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Ordfører Nina Sandberg (A) og
fylkesordfører Anette Solli (H) deler ut boller.
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Signalen Sjøbad & Restaurant
Endelig halvtimesRuter!
En sjømann går i land
Båtjevndøgn • Nabobåtene
Fra damp til stikkontakt
Nesodden Historielag:
Fundingrudhuset
Hummerhus utenfor Tangen
Trikken kommer tilbake
Fisk i vaffel • Fisketorget
Sprek 30-åring
Folk på båten • Hittegods
Ny salgssjef om bord i Pelikan
Ny bussdestinasjon: Tjuvholmen

Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår fantastiske kullgrill, masse spennende drikke og gode viner.

Stra nd en 1 - 0250 Oslo - Tlf.: 22 83 28 90 - jarmanngastro pub.no
ÅPNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG 11.00 - 01.00

• FREDAG - LØRDAG 11.00 - 03.00 •

SØNDAG 12.00 - 00.00

All ære til formannskap og kommunestyre,
som har skåret gjennom, og ryddet opp på
Signalen.
Vi gratulerer de nye driverne av restauranttilbudet på Signalen, og ønsker dem hjertelig
velkommen.
Nesodden vil få et nytt tilbud og «ansikt»
mot verden.
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Det begynte med en brakke som solgte
pizza, og sluttet med en bygningsmasse som
manglet gyldig driftstillatelse.
Nesodden kommune hadde ikke noe valg.
Bygningsmassen måtte rives, hvis ikke
hadde kommunen havnet i en juridisk knipe.
Vi har lenge etterlyst handlekraftige og
visjonære politikere på Nesodden.
Nå har vi fått det.
Flertallet av våre folkevagte har vist
besluttsomhet og mot, og fattet vedtak uten
underskriftslister, demonstrasjoner og
folkeavstemning.

Vi benytter samtidig anledningen til å
gratulere oss selv.
Bladet Signalen, som blir til mens nesoddbåten går, er inne i sitt trettiende år!
Kanskje ikke det helt store jubileet, men nok
til å slå oss på brystet, og rope hipp hipp
hurra.
All ære og stor honnør til dem som i sin tid
dro bladet i gang, og stor takk til våre
annonsører og lesere, som gir oss positive
og hyggelige tilbakemeldinger.

God påske og god vår!

Vi har valgt våre politikere, bl.a. for å fatte
vanskelige og viktige avgjørelser for oss.

Følg oss på

Nå har de gjort det.
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Signalen Sjøbad & Restaurant
– Her blir det et yrende folkeliv til sommeren! sier
varaordfører Erik Adland (H), Dag Tjersland og
Joachim Fjellberg. Nesodden kommune har inngått
avtale om leie av tomta som alle på Nesodden vet hvor
ligger, og har et forhold til.
Signalen Sjøbad & Restaurant er fundamentert på
kystkulturhistore, områdets egenart, innovasjon og
nytenkning.
Bladet Signalen er stolt over å kunne presentere
Nesoddens nye «ansikt» mot fjorden, og verden!

Signalen for alle
– På Signalen Sjøbad & Restaurant skal du kunne ta deg
en dukkert, spise godt, eller bare slappe av i hyggelige
omgivelser, sier Dag Tjersland. Stedet ligger bokstavelig
talt i vannkanten og du skal også få kunne leid eller kjøpt
håndkle dersom du ikke har det med deg. Vi kommer
også til å ha arrangementer og festivaler, alt fra grillkvelder til musikk og ha tilbud til folk i alle aldre. Litt som
det er i Italia, sier den italia-frelste kokken fra sørlandet.
Dag Tjersland kommer fra Grimstad og vokste opp med
«tean i tanga» og «tenna i taket». Han lover sydlandsk
stemning, god mat, og dertil hørende leskende drikke.
4

Vår profil vil ikke bare bygges på lokale og
norske råvarer, men også følge trendene og utviklingen av drikke. Vi skal ha et stort utvalg av
øl, eplemost og cider som er produsert på epler
fra eksempelvis Oslo og omegn. Unike norske
matsuksesser som f.eks osten Kraftkar – kåret
til verdens beste, – og norsk vill-laks fra eget
røkeri, er det naturlig at vi har på menyen.

er konteinere helt perfekte. De prebygges og
monteres på stedet, og er gjort mange steder i
verden med stor suksess. Vi skal skape et
varmt, inkluderende og innovativt konsept, selv
om konteinere i utgangspunktet er kalde og følelsesløse.
– Konteinerne er kortreiste, de produseres av

Container Norway på Svestad, forteller «urinnvåneren» på Nesodden Joachim Fjellberg.
Joachim har et kjærlighetsforhold til italienske
mopeder, motorsykler og biler, og ble sist sett i
en rundkjøring på Flaskebekk med sitt «Flak».
Det vil ikke forundre oss om han dukker opp i en

En forutsetning fra vår side er å legge vekt på
norske, kortreiste hovedråvarer, med italiensk/
kontinental approach. Vi ønsker å la Signalen
Sjøbad & Restaurant ha i seg elementene av det
rustikke, maritime, og industrielle i selve oppføringen og byggemåten. Tregulv, vekselvis malt
og slipt betong, røff dekor og drivved vil,
sammen med tremøbler og usminkede produksjonsovner, skape en lun atmosfære. Langt fra
stål og stil.
Vi skal skape et konsept hvor vi kan vise frem
norsk enkelthet med en italiensk kontinental
vri, hvor restaurantbordene er fri for hvite duker
og stive servitører. Dag Tjersland bobler av iver
og entusiasme, og håper å kunne åpne dørene
før St. Hans.
Da blir det forhåpentligvis tidenes St. Hans-fest
på Nesoddtangen!

Konteinere
– Med den korte tidsfristen for å komme i gang,

Varaordfører Erik Adland (H) har stått i spissen for oppryddingen på Signalen. Nå ser han frem
til en ny sommer med nye «koster» på brygga. Sammen med Dag Tjersland og Joachim Fjellberg bretter han opp ermene og gjør seg klar til å få konteinerne fra Svestad på plass.
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ny «food truck» eller bak en gammel italiensk
sykkel med kjølekasse foran, utenfor Signalen
Sjøbad & Restaurant. Den kreative nesoddingen
brenner for Signalen og mulighetene stedet representerer.

Illustrasjonsfoto

Økonomi
Signalen Sjøbad & Restaurant AS er under stiftelse, og vil bli kapitalisert med en tilstrekkelig
egenkapial for å gjennomføre prosjektet. Dag
Tjersland vil eie majoriteten av aksjene i selskapet, og han får med seg vennen Rolf Erik
Nilsen og amerikaneren, biologen og restaurantmannen Robert De Young.
– Jeg kjøpte Baltazar av Bob, forteller Dag, og
Rolf Erik har jeg kjent i årevis. Han er en kulturstørrelse av dimensjoner i vår fødeby Grimstad,
og kommer garantert til å sette sitt preg på
kulturlivet på Signalen. I tillegg kommer
Joachim Fjellberg inn på eiersiden i selskapet,
og på tilbudssiden med hjemmelaget god
italiensk is, servert på et flak!

Ikke bygd på en dag
I likhet med Roma, kommer Signalen Sjøbad &
Restaurant ikke til å bli «bygd på en dag». Det
viktigste er imidlertid å få på plass et
serveringstilbud i sommer.

