemble, som har vist at det går an å gjøre det umulige mulig.
Vi takker for fantastiske opplevelser på Nesoddtangen gård, og håper at «fjerdeklassingene» kommer til å savne oss like mye som vi savner dem.
Ordfører Nina Sandberg sier til Signalen at hun stiller opp som Klara fra Krange dersom Nesoddspelet gjør comeback.
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Visste du at...
... på Tangen Senter har vi åtte butikker som selger
tøfler og sko til barn, dame, herre og firbente!
Dette mangfoldet vil du også oppleve innen klær,
interiør, fritid, mat og god drikke.
Vi sees i Nesoddens handlegate!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

3 TIMER

GRATIS
PARKERING

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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Ressurskafé på Nesodden

Ask Bagge Lund og Nora Gjervan går i 10. klasse på Alværn ungdomsskole. Valgfaget deres er
«Innsats for andre» og Ressurskafeén var derfor midt i blinken. - Vi serverer og rydder, vasker
og setter frem kaker, kaffe, saft og vann. – Her går det unna, sier radarparet bak disken som
stortrives med å gjøre en innsats for andre.

«Noen» hadde snakket sammen, og resultatet ble «Ressurskafé på Nesodden», et
sted hvor man kan få hjelp og hjelpe andre.
Flere titalls nesoddinger valfartet til «Det

Hvite Hus» på Skoklefall og fikk en søndag
utenom det vanlige.
De fleste fikk oppleve den største gleden av
alle, gleden av å hjelpe andre!
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Ragnhild Lund holdt et sterkt innlegg om
sitt eget liv.
– Det er ikke bare bare å vokse opp under
«fattigdomsgrensa», fortalte hun om sin
egen oppvekst, men man blir kreativ og
finner løsninger. Ressurs er ikke bare penger
og materielle goder. Kreativitet og det å
kunne dele med andre er viktige ressurser.
Det samme er nestekjærlighet og omsorg
for andre,
Ressurskafeén handler om nettopp det.
– På Nesodden er vi mange som kan, og vil
stille opp for å hjelpe andre. Jeg gjør det
med glede, sier ildsjelen som står bak
lekeparken på Varden. Et lavterskeltilbud
som har gledet mange.

Bahaa Ghazahl (13) og Muhammad Zineddn (22) er fra Damaskus i
Syria. Anita Fagertun er fra Verøy i Lofoten. Her koser de seg i
Ressurskafeén på Nesodden.

Ressurskafeén skal arrangeres til sammen 6 ganger i år, den neste
går av stabelen søndag 6. mars.

Guri Solem Hedlo og Lea Risell Resch går også i 10. klasse på Alværn.
De sorterer klær i alle størrelser og synes det er helt topp å
kunne bidra.

Non cost/non profit
– Jeg har ingen penger å bidra med, sier Anita Fagertun, – men jeg
har fått låne en bil, og har hentet boller hos Baker Nordby og kaffe
hos Kiwi. Jeg har hengt opp plakater og bidratt med andre
praktiske oppgaver, sier Anita som til daglig jobber med
i Labråteveien
mindreårige flyktningerFra
Adventdalen Bofellesskap.

– Alt som er her har vi fått gratis, sier Camilla Schaaning, som er en
av dem som har snakket sammen.
– Mat og drikke, leker og klær, alt er donert av bedrifter og
privatpersoner på Nesodden. I tillegg har et stort antall frivillige
bidratt med å hente, organisere, bake og tilberede.
33

Baronessen
utenfor Oscarsborg

Foto: Per Håkon Enoksen
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Båtjevndøgn

Foto: Tor Lindberg

Terje Mosnes

Januar sliter tungt på oppløpssida nå, og
spreke februar venter utålmodig på pinnen
i den evige stafetten. Til uka skjer vekslingen, og med februar, den velsignet korte
måneden der lønningsdagen inntreffer litt
fortere, følger båtjevndøgn.
Båtjevnhvafornoe? Frykt ei, din uvitenhet
er deg tilgitt. Vi er bare noen ytterst få som
kjenner til og feirer båtjevndøgn, men for
oss betyr dagen til gjengjeld meget,
grensende til «alt». Båtjevndøgn er nemlig
den tidlige februardagen da sola for første
gang på mange uker stiger opp over
østhorisonten tidsnok til å sende en
frostblek, men gyllen stråle over vårt lille
kollokvium på nesoddbåtens akterdekk,
den med avgang 08.20 fra Tangen brygge.
Det er et beveget øyeblikk, for det er tidspunktet der troen på lysere og varmere
dager transcenderer fra troen på det
umulige til troen på det tross alt tenkelige.

