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Den nye Tangenbyen.

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.
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er i så henseende lovende, og reduksjonen
i «byggesakskøen» er bra, men en positiv
holdning må gjøres gjeldende i hele organisasjonen, og ikke minst blant politikerne.
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Mange vil hevde at kommunen ofte gjør det
motsatte.
* Lang, og ofte negativ saksbehandling i 		
byggesaker.
* Vrangvilje og kverulerende holdninger fra
(enkelte) politikere, og nei til alt som
er nytt.

Nye koster skal ansettes, blant annet en
næringslivkonsulent-kost.
Vi håper at vedkommende vil svinge sopelimkosten i korridorene i kommunen, og feie ut
«hybelkaninene» og de gamle holdningene.
La oss bli en «ja-kommune» med solceller og
gress på taket.
Gjerne også med økologiske grønnsaker i
hagen, og egne stier for gående i skiløypene.
En skyskraper eller to på Signalen er kanskje
heller ikke å forakte, og en ny skole i Tangenbyen må vi uansett ha.
Da skaper vi (kanskje) det gode livet sammen!

God vår!

Nesodden har blitt stemplet som en
«nei-kommune». Det må vi snu!
Nye tanker og ideer må bli møtt med en positiv holdning, ikke bare avvist først som sist.
Kommunen må ta i mot oss med et «hva kan
vi gjøre for deg», og saksbehandle så fort
som mulig.
Signalene fra ny ordfører og ny rådmann
3

Følg oss på

Tangenbyen
Det sies at kjært barn har mange navn,
det samme kan sies om Tangen, Tangensenteret, Tangen Centrum, og Tangentoppen, men det riktige er Tangenbyen.
Vi snakker om området fra Nesoddtangen, Oksval, Granholt og sørover, som
ble bygget ut på 1950 og 60-tallet.
I dag huser Tangenbyen størsteparten
av befolkningen på Nesodden, kommunehuset Tangenten, handelshuset
Tangen Senter, skoler og barnehager.
Og mer skal det bli, derfor er det viktig å
enes om ett navn, Tangenbyen!

Ny skole

Matz Ruud setter fotavtrykk i Tangenbyen.
– Jeg kommer fra Drammen, forteller Matz Ruud, men har sterke familebånd til Nesodden.
Min kones onkel driver Skuterud gård, så vi er godt kjent på Nesodden.
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Nesoddtangen skole er like gammel som
Tangenbyen, og er nedslitt. Taket lekker, de
sanitære forholdene er dårlige, og arbeidsforholdene for lærerne og elevene er elendige. Dersom skolen hadde vært en privat
bedrift hadde en HMS-inspektør stengt den på
dagen. Derfor må det bygges ny skole, helst i
går. Det politiske flertallet har signalisert at

ny skole skal bygges på tomten på nordsiden
av Tangenten. Et svømmeanlegg og kulturhus står også på ønskelisten, sammen med
en rekke andre behov og ønsker. Finansieringen tenker man løst på samme måte som
med Tangenten; salg av kommunal eiendom.

Nytt bygg
På den gamle «Esso-tomta» planlegger Scala
Retail Property, som eier Tangen Senter, et
nytt bygg. Bygget får et «fotavtrykk» på cirka
1600 kvadratmeter, forteller eiendomssjef

Foto: Scala Retail Property & Nuno Arkitekter.
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Endelig går det mot lysere tider!
BOSCH HØYTRYKKSPYLER
med terrassevasker

1999,-

Maks trykk 130 bar
Motoreffekt 1900 W
Slangelengde 5 meter
Maks vannmengde 420 l/t

INVITE gassgrill
med 4 brennere

3499,TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Matz Ruud i Scala. Han har ansvaret for tre
av senterne som eies av Scala, som igjen
eies av Fredriksborg og Norgesgruppen.
Scala har spesialisert seg på mellomstore
kjøpesentre som er eller har potensial for å
bli nr. 1 i sine markeder. Det er vår, sier den
unge eiendomssjefen. Bygget på den gamle

Foto: Scala Retail Property & Nuno Arkitekter.

«Esso-tomta» får parkering i kjelleren, handelslokaler i første etasje, og fire etasjer med
boliger. Det foreligger en rammeregulering
for prosjektet og vi håper på byggestart i
løpet av sommeren. Vi er i finalerunden
med hovedentreprenør, og har foten på gassen på dette prosjektet. Bygget får en sterk

miljøprofil, med moderne energiløsninger,
materialvalg og byggflater.
I neste nummer av Signalen, kan vi forhåpentligvis røpe hvem som skal drive den nye
restauranten på Nesodden, men jeg kan love
at det blir et solid og komplett konsept.