Konteinerne bygges fiks ferdig på Svestad, og løftes på plass og fundamenteres på Signalen.

– Andre elementer får komme etterhvert, sier
Dag Tjersland, som berømmer samarbeidet
med Nesodden kommune. Vi ser for oss et langsiktig og godt samarbeid med kommunen, i
likhet med samarbeidet vi har med Oslo kommune og Oslo Havnevesen.
Et samarbeid som dette må fundamenteres på
gjensidig tillit og respekt.
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– Jeg er kokk, ikke børshai, sier sørlendingen
som bruker sixpence i stedet for kokkehatt, og
tang i stedet for grønnsaker. Tangen kan han i
såfall høste rett utenfor Signalen.
– Snakk om kjøkkenhage, sier den nye restauratøren på Nesoddens flotteste tomt!

NÅ ENDA BEDRE OG BILLIGERE
for småbarnsforeldre
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Norges mest kjente
bleieavtale blir
enda bedre!

+

KIWI lanserer LilleGo´
- en helt ny babyserie
bleier og barnemat
med høy kvalitet til
en fantastisk lav pris.

Lanseringsgar
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100% FornøyD!
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kan du bytte gr
øyd med bleiene Pampersbleier
Er du ikke forn
er
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kke Lib
til en annen pa

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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Jaer Ungdomsforening 125 år!
– Jubileumsfeiringen skal foregå i hele 2017,
forteller Anja Krange Akre.
Hun leder Jaer Ungdomsforening i jubileumsåret, og lover mye fest og morro i det gamle
forsamlingshuset Eklund.
– Vi har en egen teatergruppe som jobber på
spreng med en jubileumsforestilling, vi
starter opp den gamle kinomaskinen, og det
blir selfølgelig jubileumshefte og jubileumsfest. Ungdomsforeningen lever i beste
velgående i sitt 125 år!
Anja Krange Akre leder ungdomslaget med
stø hånd. Her serverer hun vafler sammen
med Karin Tollefsen.

«Landemerke»
På samme måte som Klokketårnet på Tangenbrygga er landemerket når man kommer
sjøveien til Nesodden, er Eklund landemerket
når man kommer landeveien.
Det er nesten umulig å ikke legge merke til forsamlingshuset, som til nå har samlet fem
generasjoner i den eldste skolekretsen på
Nesodden.
Ungdomsforeningen ble stiftet i 1892 og Eklund
ble bygget i 1911. I forsamlingshuset er det ungdomsklubb for barn og unge, og huset leies ut
til alt fra barnedåp til minnestund for avdøde.
- Eklund har scene, lys- og lydanlegg, og
dekketøy til 100 personer, forteller den ung-

Søskenparet Malin og Andreas Gjetanger kom
direkte fra ferie i Thailand for å grille pølser
og pitabrød på Eklund. Grill- og
solbærtoddymesteren heter Geir Pedersen.

dommelige lederen av ungdomslaget og pøser
på med en ny røre i vaffeljernet.
Det oser av god gammeldags atmosfære og nystekte vafler i det hvitmalte forsamlingshuset,
som skal bli enda hvitere i løpet av jubileumsåret. - Hele huset skal vaskes og males i løpet
av våren. Da blir det enda synligere fra
landeveien, sier den stolte lederen.
Mer info finner du på www.juf.no
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Arne Grøstads far og bestefar var medlemmer
i Jaer ungdomsforening. Nå er han selv far og
bestefar. Det blir til sammen fem generasjoner Grøstad med medlemskap i ungdomsforeningen. Ikke mange lag og foreninger på
Nesodden kan vise til tilsvarende!

Endelig halvtimesRuter!
Det var en smørblid fylkesordfører fra Høyre,
og en enda blidere ordfører fra Arbeiderpartiet,
som delte ut boller i anledning halvtimesrutene.
Anette Solli og Nina Sandberg har kjempet en
lang kamp, som endelig er kronet med hell.
Fylkestinget har bevilget pengene, og halvtimesrutene er en realitet.

Lenge etterlengtet
Halvtimesruter har stått på det politiske kartet
på Nesodden i årevis.
Mens diskusjonen har pågått har befolkningen
doblet seg, og ingen er flinkere til å reise
kollektivt enn folk på Nesodden.
– I Oslo går trikken og bussene hvert 10. minutt,
det var på tide at vi endelig fikk halvtimesruter,
sier Tone Frønes, som har over 30 års «fartstid»
i politikken på Nesodden. Selv har hun «seilt»
med nesoddbåtene i årevis, til og fra jobben som
leder i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Nå er hun
tilbake i politikken på Nesodden og sitter i kommunestyret. – Halvtimesrutene har stått i vårt
partiprogram, og min kollega Johannes Dalen
Giske har gjort en kjempejobb i fylkestinget, sier
den populære og dyktige politikeren.

Ordføreren deler ut boller til blide trafikanter!
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Fylkesordfører Anette Solli blir briefet om de nye halvtimesrutene av
kaptein Hans Ødegård.

VGs karikaturtegner, Roar Hagen, setter pris på boller og halvtimesruter.

Flere avganger, flere ansatte
– Det har vært en utfordring å få dette til, sier regionsjef Alf Jørgen Fedog
i Norled. Halvtimesrutene innebærer nye skiftordninger og tildels tøffe
tak for mannskapene. Jeg berømmer våre sjøfolk, som har satt passasjerene i «høysetet» og vist stor velvilje for å få dette til. De nye skiftordningene innebærer at vi har ansatt 11 nye dyktige og serviceinnstilte
medarbeidere.
– Bon voyage, sier regionsjefen og gratulerer Nesodden med halvtimesrutene.

– Endelig, sier Tone Frønes til kaptein Hans Ødegård. Nå slipper foreldre med barnevogn å vente en time på neste buss – dersom bussen
er full – og det har den ofte vært. Det er kapasiteten på bussene som
har vært problemet, ikke båtene. «Seniorkapteinen» og «Seniorpolitikeren» smiler hele veien til byen.
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Nye båtruter!

ved Hans Andreas Fristad, Ruter

Nesoddtangen – Aker brygge
• Avganger hver halvtime i stedet for hver time om formiddagen og utover kvelden
helt til driftstidens slutt.
• 20-minuttersrute om ettermiddagen starter tidligere enn før: kl. 14.33 fra
Aker brygge.
• Ingen avganger i hovedsambandet seiles med hurtigbåt. Alle avganger seiles med stor
båt. Dette øker kapasiteten på kveldsavgangene og sikrer at alle får plass, mens
reisetiden blir noe lengre enn før.
• Ny kveldsavgang fra Nesoddtangen kl. 01.00.
• Første avgang fra Nesoddtangen endres til kl. 05.00, en halvtime tidligere enn før.
• Avgangene fra Aker brygge kl. 16.53 og 17.13 slås sammen til ny avgang kl. 17.03.

Flere avganger på lørdager og søndager
• Avganger hver halvtime mot tidligere hver time fra Nesoddtangen i tidsrommet
kl. 10.00–19.00, og fra Aker brygge i tidsrommet kl. 09.33–18.33. Utenom disse
tidspunktene seiler båten hver time.
• Ny kveldsavgang fra Nesoddtangen søndag kl. 01.00.
• Ny morgenavgang fra Nesoddtangen lørdag og søndag kl. 06.00.
Siste avgang natt til lørdag, søndag og helligdager fra Nesoddtangen kl. 04.00 innstilles
på grunn av få reisende.