Fra venstre: Helge Straumsheim, Terje Mosnes, Odd-Øystein Johansen, Samuel Robert Haugum,
Per Valla, Finn Lewin, Stein Fredrik Janzon, Tor Lindberg og ytterst til høyre Dag Reynolds i brun
jakke som ikke vises.
Årets høydepunkt ble feiret med soloppgang på akterdekk på 08:20 båten. Sola dukket opp som
bestilt!

Nå skal det sies at vi ikke lenger er like
mange som før i akterdekkskollokviet.
Arbeidslivets nådeløse krav til mobilitet har
tatt sitt også i våre rekker, men en liten
kjerne er vi fortsatt, og innimellom vil
tilfeldighetene det slik at vi på ny er
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mange. Da kan vi nok en gang belyse alt
fra situasjonen på Gazastripen til reparasjon av snøfresere fra mange og til dels
overrumplende innfallsvinkler, for det er så
rart med det i morgentimene når hjernen
fortsatt er uthvilt og ubesudlet av det dag-

lige surr. Da kan den, kildret av den friske
bundefjordslufta, gå sine egne veier og
snuble borti de snodigste slutninger.

vinteren enda lenger, man tuller ikke med
sola når den først har stått opp en morgen
i februar.

Hvordan man feirer båtjevndøgn? I beherskede former. Tross alt er dagen så ung at
frokosten fortsatt sitter høyt i fordøyelsessystemet, så noen utflytende seremoni er
det ikke rom for. Men sunrise er nå engang
sunrise og en symbolsk dråpe av
meksikansk tapning må det nesten være i
vår lille takk til solguden. Alt annet ville
være krenkende og sannsynligvis ha gjort

Og hvis båtjevndøgn skulle inntreffe med
tungt,
ugjennomtrengelig
skydekke,
frostrøyk eller skodde?
Hah, intet problem. Da gjør vi som flygerne
og feirer på instrumenter. Hvorfor skulle vi
la oss stanse når ikke våren gjør det?
For den kommer snart nå, gjør den ikke?
GJØR DEN IKKE?

Bilde hentet fra gruppens Facebook-side
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PNN - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Som reisende med
nesoddbåtene kan vi følge byggingen av det nye Nasjonalmuseet fra dag til dag.

Byggekranene ruver over den gamle
Vestbanestasjonen og hullet i bakken er
enormt!
Et nytt Nasjonalmuseum skal stå ferdig i
2019 og foreløpig går alt etter planen.
Fra Nesoddbåten har vi «orkesterplass» til
byggeplassen og kan følge utviklinge fra
dag ti dag. Dette blir stort!

1. juli 2013.
2. mai 2016 legges grunnstenen ned og i
2020 åpner Nasjonalmuseet for publikum.

Store tall
Det er ikke bare byggeplassen som er stor.
Tallene er også store. Vi snakker 54.600
kvadratmeter og en prislapp på NOK 5,3
milliarder. Kostnadsrammen utgjør NOK
100.000,- per kvadratmeter og ble fastsatt
37

Mellomstasjonen
Den 14. juni i fjor åpnet vi Mellomstasjonen
– et informasjonssenter, på Vestbanen om

http://www.nasjonalmuseet.no/no/besok_o
ss/visningssteder/Mellomstasjonen+%E2%
80%93+p%C3%A5+vei+til+det+nye+Nasjonalmuseet.b7C_wlHKXp.ips
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ELSKET I OVER 25 ÅR

Gå inn på linken under og les mer om dette:

w.signalen-da.no

det nye nasjonalmuseet i samarbeid med
Nasjonalmuseet.
– Hvis du kommer for sent til båten en dag,
så kan du jo benytte anledningen til å se
både utstillingen og byggetomta, sier
Birgitte Bye hos Statsbygg.