Gjøglere og musikanter fyller «TolfArte Kids» med liv og røre.
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HJERNEFØDE
HJERNEN ER KROPPENS STØRSTE, MEST
AVANSERTE OG MEST SÅRBARE ORGAN.
Hjernen er på samme måten som resten av kroppen laget av alle byggesteinene vi får i oss via maten og motoren holdes i gang med riktig bensin. – Og det er ikke likegyldig hva vi fyller tanken med. Et bra sammensatt
kosthold kan bedre konsentrasjonen og hukommelsen, gjøre deg lettere til
sinns og forebygge demens. Vi vet stadig mer om sammenhengen mellom
livsstil, kosthold hjernekapasitet, psykisk helse og demens.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus

. Se kiwi.no

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Tangenbyen – et tilbakeblikk
Det er i år 65 år siden dette navnet dukket opp
i media. Den 26. januar 1953 kunne vi lese i
Arbeiderbladet at det nå skulle komme en
villaby på Tangen med 4-5000 mennesker.

Det ble opplyst at de første 44 leielighetene
snart var ferdige.
Etter 2. verdenskrig skulle man gjenreise
landet, Husbanken ble etablert, og her på

ved Harald Lorentzen

Nesodden stiftet man Nesodden leieboerforening våren 1947.
Foreløpig var det vel ikke så store planer,
men på en av leierboerforeningens møter
ble tittelen «Ungdommens BY». Nesodden
Boligbyggelag ble stiftet 7. april 1948
Avdelingsingienør A.M.Knudsen i Nesodden
kommune fremholdt at «Nesodden ikke lenger kunne betraktes som et bortgjemt idyllisk
landliggersted beregnet på et fåtall mennesker – isteden måtte Nesodden bli et utmerket
bolig- og hagebystrøk for folk som hadde sitt
arbeid i Oslo».
Det virket imidlertid skremmende for mange
nesoddinger at mange fra Oslo ville flytte hit ut
hvis det ble bygget boliger.
Man arbeidet raskt, og på høsten 1949 besluttet
man å kjøpe 14 mål tomt til de første husene
til det som skulle bli det første borettslaget på
Nesodden – Oksvald 1.
Våren 1950 begynte man å rydde tomtene på
nordsiden av riksveien fra Oksvalkrysset opp
mot landhandleriet på Granholt. I desember
1951 sto de innflyttingsklare.
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Ett borettslag bygges – det
neste planlegges
Et stort skogområde oppe på Tangenåsen ble
kjøpt inn på våren 1951.
Utover våren 1953 var det stor aktivitet på Nordre Nesodden. 50 mann var i arbeid for Boligbyggelaget, derav 20 underentrepenører.

Barn ble ungdom og enda en ny skole reiste
seg høsten 1959 - Ungdomsskolen. En bymessig bebyggelse krevde også at kvinnene (for det
var jo mest hjemmeværende kvinner) måtte ha
et sted å handle til alle sine gjøremål.

Tangenbyen
I Oksvald I var det vesentlig nesoddfolk som
flyttet inn, mens i Tangen I var det omvendt.
16 kom fra Nesodden, mens 28 kom utenbygds
fra.
Så kom Tangen II med 54 leiligheter. og så gikk
det slag i slag. Fram til 1960 hadde vi fått hele
7 borettslag med til sammen 349 leiligheter.
Byen vokste med sentralvaskeriet og dessuten
sentralgarasjene.
En by trenger jo mye mer en bare leieligheter
og med så mange barn i den nye «byen» måtte
man ha skole.

Nesoddtangen skole
Ettersom folketallet økte og barna ble flere, så
man at Berger skole ble sprengt. En ny barneskole
måtte bygges og den ble innviet høsten 1955.
10

Tangen Centrum
Allerede i 1954 tok man opp tanken om et
handlesenter, men ikke før like før jul 1958 sto
første byggetrinn klart.

Aksjeselskapet Tangen Centrum forhørte seg
med Nesodden kommune om ikke de ville leie
lokaler i det nye senteret, men av hensyn til det
nye herredshuset som kommunen ville bygge
på Tangen brygge så takket de nei.
Her ble det bakeri og konditori, møbelforretning, Tangen kolonial, Fargehandel og isenkram. Elektrisk forretning, Follo Sparebank
kom – og så Bokhandel.
I 2. etasje bl.a admininistrasjonene for
Nesodden Boligbyggelag, lokaler for dame og
herrefrisør, og Amta skrev at Tangen Centrum
først og fremst var for kvinner; menn og barn
var borte hele dagen!
Tangenbyen fikk bensinstasjon, tannlege og legekontor – og sakte men sikkert ble samfunnet
bygget opp. Deretter kom samfunnshus og ny
enda større barneskole, lensmann og bank.
Navnet Tangenbyen rakk også utenfor vårt
land. I avisen Nordisk Tidende i USA forteller
man 12. september 1963, at nå skulle beboerne i Tangenbyen på Nesodden få godt vann.
Ikke rart at mange brukte nettopp dette navnet. I 1980 var det 10000 innbyggere på halvøya, hvorav 4000 bodde i Tangenbyen.