Hurtigbåt Nesoddtangen – Lysaker
Flere avganger på ettermiddagen: 20-minuttersrute i stedet for 40-minuttersrute.

Flere bussavganger
Busstilbudet på linjene 560, 565 og 575 til og fra Nesoddtangen utvides for å korrespondere
med alle båtanløp i hovedsambandet.
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En sjømann går i land
«Obersten»
Det er så lenge siden at ingen kan huske når
Oddvar Hagen fikk kallenavnet «obersten»,
men alle husker hvorfor.
Stram, pliktoppfyllende, og alltid korrekt
antrukket. Rettferdig og like høflig eller streng
mot alle, selv styreformannen i gamle AS
Nesodden-Bundefjord Damskibsselskap måtte
finne seg i å bli satt på plass av «obersten».
Billettering har i alle år vært Oddvars ansvar,
sammen med oppgavene som matros.
Ingen kaster trosse bedre enn Oddvar, mangeåring norgesmester i Trossekasting.

NSB
Før han ble truffet av Amors piler og traff sin
Jorunn, jobbet Oddvar med stykkgods på
«Vestbanen».
Der oppe i toppetasjen på Vestbanen bodde jeg på hybel da jeg jobbet i NSB, forteller Oddvar.

Som sekstenåring mønstret han som maskingutt
i Anders Jahres rederi.
Femti år senere har han gått i land fra

nesoddbåtene – for godt.
«Obersten» Oddvar Hagen har blitt pensjonist.
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Han hadde hybel i det som i dag er Nobels
Fredsenter, og kunne skue utover fjorden.
Sammen med Jorunn fant han veien til
Nesodden, mønstret på nesoddbåtene, og
bygget hus og hjem på «odden».

Tenkt deg en tur
til Barnekunstmuseet i helgen?
Vi også. 382 ganger faktisk.

Ta T-banens linje 1 til Frøen eller
buss 46 til Frøensalléen. Avgangstider
finner du i RuterReise-appen. God tur!

14

Ski med feller
Nå har Oddvar investert i nye ski, med feller.
– Jeg er lei av bakglatte ski, sier humørsprederen som ser frem til mange og lange
skiturer fra hytta i Valdres. I tillegg er det duket
for turer på Nesodden, ikke nødvendigvis på ski,
men på beina. Den nybakte pensjonisten er
sprek som en sekstenåring, og Oddvar nyter
tilværelsen som pensjonist.
– Men jeg savner livet på båtene, sier Telemarkingen fra Ulefoss som dro til sjøs for en mannsalder siden.
Mannskapene (to skift) ombord i
M/S Baronen takker Oddvar for et langt og godt samarbeid.

Matros Oddvar Hagen har fortøyd
M/S Baronen for siste gang.

Billettør Oddvar Hagen på sitt «kontor».
– Her har jeg solgt mange billetter, sier han.
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To mangeårige kollegaer, Arild Bruun og
Oddvar Hagen.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
Trygg bilpleie
 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

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

alle bilmerker
 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
 Oppretting, lakkering,
polering
 Deler, rekvisita,
leiebil
 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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Klokketårnet
«Yes we can! »
«Make Klokketårnet great again!»
(fritt etter Obama og Trump)

Full «mobilisering"
Det er ikke bare amerikanske presidentkandidater som kan ta i bruk store ord, det kan
jammen folk på Nesodden også.
Aksjonen «Vi vil ha klokketårn i sveitserstil» har
samlet hundrevis av medlemmer på Facebook,
og «Klokketårnetusiastene» lover full
mobilisering på «odden».
– Vi skal få med hele bygda, sier Liv Jessen som
har stått på barrikadene, og vært ute en vinternatt før.
Sammen med Historielaget og en rekke lokale
kjendiser inviterer hun til stort Folkemøte på
Signalen søndag 23. april klokken 13:00
– Følg med på sosiale medier,og i media forøvrig, sier klokketårnentusiasten, og hytter med
stokken.

I «Sveitserstil»
Det opprinnelige klokketårnet ble bygd i
«sveitserstil», men tårnet ble ombygd, og har

Klokketårnentusiastene Gunnhild Skattebo, Liv Jessen, Trygve Bernhardsen, Harald Lorentzen, Pål Moen
og Vincent Johannes Douglas Larsen.
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hatt sitt nåværende utseende siden andre verdenskrig.
Nå er tårnet i elendig forfatning.
Nesodden kommune har i årevis neglisjert ett av sine viktigste kystkulturhistoriske minnesmerker, og latt det forfalle.
Nå tar «grasrota» styringen, og sørger for at Klokketårnet på Signalen
igjen vil trone på nes odd tangen, slik det gjorde i gamle dager.
I sveitserstil!

Klokketårnet på 30-tallet

Arne Lendl er formann i Nesoddtangen Vel, og lover å slå på klokka og heise
flagget på Signalen hver 17. mai så lenge han lever!
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Det var sterke kvinner i disse fiskerfamiliene. To år senere var det
folketelling på Nesodden og enken hadde tatt over arbeidsoppgavene til
sin mann, «Fyrvokterske og Fiskeri» står det at hun drev med.

Den førse familien som var
fyrvoktere og passet klokketårnet

Vi vet ikke hva som skjedde, men familien flytter inn til Kristiania, mor og
de to yngste barna finner vi i år 1900 i Ruseløkkveien 60.

av Harald Lorentzen

Nå hadde en ny fyrvokter tatt over. Det var naboen på Nesoddtangen gård,
Johan Jacobsen, som da var 61 år gammel. Nå var tittelen «Tilsynsmann
ved Nesoddtangen fyr».

Til den lille fiskerplassen Søndre Hatt (rett øst for det nåværende renseanlegget) kom Magnus Berntsen og hans kone Laurenze Kristine.
De var begge født i 1857 og 22 år gamle da de fikk deres første barn på
Søndre Hatt 20. november 1879, en datter som fikk navnet Petra Kristine.
Magnus Berntsen var fisker i Oslofjorden og opprinnelig født i Kavringstrand, men nå i 1879 bosatt på Oksval.
Det neste barnet, Ingeborg, kom til verden 1. august 1881 hjemme på Hatt.
Deretter Magda Borghild 20. januar 1883.
Det er blitt mai 1883 da havnefogd Christian Johnsen får en kontakt med
Fyrvesenet om han ville gi grunn til bygging av et klokketårn på tuppen
av tomten sin «Signalen», og plassering av en fyrlykt på en grunne like
utenfor. For dette fikk havnefogden 2500 kroner. Det var en meget god
handel, for havnefogden hadde kjøpt den store tomten med fiskeplassen
Hesteløkken bare fire år tidligere for 4000 kroner.
I løpet av sommeren og høsten bygget man Klokketårn og fyrlykt på Nesoddtangen og i november 1883 får vi rede på at alt var ferdig. Fiskeren
Magnus Berntsen på Søndre Hatt fikk arbeid som «fyrvokter» ved Nesoddtangen fyr. Det var en sikker inntekt i tilegg til fjordfiske. Han tituleres
slik da deres eneste sønn Bernt Pauli ble født 2. april 1885 samme år.
Den 10. mars 1887 kom nok en datter i huset da ble Ragnhild født. Mor
Laurentze ble vinteren 1889 nok en gang gravid, men mannen hennes
Magnus var nå blitt syk, og døde av det presten trodde var «tæring» 5. mai
1889. Han ble bare 32 år gammel. Kona Laurentze var høygravid og 25. mai
1889 nedkom hun med deres datter som ble døpt Laura.
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Endelig går det mot lysere tider!
1999,HØYTRYKKSPYLER
K3 HOME
Invite gassgrill
med 3 brennere

1999,TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Nabobåtene
Fra nesoddbåtene ser vi nabobåtene hver dag.
Skibs AS Bygdöfergerne, Båtservice Sightseeing AS og Norway Yacht
Charter AS holder til på Rådhusbrygge 3.
I sommerhalvåret «krysser» vi hverandre over 100 ganger hver dag, et
utmerket naboskap, som har vedvart i over 100 år.