UTGIVELSESPLAN 2016:
Sommernummer 17. juni
Høstnummer 9. september
Julenummer 2. desember
Det tas forbehold om endringer
uten forutgående varsel

«Gullstrupen» fra Nesodden

Lørdag 6. februar satte nesoddjenta
Michelle Aavitsland kursen mot Aker
brygge og The Ferryman.
Med seg i sin musikalske bagasje hadde hun
sin nyeste singel «Broken Diamond», en

melodiøs og vakker ballade om kjærlighet
og savn.
Utenfor lå brygga og fjorden iskald, men
varmen i Michelles stemme tinte både
fjordisen og forfrosne fergemen.
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Det var fullt hus og stormende jubel på den
bruneste puben på brygga.
En flott ramme rundt «Gullstrupen» fra
Nesodden.

Ingen halvtimesRuter!
Selv om lokalpolitikerne på Nesodden har
gjort en kjempejobb for å få til halvtimesruter på Nesoddensambandet, må vi fortsatt belage oss på timesruter på dagtid og i
helgene. En stor skuffelse, og etter vår
mening en feil beslutning av Ruters styre.
Halvtimesruter ville redusert biltrafikken til
Oslo betraktelig, og bestyrket fjordens betydning som samferdselsåre. I Signalen

oppfordrer vi våre kommunal- og fylkespolitikere til å jobbe videre med saken. Fornuften må seire til slutt!

Håkon Fauskanger, men på grunn av Ruters
økonomiske situasjon lar det seg dessverre
ikke gjøre.

«Nesoddbåtene»

Ruteplanen blir derfor i utgangspunktet
som i 2015, men med noen små justeringer.

– Vi hadde forhåpninger om flere avganger
på linje B11 og utvidet sesong på linjene
B21 og B22, sier assisterende regionsjef

Her mottar Assisterende regionsjef Håkon Fauskanger
eposten fra Ruter om at rutetilbudet i 2016 blir som i 2015.
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Se neste side!

DETTE INNEBÆRER FØLGENDE DRIFTSSESONG FOR
LINJE B21 AKER BRYGGE–DRØBAK ;

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER RUTEPLANEN I 2016:
19.03.2016 Ruteendring. Linje B21 starter opp for sesongen.
21.03.2016 – 23.03.2016 Ferierute linje B10 og B11. B12 og B20 innstilt.
24.03.2016
25.03.2016
26.03.2016
27.03.2016
28.03.2016

Skjærtorsdag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)
Langfredag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)
Påskeaften. Lørdagsrute (inkl. nattrafikk B10)
!. påskedag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)
2. påskedag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)

05.05.2016 Kr. Himmelfartsdag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)
16.05.2016

2. pinsedag. Søndagsrute (inkl. nattrafikk B10)

17.05.2016

17. mai. Lørdagsrute (inkl. nattrafikk B10)

18.06.2016
27.06.2016
08.08.2016
15.08.2016
03.10.2016

Oppstart sommerrute B21 og B22.
Sommerrute B10 og B11. B12 og B20 innstilles.
Vinterrute B10, høstrute B11. B12 og B20 starter opp igjen.
Høstrute B21. B22 innstilles for sesongen.
B21 innstilles for sesongen.

B12
B20
B21
B22

(palmelørdag):

Vårrute (lørdag)

Søndag 20.03.2016

(palmesøndag):

Vårrute (søndag)

Torsdag 24.03.2016

(skjærtorsdag):

Vårrute (søndag)

Fredag 25.03.2016

(langfredag):

Vårrute (søndag)

Lørdag 26.03.2016

(påskeaften):

Vårrute (lørdag)

Søndag 27.03.2016

(1. påskedag):

Vårrute (søndag)

Mandag 28.03.2016

(2. påskedag):

Vårrute (søndag)