Velkommen til en god handel

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

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
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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
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

Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Flatt batteri?
Selvfølgelig går batteriet tomt for
strøm når det er svinkaldt og helg,
men hva gjør så det?? Batteribilen
kommer og skifter, der hvor du er.
Til og med i helgene!

Batteribilen
Han er ikke sønn av Elisabeth Granneman for
ingen ting, og synes det er helt all right å kjøre
til Nesodden en søndag ettermiddag.
– Det er dette vi gjør, forteller den gamle discjockyen, som i sin tid turnerte landet rundt med
«Rabit Rock Mobile», et mobilt discotek, som
spilte skjorta av folk på åttitallet.
– Nå skifter vi batteri over hele Østlandet, og
får snart en egen distributør på Nesodden. Da
vil responstiden være minutter, i stedet for en
times tid som i dag, smiler skøyeren i skjegget.

Når batteriet er som flatest er det bare å ringe Batteribilen, sier en stolt Geir Grannemann, som
er som snytt ut av nesa på sin mor Elisabeth.
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– Det spiller ingen rolle om vi rykker ut på en
søndag eller en ukedag.
Servicen og prisen er den samme, flatt batteri
er flatt batteri, uansett hvilken dag det er.

Truet med juling
Det ble et dramatisk skift for kaptein
Maziyar Arabi og hans mannskap på MS
Kongen. En ungdomsgjeng kalte kapteinen rasist, og truet ham med juling.
Kapteinen anropte politiet, som responderte med seks biler og politibåten Vekteren.

Hjemmealenefest
Kveldskiftet fredag 2. februar forløp som vanlig
stille og rolig inntil 12-15 ungdommer kom om
bord.
Gjengen var på vei til en hjemmealenefest på
Nesodden og gjorde seg fort bemerket på en
negativ måte.

Maziyar Arabi kom til Norge fra Persia (Iran) som attenåring. Nå er trettitoåringen gift, bosatt
i Drammen og ansatt som kaptein i Norled. Han er utdannet ved Høyskolen i Vestfold, og har
tilbragt de tre siste årene i «Tausambandet» på Vestlandet.
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– De røykte og bråkte, og var til sjenanse for
passasjerene, forteller matros Tor Egil Øvrebotten. Han rapporterte forholdet til kaptein Arabi,
som over skipets høytaleranlegg ga klar beskjed om at røyking ombord er strengt forbudt,
og ba ungdommene om å roe seg.
Anmodningen ble møtt med hånlatter og overfarten til Nesoddtangen ble en ubehagelig opplevelse for passasjerer og mannskap. Returen
til Oslo skulle imidlertid bli enda verre!

Frastjålet veske
Gjengen var ikke velkomne på den aktuelle
hjemmealene-festen, og skulle returnere til
Oslo.
På vei til båten så en i gjengen sitt snitt til å
stjele en veske med kontanter og mobil, og
tyveriet ble meddelt mannskapet på Kongen.

hetsrutiner med Ruter og politiet, og jeg ser ikke
bort fra at denne hendelsen vil resultere i økt
innsats fra Securitas.
I tillegg har vi forbedret vår kommunikasjon
med politiet, sier driftsinspektør Jarle Myrbø.
Politiet kan nå ta direkte kontakt med rorhusene på båtene, og eventuelle bråkmakere vil

bli bli tatt hånd om av politiet når båtene legger
til kai.
– Vi må berømme kaptein Arabi og hans mannskap, sier regionsjefen og driftsinspektøren. De
håndterte episoden på en profesjonell og effektiv måte, og vi er stolt av deres opptreden.

Kaptein Maziyar Arabi konfronterte gjengen
med forholdet, og sa at dersom ikke penger
og mobil ble tilbakelevert, ville han tilkalle
politiet.
Responsen var trussel om juling og utskjelling
som rasist.
Da hadde kapteinen fått nok, og ringte politiet.