Skibs AS Bygdöfergerne
– «Bygdøyfergene» ble etablert i 1897, forteller Kristian Qvigstad som er
markedssjef og en av eierne av det tradisjonsrike rederiet. Båtservice
Sightseeing AS ble etablert i 1947 og Norway Yacht Charter AS så dagens
lys i 1984. De gule båtene har hatt sine lekre linjer og karakteristiske utseende siden 1950-tallet, og «hovedferga» Båtservice IX har hittil tilbakelagt en distanse tilsvarende 30 ganger rundt jorden. Fra 18. mars til
16. oktober piler Bygdøyfergene til og fra Bygdøy hver dag, fra morgen til
kveld, uten offentlige midler, men med godt humør!

«Charterbåter»
– Fra 1984 tok «chartermarkedet» i Oslofjorden helt av, fra 10 til
omtrent 130 båter, sier markedssjefen som har fulgt utviklingen fra
Rådhusbrygge 3. I dag er det ca. 50 fartøy som tar med gjester på fjorden.
Regelverket og krav til sikkerhet har gjort det dyrt å drive, men markedet
er der, og med dyktige medarbeidere og flotte skuter er det en fornøyelse
å vise frem fjorden.
Vi er den nest største sommerjobb-bedriften i Oslo, og jeg har ikke tall
på hvor mange som har begynt sin maritime karriere hos oss.

Kristian Qvigstad er markedssjef for den største attraksjonen
i Oslo: Fjorden baby!
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og varm vår!
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Eksotisk
Skonnerten Helena ble bygget i Risør i 1946.
Hun er en solid treskute og fremstår som en
eksotisk skjønnhet fra en forgangen tid. Turistene elsker henne og fjorden. De lyse
kveldene, fjordbyen Oslo, sommer og vinter.

Hver dag i sommerhalvåret går hun 2 timers
turer på dagen og «reketur» (spis så mye du vil)
om kvelden. I vinterhalvåret går hun to turer
hver dag i helgene. Lørdag, søndag, mandag, og
skuta er nesten full på hver tur. - Tro det eller ei,
vi er eksotiske, sier Kristian med et stort smil.
Snø og vind fra alle kanter er spennende sett med

Kaptein Frank Bondø fra Rørvik, bosatt på Bærums Verk gikk nylig av med pensjon fra Den
Kongelige Norske Marine. Kommandørkapteinen var skipssjef på Kongeskipet Norge i 19 år,
og før det kaptein og skvadronsjef på MTB. Gjett om han kan kjøre båt?
Fra v: Kaptein Frank Bondø, maskinist Markus Ljungqvist, og purser Michael Finne Riley er
klare for nok en tur med SS Helena.
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asiatiske og afrikanske øyne, ja til og med europeere og blaserte amerikanere synes at
fjorden er beautiful midtvinters. Det vet selvsagt
vi som reiser med nesoddbåten også, men hvor
mange av oss har vært turister i egen fjord?
Vi hadde ikke, og ble med SS Helena på tur.

Maskinist Markus Ljungqvist stortrives
ombord i SS Helena, og det synes. Han er
høyt og lavt ombord, har skippersertifikat,
og er svensk mester i å mikse «Kaluha».

Utnytt avfallet!
SALG!
95,–
Veil 74 ,–
95
Nå 64 a
v
inkl. m

• Boder • Lekeplassutstyr
• Hagemøbler • Lagringstelt

BIOLAN HURTIGKOMPOSTER 220L
GRØNN - VARMKOMPOST
Hurtigkomposter på 220 liter med det nordiske miljømerket (Svanemerket) som garanterer funksjon under vinteren.
Hurtigkomposteren er svært godt isolert og holder effektivt
på varmen og fremskynder komposteringsprosessen.
Leveres med termostat i fronten, slik at man kan følge med
om komposteringen går riktig for seg. Kompoststav, to
poser 40 liter kompoststrø og informativt hefte om produktet og kompostering medfølger. 5 års garanti. Passer perfekt til privat bruk, 1-6 personer. Sist, men ikke minst:
Produktet er produsert på fabrikk drevet av vindkraft.

Visste du at vi holder åpent hele året?

ORDRETELEFON:

66 91 73 20
NETTBUTIKK:

Besøk vår butikk på Fagerstrand (bak Spar)
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www.sommerbutikken.no

Kongeskipet Norge
Allerede på kaia får vi en «Kongelig velkomst».
Kaptein Frank Bondø og hans mannskap tar i
mot på gangveien, og ønsker velkommen
ombord. Kommandørkapteinen fra Marinen har
19 år bak seg som skipssjef på Kongeskipet
Norge og vet hvordan passasjerene skal tas i
mot! Den nybakte pensjonisten (aldersgrensen
i Marinen er 60 år) stortrives i rorbua, selv om
forholdene er litt beskjedne i forhold til på Kongeskipet. Han fører imidlertid Helena med stø
hånd, og ser ut som han kommer rett fra et
filmsett i Hollywood. Helt Konge!

I Norge synes vi at India er eksotisk. Det skjønner ikke inderne, de synes at Norge er eksotisk.
- Vi kommer for å se nordlys, sledehunder, is og snø. Nordmenn er hyggelige, snakker godt
engelsk, og maten er god, sier inderne i kor.

Akgul Oneri fra Istanbul i Tyrkia tar en Master
i flerkulturell kommunikasjon ved UiO. Foreldrene Aysegul og Ali synes båtturen var en
kald, men fantastisk opplevelse.

Turen går rundt Vippetangen, Operaen,
Bjørvika, Sørenga og gjennom «Skipsløpet»
(hovedleden for skipstrafikken til Sjursøya). Vi
krysser Bundefjorden og runder Nesoddtangen
i frisk bris fra nord. M/S Dronningen har nettopp
lagt til kai på Tangenbrygga og mange nesoddinger ser lengselsfult etter den stolte
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skonnerten. Leden langs Hornstranda, Flaskebekk, Strandpromenaden, og Sjøstrand er
turens høydepunkt.
Guiden forteller om forbudstid i Norge, og om
smugling av sprit som ble oppbevart i badehusene, og om «Villa Miramare» og den første
lydfilmen som ble spilt inn i Norge.

Hva er mer eksotisk enn «Villa Miramare» på Nesodden en iskald vinterdag. Turistene tror ikke sine egne øyne.
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Tvers av Sjøstrand brygge settes kursen rett
vest og «skyggesida» står for tur. Snarøya, Fornebu, Lysakerfjorden og Dyna fyr blir presentert
og omtalt.
På Bygdøynes kan de som ønsker det gå i land
og ta neste båt til byen etter besøk på museene.
Etter et kort stopp fortsetter cruiset langs
Hjortnes (Color Line), Tjuvholmen, og Aker

Strandpromenaden på Nesodden sett med utenlandske øyne:
«marvellous, fantastic, beautiful and excotic». Superlativene hagler!