Så blir det et opphold for linje B21 fram til sesongen starter opp lørdag
23.04.2016. Deretter vil den går vårrute fredager, lørdager og søndager
fram til og med fredag 17.06.2016. Fra og med lørdag 18.06.2016 vil den
gå sommerrute (hver dag, til Son i helgene)
til og med søndag 14.08.2016.
Deretter høstrute (fredag, lørdag
og søndag) til og med 02.10.2016.
OVERSIKT OVER
Torsdag 05.05.2016 (Kr. Himmelfartsdag), mandag 16.05.2016
(2. pinsedag) og tirsdag 17.05.2016
vil linje B21 gå søndagsrute (vår).

OVERSIKT PR. LINJE:
B10
B11

Lørdag 19.03.2016

Ferierute 21.03.2016 – 23.03.2016 (påskeuka), og 27.06.2016 – 07.08.2016
Ferierute 21.03.2016 – 23.03.2016 (påskeuka), og 27.06.2016 – 07.08.2016.
Vinterrute fra 03.10.2016
Innstilles 21.03.2016 – 23.03.2016 og 27.06.2016 – 07.08.2016
Innstilles 21.03.2016 – 23.03.2016 og 27.06.2016 – 07.08.2016
Vårrute 19.03.2016 – 17.06.2016, sommerrute 18.06.2016 – 14.08.2016,
høstrute 15.08.2016 – 02.10.2016.
Seiles kun lørdager og søndager f.o.m. 18.06.2016 til og med 14.08.2016.

For linje B11 blir avgangen fra
Nesoddtangen kl. 1500 foreslått
sløyfet, i tillegg til at alle avgangstider på normalruta justeres.
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RUTEBETEGNELSENE:
B10 = AKER BRYGGE–NESODDTANGEN
B11 = LYSAKER–NESODDTANGEN
B12 = AKER BRYGGE–FORNEBU
B20 = AKER BRYGGE–VOLLEN

–SLEMMESTAD
B21 = AKER BRYGGE–DRØBAK
B22 = AKER BRYGGE–DRØBAK / SON

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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Allsidig mannskap!
Nei, det er ikke «Nøtteliten» som sitter i
toppen av et tre, det er kapteinen på
Prinsen.
Når Endre Laberg har friuke er hobbyen og
bigeskjeften nesoddentrefelling.no
Tøffingen trives best i høyden, aller best
på øverste dekk på Nesoddbåten.
Maskinsjef Anders Fyen Fredriksen trives
best med motorer og rør. Det finnes ikke en
rørdimensjon han ikke kjenner og på
fritiden monterer han alt fra varmepumper
til nye dasser.
Matros Helge B. Johansen er en habil og
dyktig naturfotograf, og matros Thor Egil
Øvrebotten driver med oppdrett av arberhester.
Elena Linga som jobber i kiosken er utdannet
operasjons- og intensivsykepleier i Russland.
På fritiden lærer hun seg norsk og jobber
med å bli godkjent som sykepleier i Norge.

Et mer allsidig mannskap skal man lete lenge etter. På
fritiden driver de med alt fra trefelling til rørlegging, fotografering, oppdrett av araberhester og norskkurs. Den
eneste jobben intensivsykepleieren Elena Linga fra Russland kunne få innen helsesektoren i Norge var som assisterende hjelpepleier på sykehjem. Da var jobben i kiosken,
med en uke på jobb og en uke fri å foretrekke. Elena
stortrives sammen med sine kollegaer om bord i Prinsen,
og i cateringavdelingen i Norled.

For en gjeng, og for en bredde. Kjekt å vite
at damen i kiosken vet hva hun skal gjøre
ved en hjertestans, og at kapteinen kan

felle trær så det holder. En dyktig rørlegger vokser ikke
på trær, men du finner Anders på båten.
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– Ditt kontor,
vår ekspertise!
Oslos eldste
kontorhandel
Harald Dahl Kontorutstyr
AS ble etablert i 1916 av
Harald Dahl, og er per i
dag en av Oslos eldste
kontorrekvisitaforhandlere.
I 1973 tok Henning O.
Huslænd over bedriften.
I 1994, etter 44 år i firmaet,
trakk han seg tilbake og
overlot firmaet til familien.
Siden den dag har Harald
Dahl Kontorutstyr AS vært
et familiedrevet foretak.
Vi er meget stolte av vår
historie. Vi har solid erfaring som totalleverandør av
kontorutstyr og kan
tilby en service de store
kjedene ikke kan
konkurrere med.