Aker brygge
Ved ankomst Aker brygge ble MS Kongen møtt
av seks politibiler og politibåten Vekteren.
Politiet entret båten, sluset de andre passasjerene i land, og anholdt ungdomsgjengen. Episoden førte til en avbrutt avgang til Nesodden, og
50-60 passasjerer måtte vente på neste båt.
– Dette er helt uakseptabelt, sier regionsjef Alf
Jørgen Fedog i Norled.
Trusler og sjikane mot våre mannskaper vil bli
meldt til politiet, og forfulgt rettslig. Vårt mandat er å sørge for en sikker og behagelig reise
med nesoddbåtene, og vi gjør alt vi kan i den
forbindelse. Vi gjennomgår jevnlig våre sikker-

Matros Thor Egil Øvrebotten får ros av rederiet for sin resolutte opptreden, og håndtering av
situasjonen sammen med kaptein Maziyar Arabi.
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Velkommen til

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

Trygg bilpleie
4 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

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

Vi selger kaffe fra
Solberg og Hansen og
den deilige isen er fra Kulinaris.
Vi har påsmurt, bakervarer
og et godt utvalg laktose- og
glutenfrie produkter.
Kalde og varme drikker.
Nye åpningstider:

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Man:
Tirs:
Ons:
Tors:
Fre:
Lør:
Søn:

07.30 - 17.00
07.30 - 17.00
07.30 - 17.00
07.30 - 17.00
07.30 - 02.00
09.00 - 02.00
10.00 - 17.00

Fjellstrandveien 1

fagerhoe@online.no
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Følg oss på Facebook

Snømåke-Mester(en)
Dersom snømåking hadde vært en OLgren ville Ludvig Mester tatt gull!
Mester(en) har egenhendig måkt, strødd
og saltet Kleiva i hele vinter.
Kleiva er trappene fra Øvre Utsiktsvei,
ned til Nordveien og Flaskebekk, en av
de vakreste strekningene på Kyststien.

Corpus callosum
Året da vi gikk inn i et nytt årtusen (2000) ble
Ludvig Mester utsatt for et uhell, som nær
hadde kostet ham livet. Den ivrige motorcrosskjøreren landet feil, og lå i koma på
sykehuset i to måneder. Corpus callosum,
et tykt bånd av hvitt vev, som ligger nedenfor de to hjernehalvdelene var kappet av, og
legene mente at han i beste fall måtte tilbringe resten av livet i senga.
Hardhausen hadde imidlertid overlevd en
bombe i Libanon i 1982, og hadde på ingen
måte tenkt å gi seg.
Før kunne du ikke se sjøen for bare trær, når du gikk Kleiva ned til Flaskebekk. Nå ser du hele «skyggesia»
og halve Håøya!
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– Han har en høy smerteterskel, sa kona Julia
til legene, så slutt å gi han morfin . Da våknet
han etter ett døgn.

Nye gensere!

Vi har stort utvalg i Maui Jim solbriller.
Alle med polariserte glass.
Noen passasjerer er lettere å kjenne igjen enn andre.
Denne gjengen tar båten til byen hver gang det er skiskytterstevne i
Holmenkollen. I år hadde Tove Beate Arnesen strikket nye gensere, og
gjengen var flottere enn noen sinne.
Vil man bli lagt merke til på båten må man ha hjelm på hodet, det har
murmester Vidar Edvardsen!

Tlf. 66 9 1 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Til Nesodden
– Vi bodde i et mye omtalt, arkitekttegnet hus
som lå i en eplehage på Røa, forteller Ludvig.
– Jeg hadde det fineste huset og den vakreste
kona, men var omgitt av drittsekker, sier han
spøkefullt.
– Miljøet var preget av statusjag og misunnelse, og vi drømte om noe annet. En salgsannonse førte oss til Nesodden, og da vi sto
øverst i Kleiva og så utover fjorden ble vi
«frelst».

rådet, sier ekteparet i kor, og du verden for
en forandring. Vi snakker om en «total makeover» av hus og hage. Trær er felt og gamle
trapper og frukttrær har dukket opp fra glemselen.

– Huset var riktignok gammelt, og hagen var
gjengrodd, men for et potensiale.
Der ville vi bo.

I tillegg har Mesterne rukket å sette opp benker og anlagt hvile- og rasteplasser på sin
tomt langs Nordveien. Disse er til benyttelse
for turgåere og andre som ferdes langs Kyststien, og bare vent til sommeren.
– Da åpner vi vår 50 meter lange strandlinje
for fri ferdsel. Stranden har hittil har vært
utilgjengelig, men med god hjelp av Nesoddens gravemaskintrollmann Erik Samuelsen
skal man til sommeren kunne komme ned til
stranda med barnevogn, rullator og rullestol.