Hva smaker bedre enn en «Kaluha» når man
runder Nesoddtangen brygge i vind fra nord.

brygge før Helena klapper til kai rett foran Oslo
Rådhus.
Turen er en opplevelse, selv for blaserte
nesoddinger, som tror vi kjenner fjorden, og
anbefales på det sterkeste.
Neste gang du får besøk av en onkel fra Ame27

rika eller et søskenbarn fra Gjøvik, dra på sightseeing i egen fjord.
Ikke glem Holmenkollen eller Vigelandsparken,
men husk at fjorden er den største attraksjonen
av alle – i Oslo!

Vårens
solbriller
er her!

Betal med brillekonto
over 3, 6 eller 12 måneder.
Ingen renter, ingen gebyrer.

Interoptik Nesodden. Tangen Nærsenter. Tlf. 66912685. nesodden@interoptik.no
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Sprek 30-åring!

I likhet med Signalen, fyller Nesodden Trial Klubb 30 år i år.
Jubileet markeres med en forrykende familiefest søndag 14.
mai.
Er du glad i motorsport, bør du merke deg dagen allerede nå.
Det kommer til å bli folksomt på Alværn den dagen.

Ildsjeler
– Klubben ble stiftet i 1987 forteller Kenneth Hunskår, som er
formann i jubileumsåret.
Han og Anders Dammyr er i full gang med vårpussen av hver sin
sykkel.
– Vårpussen er lukten av vår for meg, sier Anders Dammyr som
er trial klubbens "syvende far i huset». Sammen med Aina
Ramsli Kristiansen, og en håndfull andre ildsjeler har han holdt
liv i klubben i 30 år. Den eneste motorsportarenaen på Nesodden.
Før måtte vi reise til Hvervenbukta for å trene, men i 1987 ble
klubbhuset og arenaen bygd. Det er Nesodden kommune som
eier området, og kommunen var helt sentral i etableringen av
klubben.

Mønstring

Søndag 14. mai kan folk i alle aldre kjøre trial på Alværn, sier Anders Dammyr og Kenneth
Hunskår. ( Fra 5-åringer som går i barnehagen, til 100-åringer som har rømt fra gamlehjemmet).
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– Søndag 14. mai håper vi at det blir folksomt på banen, sier
radarparet Dammyr og Hunsgår. Det kommer syklister og
motorsykkelinteresserte fra hele regionen, og vi håper at
gamle og nye medlemmer vil finne veien til Alværn.
Vi håper også at Marius Dammyr kommer. Han er landslagstrener, og begynte sin trial karriere på Nesodden. Marius har
hele verden som arena, men er stadig medlem i Nesodden
Trial Klubb.

Visste du at...
... på Tangen Senter har vi syv butikker som selger mat
eller produkter knyttet til mat!
Én ting er alt av hverdagsmat til delikatesser hos Meny,
økologiske fristelser fra Røtter, godbiter til de firbente hos
Tangen Dyrebutikk eller en matpause hos Baker Nordby.
En annen ting er alt du trenger for å lage og servere maten hos
Jernia og Kitch´n – eller inspirasjon og kokebøker hos Notabene
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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Fra damp til stikkontakt!
kommer nesoddbåtene til å gå på strøm i Oslofjorden.

Sognefjorden

D/S Ryfylke

Nesoddbåtene eies og drives av Norled AS, et
datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS (DSD).
DSD ble etablert den 12. februar 1855, for å få
bygge, og satt i drift hjuldamperen «Ryfylke".
Den gang var seilskip enerådende på de syv
hav, og man måtte til Mississippi for å finne de
første skovhjulsdamperne.
DSD har alltid vært innovative og tidlig ute, først
med damp, bilferje, hydrofoil, og batteri.
I 2015 ble verdens først batteridrevne 0-utslippsferje, «Ampere» satt inn i riksvegferjesambandet i Sognefjorden, og om få år

– For DSD og norsk leverandørindustri har
«Ampere" vært en kjempesuksess, sier Adm.
direktør Ingvald Løyning. «Ampere" tiltrekker
seg oppmerksomhet fra hele verden, og som
«utstillingsvindu» for «det grønne skiftet» er
Sognefjorden og «Ampere" perfekt.
Det Stavangerske Dampskibsselskap har bestandig vist en evnte til å tenke nytt og innovativt
og «den grønne dimensjonen» er en vesentlig
del av vår strategiske satsning. Erfaringene fra
Sognefjorden tar vi med oss til Oslofjorden, og
videre ut i verden. Våre tre satsningsområder i
fremtiden er utlandet, turisme, og økt aktivitet i
Oslofjorden.
Vi har derfor solgt oss ned i shipping (Nor Lines
AS) og kjøpt oss opp i persontransport (Tide
ASA). Vi er markedsledere innen hurtigbåt
(44%) og store (28%) i ferjer. Selskapet er
kapitalisert med en egenkapitalandel på 88,7%
(2015) og bunnlinjen i regnskapet er forbedret
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MF Ampere - verdens første ferge
med stikkkontakt.

med en kvart milliard etter at vi har foretatt
robuste og langsiktige grep. I Oslofjorden har vi
god lønnsomhet med våre 6 (av totalt 80) båter,
som representerer 5-6% av vår omsetning.

Oslofjorden
Det Stavangerske Dampsibsselskap har vært i
Oslofjorden før. Våren 1868 ble «skruedamperen» «Stavanger" satt inn i ruten mellom
Kristiania og Bergen.
Kystruten ble en av landets viktigste stamruter, og la til på Akershusstranda, der hvor

Verdens første batteridrevne null-utslippsferge MF Ampere.

D/S «Børøysund» ligger i dag. Kystruten hadde Drøbak som sitt første
anløpssted etter daværende Kristiania, og DSD seilte sammen med
Arendalske Dampskibsselskap frem til 1969.
Den siste kapteinen i Arendalske som la opp M/S «Oslo" i 1969 var Trygve
Henriksen. Han fikk da jobb som kaptein i nesoddbåtene. To av de gamle
kystbåtene eksisterer fortsatt. M/S "Kronprinsesse Märtha", bygget i 1929
lå i mange år på St. Thomas i Karibia, så kom den til England, og deretter
til Stockholm. Nå ligger den som restaurant og overnattingssted i den

svenske hovedstaden.
M/S «Rogaland" var også bygget i 1929 for DSD, først som dampskip,
men fra 1946 som dieseldrevet skip. Hun gikk i godsruten Oslo-Bergen
fra 1947 til 1954, deretter i passasjerruten Oslo-Bergen til 1963, og var
sammen med «Kronprinsesse Märtha» de siste av skipene til DSD som
gikk i denne ruten. «Rogaland» ble solgt i 1964 og var i mange år sandblåserskip med base i Sandefjord. I dag er hun kjøpt tilbake til Stavanger
hvor hun ligger som et prektig veteranskip.
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer
en riktig god vår!
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Båtjevndøgn
De fornekter seg ikke.
Gjengen på 08.40-avgangen fra Tangen feirer
dagen hvert år.
Ikke bare Samenes nasjonaldag, men dagen
når sola igjen er synlig over Grønmo. 6. februar
er Båtjevndøgn og markeres med stil.