Matros Thor Egil Øvrebottens stutterinavn er
"Prestige Arabians of Norway"

Hos oss finnes det mye
historie i veggene og du
kan stole på at vi virkelig
kan kontorutstyr.

Prestige Arabians of Norway
Araberhester er kanskje ikke dagligdags for de fleste av oss,
men ta gjerne en tur til Eidsvoll og besøk Thor Egil Øvrebotten
når han er på frivakt. Eller bli med når han reiser på Araberhestshow i Abu Dhabi.

Alltid 10% rabatt på alt av utstyr til studenter og kunstnere!
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Katta på Kongen
Hun er ikke spesielt glad i å være i bur, eller å reise
med båt, men når Funky Nordbø (6 år) skjønner at
hun skal på bytur er hun nesten ikke til å styre.
I hovedstaden venter en tilværelse i sus og dus hos
Grace (95 år) med torskeloins, og egen seng med
silketeppe.

Dronning-pus
Reisen til byen begynner hjemme i Tangen terrasse,
med buss fra Tangenåsen og båt til byen. Derfra tar
Funky og matfar Thøger Nordbø trikken til Majorstua før de sjekker inn hos Grace.
Der skal Funky bo mens familien på Nesodden er
bortreist, i en tilværelse som er en katt av hennes
rang verdig.
– Grace skjemmer henne helt bort, forteller Thøger.
Hun blir foret med torskeloins, og har sin egen
rokokkostol som hun kvesser klørne sine på. Hun
får sove i dobbeltsengen ved siden av Grace, og
presis klokken 08.00 vekker hun Grace. Når Grace
går på toalettet gjør Dronning-pus det samme. De
snakker sammen om alt mellom himmel og jord, og
forstår hverandre perfekt. Når TV’en skrues på er

Thøger Norbø har tredve år som lærer bak seg,
og kan skryte av at hans far var den første
norske fotballproffen. Datteren Vilja, som er
Funkys eier fører familiens fotballtradisjoner
videre og spiller på NIF (16 år).

det katta som bestemmer hvilken
kanal de skal se på. Funky er spesielt
glad i Animal Planet, og klabber til
skjermen dersom hun får øye på et dyr
hun ikke liker. Når vi henter henne er
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hun nesten ikke til å rikke, og First
Price-torsken hun får servert hjemme
blir bryskt avvist.
Fyttikatta!

Når var du
på Teknisk
Museum sist?
Vi er der stadig vekk.
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Busslinjene 22, 25 og 54 og trikk 11
og 12 tar deg til museet på Kjelsås.
Se avgangstider i RuterReise-appen.
Håper vi sees!

Rett fra Levra
–Midtskips

Jubilantene midtskips
1965 (MCMLXV i den gregorianske
kalenderen) var et år uten skuddag som begynte på en fredag.
Den «kalde krigen» mellom øst og vest var
på sitt kaldeste, og de første amerikanske
styrkene ble sendt til Sør-Vietnam.
Den sovjetiske kosmonauten Aleksej Leonov
gjennomførte som den første en spasertur i
rommet, og Martin Luthe King jr. begynnte
borgerrettsmarsjen i Alabama.
I byen Samara i daværende Sovjetunionen
ble Elena Linga født, og i Norge så Trude
Susanne Pedersen og Renate Hegerland
dagens lys for første gang.

Trude Susanne Pedersen er født, 4. september
1965, Renate Hegerland den 26. desember
1965, og Elena Linga den 16. november 1965.
Tenk på alle de stakkarne som reiser med
trikk, buss, t-bane eller tog. For ikke å snakke
om alle som sitter i kø på vei til og fra jobben
hver dag. De går glipp av disse jubilantene!