– Vi driver med universell utforming av om-

Snakk om Mester(e)!

Makena Makawao er Ludvigs firbente følgesvenn.
De to er ett!

Kleiva er bratt og glatt. Uten måking og strøing er
den «livsfarlig» vinterstid.
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Ny skole, svømmehall og kulturhus?
ligger Nesoddens mest verdifulle tomt.

«Nesodden Panorama», den flotteste tomta
på Nesodden, med vei, vann, strøm
og kloakk!

Den er vestvendt med sol fra morgen til kveld,
fantastisk utsikt, over 100 mål stor og verdt
en ny barneskole, svømmehall og kulturhus –
minst! Det beste av alt er at tomten er vår, det
er vi som eier den og kan disponere den som
vi vil.
I praksis innebærer det at kommunestyret –
på vegne av oss alle – må bestemme om tomta
skal bli liggende som den er, eller selges.
Kjøperne kommer i så fall til å stå i kø, og
Nesodden kommune kan velge den utbyggeren
som ikke bare tilbyr den høyeste prisen, men
den beste løsningen.
Området er unikt, med gåavstand til båten,
Tangenbyen, skoler og barnehager.

Kommunestyret vedtok i sin tid å selge en
tomt (Varden) for å finansiere Tangenten.
Det var en klok avgjørelse.
Betalingen var ikke snau, over 100 millioner
kroner tikket inn i kommunekassen, og vi har
fått et praktfullt kommunehus i Tangenbyen.
Nå vurderes salg av annen eiendom, for å

finansiere bl.a. en sårt tiltrengt og lenge
etterlengtet ny barneskole.

Nesoddens mest verdifulle tomt
Et steinkast bak Tangen Senter, mellom
Skogveien og Solnedgangen/Blomsterveien,
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Kjære politikere, spar oss for årelang behandlingstid, politisk fiksfakseri og filibustertaktikk. Overlat prosessen til fagfolk (ikke
Multiconsult) og la administrerende direktør
(rådmann) i kommunen få frie tøyler til å få
prosessen i gang. Det er mulig at Nesodden
kommune har andre eiendommer som kan
selges, men denne vil definitivt gi mest penger
i kassen, og vi må ha en ny barneskole nå!

Båtjevndøgn
6. februar er ikke bare samefolkets dag,
det er også dagen for «Båtjevndøgn».
Dagen da solen kan sees over Grønmo
for første gang i det nye året, fra
08:20-avgangen fra Nesoddtangen.
Begivenheten feires hvert år av pendlergjengen, som står ute, hver dag, året
rundt, og har gjort det i tyve år.
Slå den!

Stortingsrepresentant
I år var det første gangen en Stortingsrepresentant deltok i markeringen. Nina Sandberg
var på vei til Løvebakken, og deltok i feiringen
med liv og lyst. Hun takket imidlertid nei til
den tradisjonelle «Tequila Sunrise-drammen», men koste seg med Norled-kaffen på
den friske overfarten.

Skjenke- og seremonimester Finn Lewin konstaterer at det er Båtjevndøgn. Med på skålen er:
Dag Reynolds, Tor Lindberg, Nina Sandberg, Helge Straumsheim, Stein Janzon, Per Valla, og
Odd Ø. Johansen. Helt bak står Tor Erik (Simen) Simensen og Andreas Norvik.
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– Det gjelder å få et luftlag mellom stilongsen
og buksene, forteller den tidligere ordføreren, som har vært ute en vinterdag før.
– Nå går det i riktig retning, proklamerte
skjenkemester Finn Lewin, det neste er at
krokusen titter frem.

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god påske!
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Fine Føtter
Dersom du vet hvor Samfunnshuset på
Nesodden er, kan du få fine føtter.
Randi Løes Skogstad er autorisert
fotterapeut og holder til vis à vis
Samfunnshuset.
Kommer du med bil og kjører opp på
baksiden kan du attpåtil parkere gratis.

Julegave
For Signalens utsendte begynte det med en
julepresang. «Til min kjære, fra din kjære»,
et gavekort på fotpleie, den ultimate kjærlighetserklæring. Alfahannen har riktignok tatt
brukbart vare på sine undersåtter, men årenes løp og tidens tann setter ubønnhørlig sitt
preg, også på føttene.
– Føttene er en viktig del av kroppen, men
mange tenker ikke på dette før de føler
smerte i føttene og får problemer med å gå
normalt, sier fotterapeuten.
– For å ta vare på føttene er det viktig å klippe
neglene riktig, holde huden hel og bruke fottøy som er tilpasset foten.
Riktig negleklipp forhindrer inngrodde negler
og smertefulle betennelser, og når huden

Fotterapeut Randi Løes Skogstad utenfor klinikken i Kongleveien.