Tequila Sunrise
- Vi er ikke helt sikre, men tradisjonen nærmer
seg tyve år, sier Tor Lindberg.
– Dette er båtkultur på sitt beste, og holdes i

hevd av entusiaster som trosser vær og vind
hver eneste arbeidsdag, året rundt, for å
kvalifisere til deltakelse i markeringen.
– Den beste årstiden er vinteren, da har vi
akterdekket for oss selv. Det samme gjelder
tequilaen. Den får vi også beholde for oss selv. I
respekt for alkohollloven «nyter» vi ikke alkohol
ombord, vi tar en skål fordi vi må! Den er en del
av ritualet, og en selvpålagt lidelse.

Totalleverandør
av selskaper
Vi lager alt av mat!
Tlf. 4000 1222

Tor Lindberg, Per Valla, Andreas Norvik, Gøril Wold Wægger,
Stein F. Janzon og Dag Reynolds gjør seg klar til den årlige skålen.

www.spiskammerset.no
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Følg oss
på
Facebook!
Nesodden Frivilligsentral har aktiviteter
for alle aldre, kjønn, funksjonsnivå – på
dagtid og kveldstid.
Ønsker du å bidra til en aktivitet eller har et
ønske om å delta i et sosialt fellesskap, ikke nøl
med å ta kontakt med oss.
Vi trenger deg, trenger du oss?

Idet M/S Dronningen la til kai på Aker brygge tittet solen såvidt frem over Akershus Festning.
Årets Båtjevndøgn er behørig markert!

Lovlig forfall
Det er ikke ofte, men det hender at noen er forhindret fra å delta. Følgende hilsen ble sendt fra
sykesengen hvor Finn Lewin befant seg: – «God
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

morgen og god Båtjevnsdøgnfeiring! Her er vi
iført pysj og blir lagt i stabilt sideleie før vi får
tequilaen i melkeglass. Men som min mor alltid
sa, en får ta skikken der en kommer»
Vel bekomme!

Finn en gave i
vårt minigalleri

Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as
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MØTEPLASS-SENTRALEN
- Frivillig Onsdag
- Kom&Prat - GiBortTimen
- Filosofitreff - Sangenten
- Menn&Mat - BabyNorsk
- Nesodden Internasjonale Kvinnegruppe (NIK)
- HønnørBridge -Strikketreff
- Datahjelp finnes!
- Språkgrupper i engelsk, tysk, fransk,
spansk og norsk
- Turgrupper april-november
HJELPESENTRALEN:
En-til-en: For eksempel handlevenn, følgevenn,
snømåking, småsnekring.
Velkommen som frivillig, som deltaker
eller med nye ideer!
Nesodden Frivilligsentral - tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no

Nesodden Historielag - Fundingrudhuset
Fundingrudhuset åpner sine dører i påsken
2017 med en utstilling om båttrafikken mellom
hovedstaden og nesoddlandet med bilder,
modeller, tekst og gjenstander.

Noen av ildsjelene i Fundingrudhuset på To
gård fra v: Gunhild Skattebo, Åste Eggen,
Kari Kjensli, Grethe Kopperud,
Svein Erik Westerby og Harald Lorentzen.

Fundingrudhuset på To

Vafler og historie

Nesodden Historielag står på som aldri før.
I tillegg til Klokketårnet på Signalen, brenner de
for Fundingrudhuset på To gård, og nesoddbåtenes historie. Nå har de laget utstillingen
«Minner fra fjordtrafikken».
Den offisielle åpningen av utstillingen finner
sted 1. påskedag klokken 11.
Etter det er utstillingen åpen hver søndag i juni,
august, september, og etter avtale med skoleklasser, foreninger og lag.

– Det er bare å komme! sier Gunnhild Skattebo,
som er nestleder i Historielaget. Vi har laget en
utstilling som ikke bare omfatter de gamle båtene, men livet langs fjorden i over 100 år. I tillegg til alt materialet i Historielagets eie, har vi
fått tilgang til eldre bilder, som aldri har blitt vist
offentlig før.
En søndag med vafler og historie på To gård kan
absolutt anbefales.

Nestleder i Historielaget Gunnhild Skattebo, sommergjest i 71 år, Lasse Andresen
og Nesoddens «orakel» Harald Lorentzen.
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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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Homo Ludens
med kurs for Steilene
Siste helgen i april avgår M/S Madonna fra Rådhusplassen til Alværn brygge og Steilene.
Scenekunstner Maja Roel, komponist og
musiker Lasse Passage og lysdesigner Elisabeth Nilsson setter opp forestillingen Homo
Ludens - det lekende menneske.

Forestillingern foregår både innendørs og
utendørs, og publikum kan komme til Steilene
med båt fra Oslo, eller fra Alværn brygge.
Homo Ludens handler om å finne tilbake til det
lekende menneske, og ferdigstilles på Landsteilene to uker før premieren.
Forestillingen er laget for et voksent publikum,
men barn kan også ha glede av den, og de
praktfulle omgivelsene på Steilene.
Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd, Fond
for lyd og bilde, og Nesodden kommune.

Drøbak
Fiskerøkeri

Mer informasjon: www.majaroel.no

Foto: AmtoftNo

Maja Roel gleder seg til å
sette opp forestillingen
Homo Ludens på Steilene.

Velkommen til røkte delikatesser,
og dertil passende drikke i hyggelige
omgivelser – med et dansk glimt i øyet!
Du finner oss på torget i Drøbak
Torggt. 2-6 Telefon: 91 81 63 86
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

NE SO D D EN

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

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

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

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Hummerhus utenfor Tangenbrygga
Norled stilte opp med M/S Baronen og bød på
kaffe og sveler.
Ordfører Nina Sandberg serverte, og
Marinreperatørene satte ut hummerhus
sammen med Indre Oslofjord undervannsklubb.
De første hummerhusene er på plass utenfor
Nesoddtangen brygge.

Ettroms
Det er riktignok ikke store boliger det er snakk
om.
– Jeg hadde helst sett minst to rom og kjøkken,
sier en munter ordfører, som har stor sans for
den storstilte utbyggingen.
– Forhåpentligvis vil havets kardinal ta til takke
med de enkle boligene, og når farvannet utenfor
brygga blir fredet, håper jeg at vi har skapt et
enda bedre liv på Nesodden.
Nesoddordføreren stiller som kjent til valg ved
høstens Stortingsvalg, og lover å ta marin forsøpling og fredningsområder for hummeren
med seg til Stortinget. Dersom hun blir valgt.
– Det er flott at Nesodden går foran med et godt
eksempel. Rydding av havbunnen, for deretter å
legge forholdene til rette for bedre oppvekstvilkår for marint liv, er viktige skritt, sier ord-

Ordfører Nina Sandberg og Kristine Grimsrud fra Indre Oslofjord Dykkerklubb får levert kaffe og
sveler av Cristiana Radu.
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føreren mens hun serverer kaffe og vafler til
dykkerne.

Ordfører Nina Sandberg gjør seg klar til
å sette ut det første hummerhuset. Øystein Kaldhol, Dag Reynolds
og Audun Hansen bistår
med glede!

Fredning
Aksjonsgeneral Lars Dalen i Marinreperatørene
medgir at han tjuvstarter. Forslaget om fredning
av farvannet utenfor Nesoddtangen er sendt til
fiskeridirektoratet, og alt tyder på at området vil
bli fredet for hummerfiske før årets sesong (1.
oktober - 30. november).
I så fall vil det være ulovlig å sette ut teiner i
området, og hummeren kan spise og elske i
fred og ro.