Femti år senere jobber de i cateringavdelingen i Norled, med nesoddbåtene som
arbeidsplass. Sine respektive femtiårsdager
feiret de som seg hør og bør på hver sin
arbeidsplass, men hovedfeiringen av 150års jubileet skal finne sted om bord i Color
Magic når de kan kle seg i bikini og sole
seg på dekk. Vi roper tre ganger tre hurra
for de blide damene, som sammen med
sine kollegaer i kioskene alltid møter oss
med et smil.
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Trykkleif
– kruttønna Tonje Tejera
Etternavnet og temperamentet er spansk.
Vi har derfor fått så ørene har flagret
etter at vi stavet navnet hennes feil i forrige nummer av Signalen.
Signalen legger seg paddeflat, og beklager trykkfeilen på det sterkeste.

¡Olé y viva Tejera!

VI KAN
TILBY:

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

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

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

Rakk du
ikke frokosten?

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta
Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00
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Signalen
kondolerer:
Pensjonert
billettør Einar
Lehmann døde
14. desember
2015.
Einar
Lehmann
var en av de ansatte i NBDS som mange husker som en
typisk fergebillettør. Han var alltid blid og
omgjengelig, høflig og korrekt. Einar var
innom selskapet så tidlig som på slutten av
1960-årene, før han i noen år seilte ute i
tankfart.
I begynnelsen på 1970 tallet startet han
opp sin lange karriere i det gamle båtselskapet. Han var en person man kunne
brukes til så mangt. Som matros hvis det
var nødvendig, og som avløser i billettekspedisjonen på gamle Utstikker B. Det var
ikke nei i hans munn når selskapet hadde
akutt behov for hjelp.
M/S Huldra skulle på mange måter bli
Einar sin båt. Her var han med fra starten
sommeren 1974.

Einar ble syk og bodde en del år i leilighet
på Fjellstrand før han døde rett etter han
fylte 70 år.
Vi minnes en god kollega og et menneske
som nå har lagt ut på livets siste seilas.
Pensjonert
kaptein Egil
Konding
Knutsen sovnet
inn 27.desember
2015, han ble 78
år gammel.
Han ble født i
Tvedestrand
i
1937, et sted han vendte tilbake til så ofte
han kunne.
Han var av sjømanns-slekt, hans far var
skipsfører og Egil Konding gjorde samme
veivalg i livet. Han gikk gradene og tok utdannelsen.
Han var en flink kaptein og han gikk ikke
av veien for å øse av sin lærdom til de
yngre medarbeidere.
I 1996 gikk han inn i «Gullklokkeklubben»
for 25 år i det gamle båtselskapet.
I 1970 hadde en ny tid begynt med flere og
flere utenlandske mannskaper som erstattet de norske, tidene ble mer og mer
usikre i utenriksfart.
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Egil Konding Knudsen så seg om etter et
arbeid på vår hjemmelige kyst og fikk 1.
desember 1970 ansettelse i NBDS i Oslo.
Her skulle han bli i 27 år til han gikk av
med pensjon.
Som kaptein på nesoddbåtene den gang
var det mange avgjørelser som måtte tas.
Bl.a. toget over Rådhusplassen, med 100
godsvogner. Han har fortalt at – Vi måtte
jo seile, så da vanket det kjeft da vi kom
tilbake". Det var også mangt å se på gamle
Utstikker B. Der lå det ofte folk i aviskassa,
det var jo litt isolasjon i avisene. På
morgenen hendte det at han sendte
matrosen bort med en kopp kaffe til ham.
Som kaptein tjenestegjorde han både på
Bunnefjorden og på Vestsiden, men mesteparten av årene ble det skiftkjøring mellom Oslo og Nesoddtangen.
Han var også i en periode tillitsmann for
skipsførerne.
Den siste båten Egil Konding Knutsen
hadde var «Bamse Brakar».
Som pensjonist fylte han tiden med fiske
på sitt kjære Sandøya og han var aktivt
medlem i Den Norske Cap Horn Club, hvor
han også var formann.
Nå har Egil Konding Knudsen lagt ut på
den siste seilasen. Vi lyser fred over hans
minne.
Harald Lorentzen
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LØSNING NR. 4-15: Vinterens hvite teppe rydder heldigvis snart vekk alt vi hadde planlagt å fjerne selv

Vinneren av kryssord i vinternummeret er
Leif Arne Haagensen fra Nesoddtangen.
Gavekortet kan brukes hos vår annonsør
Jernia på Tangen Senter.