23

Foto: GettyImages

Med RuterBillett kan du fornye billetten
med et tastetrykk, og ta deg tid til å dvele
litt ved soloppgangen.
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holdes hel er det vanskelig for sopp, bakterier og virus å få «fotfeste».
Vi mennesker har en tendens til å glemme
det vi ikke ser. Føttene synes ikke så godt vinterstid så de blir ofte neglisjert. Men huden
på føttene bør stelles like godt med som
huden ellers på kroppen. Hele året.
Dine føtter er imidlertid veldig fine, sier fotterapeuten og finpolerer neglene med noe
som minner om et tannlegebor.
Randi vokste opp i forpakterboligen til prestegården ved Nesodden kirke hvor foreldrene til å begynne med drev som bønder.
Etter mange år som kjemiingeniør, de siste
25 i GE Healthcare/Nycomed med prosessutvikling og produksjon av nye kontrastmidler,
syntes hun det var nok og utdannet seg til fotterapeut med fordypning i diabetes.
Nå nyter hun sin «pensjonistjobb» i hjemlige
omgivelser fire dager i uken og holder åpent
etter timeavtale.

Autorisert fotterapeut
Den treårige utdannelsen på videregående
skole gir inngående kunnskap om behandling
og forebygging av fotlidelser knyttet til hud,
muskler, skjelett og negler. Videreutdanning
med fordypning i diabetes tas ved Høgskolen
i Sørøst-Norge. Autoriserte fotterapeuter er
helsepersonell underlagt helsepersonelloven.

Noen reportasjeoppdrag er behageligere enn andre. Fotterapi overgår det meste!
Jeg spør til slutt Randi om hva som er de vanligste årsaker til fotplager og får til svar at
ofte skyldes dette leddforandringer på grunn
av sykdom eller feil bruk av sko. Dette kan lett
føre til feilbelastninger, hard hud og huds25

prekker, torner, hammertær, negleplager og
sopp.
Det meste kan imidlertid behandles. Husk at
føttene skal vare livet ut, derfor må de tas godt
vare på, sier fotterapeuten.

De Tre Små Griser
Det er bare å ta nesoddbåten til byen og trikken til Torshov.
Der holder de tre små grisene, og den store
stygge ulven til.
Oslo Nye Trikkestallen leverer en eventyrlig
musikalsk forestilling, som passer for barn
i alle aldre.

Per Emil Grimstad er briliant i rollen som Den store stygge ulven. Knut Wiulsrød (Nøff), Sarah
Christine Sandberg (Nuss) og Marianne Edvardsen (Mamma Gris) er glitrende griser. Det er
også Suzanne Paalgard i rollen som Grynt, men hun var ikke til stede da bildet ble tatt.
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... og ikke bare møter vi disse tre små grisene
i helfigur, de har også sine alter egoer, som
dukker.
Det er vel egentlig ikke så rart på et dukketeater, men disse tre har en helt spesiell historie. De har fra fødselen av vært flittige gjester
på nesoddbåtene.
Deres fødselshjelper, den uforlignelige Kari
Noreger, har sittet oppe i Toveien og laget
disse dukkene fra de var en firkantet skumplastbit til de ble disse fantastiske og særs
troverdige grisene vi møter på Trikkestallen.
For å forstå hvilken viktig kulturkommune
Nesodden er, og hvilket kulturtransporterende transportmiddel nesoddbåten er, vil vi
også nevne at disse tre små grisenes hardt
prøvede mor, nemlig grisemamma og dukkespiller Marianne Edvardsen daglig reiser
frem og tilbake over fjorden for å spille med
sine tre små og den deilig skumle ulven – så
kom ikke her. Vi er med!

«Mossekråka»
Matros Julie Marie Bretun på
MS Kongen er fra Moss, byen med en
kråke i byvåpenet.
Hun finner seg derfor i, og er stolt av
sitt kallenavn.
– Zoologer har beskrevet kråka som
en intelligent fugl med næringsvett,
forteller hun, egenskaper som kommer
godt med til sjøs, sier matrosen som
tok matrosfagbrevet i Kystvakta.
– Jeg tjenestegjorde om bord i
KV Bergen, og passet på våre terretoriale rettigheter og fiskeriinteresser.
Nå passer jeg på at alt går som det skal
om bord i Kongen, sammen med gode
kollegaer og fine folk, som det er en
fornøyelse å gå i turnus med.
Matros Julie Marie Bretun har full kontroll på dekket på Kongen.