Advokat Anne Nesheim synes det er helt allright
å få servert kaffe og sveler av ordføreren.

Marinreperatør Lars Dalen, styreleder i Indre Oslofjord
undervannsklubb Kjetil Rygh, og kaptein
Kurt Nilsen fra Norled. En uslåelig trio når det
gjelder utsetting av hummerhus!
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Marianne Bruusgaard er dykker og styremedlem i Indre
Oslofjord undervannsklubb. Hun og Judith Hazes fra
Nesodden kajakklubb stortrivdes med å
ha M/S Baronen som skifte- og varmestue.

Uten å måtte bekymre seg for å gå i fella, og havne
på middagsbordet.

Før hummerhusene ble satt ut, ble det nok
en gang tatt opp «spøkelsesteiner» og tapt
redskap. Dødsfeller for hummeren!

Områdene som hittil har blitt fredet har vist bemerkelsesverdige resultater, og det er Nesodden kommune som har søkt direktoratet om fredning av det
to kvadratkilometer store området.

Indre Oslofjord Fiskerlag
Yrkesfiskerne i Oslofjorden har stått helt sentralt i
fredningssaken. Helene Kristoffersen som er leder i
Indre Oslofjord Fiskerlag har nedlagt et stort arbeid
i saken. Slekten hennes har fisket i fjorden siden
1500-tallet og fredningen hadde neppe blitt et
faktum dersom yrkesfiskerne hadde vært imot.
– Dette stiller vi oss positive til og har gått inn for
fredning, sier skipperen på den guleste, kuleste fiskebåten i fjorden M/S Helene.

Tau i propellen
– For vårt vedkommende er dette «good news», sier
kaptein Kurt Nilsen som til daglig tjenestegjør
ombord i M/S Baronessen.

Dag Reynolds kjenner farvannet utenfor Signalen bedre enn de fleste.
– Her har jeg dykket hundrevis av ganger, helt siden jeg var guttunge. Her settes et nytt hummerhus
ned på bunnen.
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– Et teinetau og en hummerteine i propellen gjør at
vi blir liggende dønn stille, og ingen kommer seg til
Lysaker den dagen. Dykkere må ned med saks og
kniv, – en omfattende og dyr operasjon, som vi svært
gjerne vil være foruten.

Trikken
kommer
tilbake
til
Rådhusplassen
i
juni
ved Hans Andreas Fristad, Ruter
Gravearbeider i Kvadraturen har de siste par
årene påvirket Vikatrikken over Rådhusplassen. Vestgående trikker har siden 2015
vært omdirigert via Stortingsgata, og i januar
forsvant også østgående trikk fra Aker brygge
og Rådhusplassen.
Heldigvis er denne elendigheten nå snart over.
Trikkesporet er borte Tollbugata, og trikken
regjerer nå på nyanlagt dobbeltspor i den
helrenoverte Prinsens gate. Fra toppen av
Prinsens gate er det anlagt en dobbeltsporet

avgrening ned Akersgata for Vikatrikken.
Dessverre er denne sporforbindelsen ennå ikke
kjørbar, delvis på grunn av andre etaters
gravearbeider i gata, og delvis på grunn av
ruvende gjerder og stillaser ved den bygningen
som tidligere huset «Halvorsens Conditori» og
nå skal bli kontorbygg for Stortinget.
I løpet av juni skal de siste hindringene for
Vikatrikken være over. Trikkelinje 12 vil da
gjenoppstå i begge retninger over Rådhusplassen.

Avgreningen fra Prinsens gate ned Akersgata til og
fra Rådhusplassen.
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Fisketorget
Siden 1500-tallet har Helene Kristoffersens
familie solgt fisk fra båt i Oslo.
- Det skal vi fortsatt gjøre, sier skipperen på M/S
Helene, og formannen i Indre Oslofjord Fiskerlag.
I tillegg skal vi tilby fisk og fiskeprodukter fra Fisketorget, hver dag, fra morgen til kveld.
Fisketorget i Oslo åpner 11. juni 2017!

Ting tar tid
- Dette har vi drømt om og jobbet med i tyve år,
forteller Helene som gleder seg til å åpne det
300 kvadratmeter store Fiskortorget med et 400
kvadratmeter stort tak..
Vi skal tilby de aller beste produktene fra havet,
fra ulike leverandører, i tillegg til det som selges
over ripa fra båtene. Det skal være åpent alle
dager, (inkl. søndag).
Mellom 15 og 20 ansatte vil sørge for fersk
sjømat, som kan nytes der og da, eller tas med
hjem. Det blir ikke hvite damaskduker, men et
åpent og trivelig miljø hvor produktene kan
nytes, sammen med dertil hørende leskende
drikke. I tillegg er vi i tiden med «conveniance
produkter», som for vårt vedkommende er tørr-

- Her kommer Fisketorget i Oslo, sier Helene Kristoffersen, fisker og formann i Indre
Oslofjord Fiskerlag.

fisk, kaviar, sushi og skalldyr.
Med landets beste beliggenhet har vi de beste
forutsetningene for å presentere den norske fiskerinæringen på en utmerket måte. Vi skal bli et
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utstillingsvindu for norsk fisk og fiskeprodukter,
samtidig som vi tar vare på en tradisjon som har
vart i over 500 år.
Fersk fisk foran Rådhuset!

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

www.signalen-da.no

ELSKET I OVER 25 ÅR

- Her er tegningene til det nye Fisketorget i Oslo, sier Helene Kristoffersen

97 14 22 49 ‐ 90 83 53 56

UTGIVELSESPLAN 2017:
Sommernummer 23. juni
Høstnummer 8. september
Julenummer 1. desember
Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel
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Kulturisten 2017
Det er bare å glede seg.
Årets Kulturisten går nye veier, og inkluderer
kystkulturen i sitt program.
Helgen 22-24 september blir det åpne badehus,
konserter, og salg av kunsthåndtverk langs
Strandpromenaden, og bryggedans på Søndre
Flaskebekk brygge.
Kulturisten har alliert seg med Flaskebekk Vel,
Strandpromenadelaget, Flaskebekk Fiskesalgslag og koret Flaskehalsene. Korets dirigent Arvid
Iversen har lang erfaring med åpent badehus.
Sangfuglen henger rett som det er opp en plakat
med teksten «velkommen inn».
Det er kystkultur på sitt aller beste!

Kulturisten 2017 kommer til å inkludere kystkultur. Ricky Vatten fra Strandpromenadelaget, og
radarparet Jutta Bachmann/Ellen Knutsen fra Nesodden kommune gleder seg.
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Kulturisten 2017 kommer til å by på
bryggedans.

Det oser av kystkultur på Søndre Flaskebekk brygge.
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Båtruter våren 2017
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

x = Avgangene innstilles til jul og påske.
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Mandag - fredag

Mandag - fredag

s = Kun til Slemmestad [båt].
x = Avgangene innstilles til jul og påske.
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LØSNING NR. 4 -16: Vi har hørt at ingen snøfnugg er like og sånne under kan man tenke på en stund

Vinneren av kryssord i høstnummeret er
May Liss Ananiassen fra Nesoddtangen.
Med gavekortet kan du kose deg for 500
kr hos Kafe Tangenten i kommunehuset.

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 2017.