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 9. juni 2016.

SETNINGEN ER:

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

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort på

100 visittkort

Navn: ...........................................................................................................................................

etter eget ønske hos Original AS

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

på Fjellstrand v/frisøren

Postnr. ........................-sted: .......................................................................................................
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
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Glatte
holdeplasser
Bussjåførens spalte
Ill. Bjørn Eidsvik

I vinter har vi sett mange hallingkast og saltomortaler på holdeplassene. Folk har – i motsetning til holdeplassene – ligget
strødd på holka og vi har sendt iltelegram, sms’er og ringt til
Statens Vegvesen for å få dem til å strø. Strøingen på veiene
har vært brukbar, men på holdeplassene har det vært ille. Fra
førersetet i bussen beklager vi den manglende strøingen på det
sterkeste, og håper at dette hjertesukket vil medføre at forholdene blir bedre neste vinter.

Bussjåfør Vidar Halvorsen har nesten revet av seg håret i fortvilelse
over glatte holdeplasser.
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Gjelder den rimeligste brillen ved kjøp av
2 komplette briller samtidig og
tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud

SYNSAM NESODDEN
TANGEN CENTRUM, 1450 NESODDTANGEN
TLF 66 91 26 85
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BILLETTØRENS SPALTE

Røyking forbudt!

NE SO DD EN

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

Dette er forbudt!
I den forbindelse henviser vi til Helsedirektoratet som likestiller nikotinfrie esigaretter med vanlig røyking, og ber
derfor om at Røyking Forbudt-skiltet blr respektert.
Røykvarslere er installert på toalettene og
overtredelse av forbudet vil kunne
resulterer i bøter og/eller ilandsettelse på
Dyna fyr.
Fra fyret kan man sende opp røyksignaler,
og be om assistanse for å komme i land.
Alternativet er å svømme.

Spøk til side
– Som røyker har jeg forståelse for at
røykesuget av og til kan bli i største laget,
men alt som det ryker av er bannlyst om
bord, også vannpiper! sier Bjørn Holst med
et glimt i øyet.
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

... og når bommen er nede
... har båten gått!

Nå har vi en bom og en lem. «Roll on roll
off» heter det på «nynorsk».

I forrige århundre (årtusen) hadde vi
«landganger» som ble løftet i land fra
nesoddbåtene når vi «klappet til kai».
Riktignok etter at matrosen hadde kastet
trossa rundt pullerten på land, og skuta lå
longside brygge, men ingen hadde sjans til
å komme seg av eller på båten før landgangen var på plass.

Når bommen er senket har man kommet
for sent til båten.
Kapteinen har gitt kommandoen «nå går
vi» og lemmen på båten heves.
All ferdsel på gangveien (mellom bommen
og lemmen på båten) er forbudt når
bommen er senket!

Utgangsdørene skal være lukket til båten
har lagt til, og lemmen senket, og det er
matrosene som skal åpne dørene.
Vi ber så pent vi kan om at dette respekteres.
Nesoddensambandet er det største,
sikreste og beste kollektive reisetilbudet i
landet. Det er vår arbeidsplass, og vi gjør
alt vi kan for å ivareta komforten og
sikkerheten.

Det var den gang.

Det samme gjelder ved ilandstigning.

Når bommen er nede har båten gått!

Bommen er oppe,
velkommen ombord!

Bommen er på vei ned, du
kan fortsatt bli med.
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Bommen er nede og båten har gått.

«Isbryteren» Huldra
Når isen legger seg i Lysakerfjorden er
M/S Huldra god å ha.
Hun går riktignok ikke på gass eller biodiesel, hun bråker og det lukter diesel av
henne, men hun går.
Ikke så fort som hurtigbåtene, men vi
kom oss til og fra Lysaker i et vintervær
som i januar tok pusten av de fleste.
Vinternorge og fjorden på sitt beste!