«Mossekråka» har landet på Kongen!
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HAR DU EN

MILJØBOMBE
I HAGEN?
Er du en av de som eier en
fyringsoljetank? Da kanskje du
trenger en rens og godkjenning
av tanken? Eller kanskje du vil
ha den sanert og fjernet?
Vi fikser dette! Alt fra tømming,
rensing, fjerning og innmelding til
kommunen.
Gamle tanker som ruster og skaper
lekkasje til grunn, kan koste eier
store summer.

Norva24 Sandnes Transport

I

post@sandnes-transport.no
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I

Døgnvakt 66 96 55 10

I

norva24.no

På tredemølla i Energihuset
Han seilte i utenriksfart fra 1953 til
1954 og har fagbrev som dreier.
Han har gått gradene i LO, og hatt en
rekke offentlige verv.
Han var statsråd i Utenriksdepartementet (Handelsavdelingen),
og var i en årrekke en fryktet motspiller i «Båtbridge» på nesoddbåtene.
Den 16. november i fjor passerte han
åtti.

Den tidligere LO-kjempen holder seg i god form. - Jern og metallform, sier åtiiåringen.
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www.signalen-da.no

ELSKET I OVER 25 ÅR

Vi gratulerer Jan Kristian Balstad med
vel overstått!

UTGIVELSESPLAN 2018:
Sommernummer 22. juni
Høstnummer 14. september
Vinternummer 3. desember
Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

er
Tre vinnrt à
gaveko

500,-

Si din mening!
Vi jobber stadig med å forbedre oss i alle butikker på senteret og vi
trenger din tilbakemelding.
Hjelp oss ved å svare på noen enkle spørsmål om ditt siste besøk
på Tangen Senter ved å følge lenken i app’en.
Det tar kun noen få minutter. Vi trekker tre heldige vinnere som får
et gavekort på 500,- på senteret i utgangen av mai 2018.
Jo flere tilbakemeldinger, jo større vinnersjanse! Takk for hjelpen.
Last ned med QR-koden eller
i AppStore/Google Play:
TANGEN SENTER

På Tangen Senter finner du også helseforetak, lege, tannlege, NAV, og andre servicetjenester.
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TangenApp
Last ned

og gi din
tilbakemelding

10-20 (9–18)
Meny: 8-21 (19)

gratis

3 TIMER
PARKERING
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Da skreien inntok Oslo
Det ble satt en gedigen norgesrekord på Fisketorget i Oslo midt i vinterferien.
Mens halvparten av hovedstadens befolkning gikk på ski eller så på OL, gikk
resten av byens befolkning mann av huse for å spise skrei på Rådhusbrygge 4.
Nå er det de «ekte» fiskerne, som har overtatt, og driver Fisketorget.
Fiskere som selger fisk med skinn og bein, fiskerne i Indre Oslofjord Fiskerlag.
I løpet de tre «Skreidagene» solgte fiskerne tre lastebil-lass med den
verdensberømte delikatessen fra Lofoten.

Formannen i Indre Oslofjord Fiskerlag Geir Solhaug ønsker velkommen til Skreidagene I Oslo
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Svømmer 3000 kilometer
I Oslofjorden gyter kysttorsken bl.a. rett
utenfor Operaen og vandrer aldri lengre enn
til Drøbak.

Den er med andre ord temmelig dorsk i forhold til fetteren skreien, som klekkes i Lofoten og vandrer til Barentshavet. Der blir

den i fire år, før den svømmer 3000 kilometer
tilbake til Lofoten for å gyte for første gang.
– Det er som om havet koker, sier August
Fjeldskår, fisker og skipper på Nesejenta
av Lindesnes. Han er fast deltaker i det han
betegner som verdens vakreste eventyr, når
Vestfjorden farges brun av rogn og melke.
– Vi har den største bestanden av skrei siden
krigen, sier han, og Lofotfisket har et evighetsperspektiv dersom vi fortsetter med en
fornuftig forvalting.
Med dagens flåte kunne vi tømt havet for fisk,
sier han med dårlig kamuflert henvisning til
oljebrønner som tømmes.
Skreien har skapt vekst og velstand i Norge i
over 500 år, og i Spania har over 500 restauranter skrei fra Norge på menyen.
Ikke rart at dikterpresten Petter Dass var
heftig og begeistret, sier rederen, skipperen
og skreifiskeren fra «Det blide Sørland».

August Fjeldskår er formann i Fiskerlaget Sør.
Han har «rodd» fiske i 46 av sine 61 år og hadde
lagt turen innom Oslo på vei til sin 47. Lofotsesong. Her sjekker han årets skrei sammen med
Harald og Helene Kristoffersen.
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Velkommen
om bord!