SETNINGEN ER:

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

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

som kan brukes hos

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

Glansbilde Minigalleri

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

på Fjellstrand.

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

Lykke til!

51

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

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

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

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10

AVFALLSCONTAINER

Ønsker du en
smertefri hverdag?

• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Bestill time i dag!

Tlf. 41 57 33 24
www.tangennaprapati.no
Flaskebekksenteret

Vi leverer i hele Follo!
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Folk på båten

Velkommen til en god handel

I en drøy mannsalder reiste han fra
Nesodden til Oslo på jobb.
Nå bor han i Oslo og reiser den andre
veien.
Odd Magne Fjogstad inntar «Båtfrokosten» (kaffe og svele) på
nesoddbåten, på vei til jobb hos
sønnen Magnus.

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

– Vi har støpt grunnmur, satt opp reisverk og er snart ferdige, sier den pensjonerte ingeniøren, som ser
sprekere ut enn noen sinne.
– Tilbygget blir praktfult, og livet er
herlig.
Det eneste jeg mangler er en ny hofte,
men den kommer på plass på Lovisenberg sykehus etter påske.
Etter det er det bare å glede seg til en
ny båtsesong, med reker og dertil
hørende leskende drikke på fjorden.
En gang nesodding, alltid nesodding!
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MUREMANNEN AS bygger
deres bad til fast pris og tid
Over 40 års erfaring på Nesodden
Bruk fagfolk med
godkjenning for våtrom

Ta kontakt for gratis befaring på
telefon 95 99 73 68

Fisk i vaffel!
Glem pølse i lompe. Fisk i vaffel er tingen.
Flaskebekk Fiskesalgslag har fusjonert med Midtre Øvreveien
Hønesamvirke, og serverer delikatessen på Søndre Flaskebekk brygge.
Egg fra frittgående høner og fisk fra fjorden blir til kortreiset mat, i
naturskjønne og vakre omgivelser.

Astrid Løvås og Susanna Thommesen steker vafler mens Conrad Werner
Wilson, Bjørn Garder og Espen Arnesen greier garn.

Torsk og vafler er sikringskost. Tore Viken følger årvåkent med i
bakgrunnen når Astrid Løvås og Susanna Thommesen tilbereder
delikatessene.
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Hittegods
Karina Undem og de andre kundebehandlerne på Ruters Servicesenter på Aker
brygge fortviler. Hver dag får de inn hittegods, gjenglemte saker og ting, som folk
har glemt på båtene.
– Det er ikke bare nesoddbåtene, sier Karina,
folk glemmer ting også på øybåtene, og det er
ikke måte på hva folk glemmer, mobiltelefoner,
briller, for ikke å snakke om hansker, votter og
luer! Paraplyer har vi også, i alle størrelser og
regnbuens farger.
– Alt er merket med dato og hvilken båt det ble
funnet på, og eieren må beskrive gjenstanden
eller plagget for å få det tilbake.
Kommunikasjonssjef Gry Isberg i Ruter opplyser at hittegodset blir oppbevart i tre måneder,
hvoretter det blir gitt til Fretex.
– Fryser du på ørene er sjansene store for at lua
di ligger på servicesenteret, sier kommunikasjonssjefen.
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Egne bilder forstørret i ramme
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

Nå er det tid for beskjæring

• Hagedesign • Det grønne uterom • Basseng og vannanlegg • Beplanting og vedlikehold • Stein, betong og trearbeid • Planlegging

Det er ikke
på vårtrær
og
Våren
er ennødvendig
fin tid forååvente
beskjære
og
busker.
kan gjøres
fram til
sommer
for Det
å beskjære
trær helt
og busker.
sommeren.
Vi fra
hjelper
Det kan gjøres
nå ogdeg
heleogså
vinteren.
med
trefelling.
Vi hjelper deg også med trefelling.
Kontakt
Hagespesialisten!
Kontakt Hagespesialisten.

®
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Ny salgssjef om bord i «Pelikan»
kjøpt ny båt som er under ombygging.
Derfor er jeg nå ombord i «Pelikan», og trives
utmerket, sier datteren til Unni. Mamma er fra
Island og jobbet i fiskemottak. Interessen for
fiske fikk jeg inn med morsmelken.
– «Pelikan» er helmaks, og livet som fisker er
drømmen. Det beste som finnes er å kunne
være ute i naturen. Nå har jeg søkt om sikkerhetskurs og håper på jobb på båt så snart som
mulig. Kanskje blir jeg fisker på Island, sier den
blide jenta, eller her i Indre Oslofjord, men fisker
blir jeg.
En vakker dag kanskje også skipper på egen
skute?

Erik Johannesen vet at yrket som fisker er krevende, og at det må læres gjennom praksis og erfaring. – Du blir ikke fisker på skolebenken, sier «Pelikanen». Maritas arbeidstreningskurs er første skritt i
retning fiskeryrket. Johannesen smiler som en sol. Salget går strykende med Marita som salgssjef.

Erik Johannesen smiler fra øre til øre, salget
ombord i «Pelikan" går strykende!
Gjennom UNG Oslo har Marita Unnisdattir fått
arbeidstreningskurs.
Hun vil bli fisker.

«Fjordgutt»
– Arbeidstreningen begynte ombord i «Fjordgutt», forteller Marita,
– men båten ble solgt, og gutta ombord i den har
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Marita Unnisdottir fra Sandvika får arbeidstreningskurs i regi av UNG Oslo.

Det er nå vi
feller trær!
Spesialtilbud til alle
som bestiller
før 1. Mai

Ny bussdestinasjon:

20% rabatt

«Tjuvholmen»

arnelendl@gmail.com

VA K T

Tlf 93861151

MESTEREN

En Ledig Hånd PRIVAT

ved Hans Andreas Fristad, Ruter
Busslinjene 21 og 54 fra henholdsvis Helsfyr og
Kjelsås har felles endepunkt ved Bryggetorget.
I mange år har disse bussene vært skiltet «Aker
brygge». Fra 2. april er dette endret til
«Tjuvholmen».
I kollektivtrafikksammenheng oppfattes nå
«Aker brygge» som et knutepunkt innerst i
Vika, der Nesoddbåtene og Oslo-fergene
legger til, og med trikken som nærmeste
nabo, bare noen få skritt fra bryggekanten.

Det blir vanskelig å gi de reisende gode og
entydige reiseråd så lenge det finnes to
stoppestedsområder flere hundre meter fra
hverandre, men med samme navn.
Destinasjonen «Tjuvholmen» gir en mer gjenkjennelig beskrivelse av knutepunktet for bussene 21 og 54. Etter hvert som utbyggingen i
dette området strekker seg stadig lengre utover, vil det antagelig bli behov for et tredje
knutepunkt, «Filipstad».
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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
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

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

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

SPILLES T.O.M. 13. MAI
OSLO NYE HOVEDSCENEN
VG

Dagsavisen

Dagbladet

Aenposten

SESONGPREMIERE
MAI
NYPREMIERE 23.23.
MAI
OSLO NYE
NYE TRIKKESTALLEN
OSLO
TRIKKSTALLEN

EKSTRAFORESTILLINGER FRA 20. APRIL
OSLO NYE CENTRALTEATRET
VG

Dagsavisen

Dagbladet

Aenposten

VG

Frydefull fest

Av Werner Holzwarth
Dramatisert av Tine Thomassen

er og Joe Masteroﬀ
av Fred Ebb, John Kand

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

www.oslonye.no