Is
– Når nettene blir lange og kulda setter
inn, er Huldra god å ha, sier driftsinspektør Sven-Hugo Nilsen i Norled. Den
erfarne ishavskipperen forteller at fjorden
fryser når vanntemperaturen er under én
minusgrad og vinden kommer fra sør. Vind
fra nord sørger for at fjorden blir «tømt»
for kaldt overflatevann og erstattet med
varmere vann fra dypere vannlag. Vind fra
sør gjør det motsatte og «pakker» isen
innover.
Heldigvis kom ikke vinteren og isen før i
begynnelsen av januar og «istiden»

«Isbryteren» Huldra soler seg i glansen fra en blek vintersol.
57

i Lysakerfjorden varte derfor bare til
slutten av januar.

Kongen, Dronningen og Prinsen hersker over farvannet mellom Tangen
og Oslo, men Huldra ruler i farvannet mellom Tangen og Lysaker
når isen legger seg.

Hurtigbåtforbindelsen til Fornebu, Vollen
og Slemmestd ble gjenopprettet.
Våren er i anmarsj.

«Istiden» ble kort i år
I løpet av torsdag 28. januar var fjorden
isfri, og ettermiddagsrutene kunne kjøres
med hurtigbåt.
Baronessen ble møtt med jubelrop og
klappsalver da hun ankom Lysaker brygge,
og Huldra kunne påny nyte sitt otium som
pensjonist/reservebåt på Rådhusbrygge 4.
Solen har snudd, og dagene
blir lengre og lengre. Snart
kan vi benke oss på Signalen
og nyte både det ene og det
andre på bryggekanten.

Fergene gikk som normalt
mellom Nesoddtangen og
Aker brygge under «istiden».
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VÅRE
TROFASTE

Fjellstrandveien 1
Tlf. 66 91 83 92

Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
Tlf 66 91 40 40 - post@e-huset.no

MAN: 10-21
TIRS, ONS, FRE: 10-17
TORS: 10-19

w w w. e- huse t . no

Fjellstrandveien 1
Telefon: 98 81 06 06 II 22 83 02 02

STØTTESPILLERE
Ta kontakt med oss for en
støtteannonse - det er
billigere enn du tror!

ORIGINAL AS

Eraker Interiør

Fjellstrandveien 1
Tel +47 22 83 02 02 / 66 91 44 08

40411921 - erakerinterior@gmail.com
www.erakerinterior.no

w w w. f l a s k e n . n o

Nesodden
Folkeopplysningsråd
Vestveien 51
Tangen Senter • Telefon: 66 96 51 00

Hverdager: 09.00–21.00 Lørdag: 09.00–19.00

Etablert 1950
UTGIVER AV FORENINGSNYTT

Foreningsnytt er din egen lokale markedsplass
som kommer til alle de 7700 husstandene på
Nesodden nesten hver eneste uke i året.
post@foreningsnytt.no

CAFÉ

OG VINSTUE

Flaskebekksenteret - tlf 66 91 74 00

CREW

SYDVEIEN 19 - TELEFON 955 23 007

SPILLES T.O.M. 30. APRIL
OSLO NYE HOVEDSCENEN

Dagbladet Aenposten

VG

Dagsavisen

SPILLES T.O.M. 23. APRIL
OSLO NYE CENTRALTEATRET

Dagbladet Aenposten

VG

Dagsavisen

av Jo Nesbø

Joachim
av Morten
Dramasert
svoll
og Ane Skum

Musikk av Franz Lehár
Libreo av Victor Léon & Leo Stein
Presentert eer avtale med Glocken Verlag Limited
Oversa og bearbeidet av Svein Sturla Hungnes

Billetter:
Billetter:
22 34 86www.oslonye.no/
80/815 33 133 815
60 33 133/ 22 34 86 80
www.oslonye.no

SPILLES FRA 3. MAI
OSLO NYE CENTRALTEATRET

Leken
midtsommernasfarse
Aenposten