Utforsk Nesodden
– ta bussen!

Vi ønsker alle våre
passasjerer
en riktig god vår!
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«Boysegutta» løper Holmenkollstafetten
fredag, men ettersom ambisjonene ble høyere
år for år, med blant annet maraton, ble også
mandagen en felles treningsdag.
Deltagelse i Holmenkollstafetten var i sin tid
ett av hovedmålene. Da startet gutta for Nesodden Idrettsforening. Først i seniorklassen,
så ble det veteranklassen og senere klassen
for superveteraner. Så overtok yngre krefter å
representere NIF i Holmenkollstafetten. Men
etter noen års pause stilte ”boysegutta”, til
manges overraskelse, igjen lag i 2013. Da løp
de for Seniorsaken. Alle trodde vel da at det
var slutten, men disse gutta gir seg tydeligvis
aldri.

Juletreffene holder dem
sammen
Treningsøktene har i vinter blitt lagt til Energihuset, og ulike treningsleire i «Syden».
Et par opphold i «høydehus» har det også blitt tid til.

Den 5. mai 2018 stiller «Boysegutta» nok en
gang på startstreken i Holmenkollstafetten.
Eldstemann på laget har passert 80 med god
margin, og de andre gutta er «godt voksne» de
også, men løpe kan de!

Hardhauser
Det er over 50 år siden gutta begynte å trene
sammen. I begynnelsen var det trening hver
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Gjennom alle år har det vært én viktig tradisjon. Etter treningen siste fredag før jul var
det juleavslutning. Vel og merke, hvis fredagen ikke falt på lille julaften. Dette hadde noen
av dem hatt dårlig erfaring med. På denne
festen tar alle med seg egen mat og drikke.
En har i alle år blant annet hatt med Vesterålens fiskeboller. Før alle ønsker hverandre
God jul, synges Julekveldvisa, stående. Selv

om treninga fra Bergerbanen de siste årene
har tatt slutt på grunn av dårlige knær og hofter, vond rygg og ustabilt hjerte, har julefesten
fortsatt. Nå hos lagleder Arild Drolsum.
På sammenkomsten i desember var 17 stykker

samlet, og da ble det sent på kvelden fattet et
dramatisk vedtak:
– «Vi skal stille lag i Holmenkollstafetten. Farten underveis skal ikke være avgjørende, men
det sosiale etter løpet skal være viktig. Det legges ikke opp til test-/uttakingsløp».

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

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

Lagleder Arild Drolsum er imponert over eldstemann på laget, Terje Stensen (82), Ragnar Storhaug og
Terje Haugestad er rene ungdommene i forhold.
36

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

KON-TIKI KAMMERMUSIKK-

Festival

NB! Ny tid 14–17 juni 2018
på Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Programmet til festivalen er under spennende utarbeidelse. Detaljene
er ennå ikke helt klare, men som vanlig får dere høre sentrale verk fra
musikklitteraturen med innslag av både virtuos og romantisk karakter.
Spesielt i år er det unike mesterverket Vårofferet av Stravinsky, denne
gangen i originalversjonen – for fire hender(!) fremført av Elizabeth
Pridgen og Julie Coucheron. Når hørte du denne versjonen sist?

Dagspris (én konsert) kr. 390,–
Festivalpass (alle dager) kr. 1 200,–
Konsertene er fra kl. 18 til ca 19.45 hver dag
Barn/ungdom under 18 år kommer inn gratis
Billetter kan kjøpes på hjemmesiden vår!

Velkommen til Festival!
Husk at du kan kjøpe billetter og følge med på
oppdateringer på vår hjemmeside kontikiklassisk.no

KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL 2018
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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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«Sofienlundkrysset»
Kommunestyret behandlet nylig «Gang- og
sykkelvei langs RV157 Ommenveien-Toveien” og besluttet samtidig at svingen ved
Ommenveien på Fjellstrand skal rettes ut.

Ommenveien er adkomstveien til Stiftelsen
Sofienlunds eiendom «Sofienlund» på Fjellstrand, hvor stiftelsen skal bygge Sofienlundsenteret.

Svingen har i årevis vært en pest og plage for
bussene. To busser har ikke kunnet passere
hverandre i svingen, og nærmeste nabo har
ved flere anledninger fått «gjester» i hagen.
Biler får «sladd» i svingen og havner i hagegjerdet.
Nå blir endelig svingen rettet ut.
Se tegningen på neste side.
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Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008

RpGrense
RpFormålGrense

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

o_SVG5

20
SVG1

f_BKB1

8420 m²

BYA=60%
6 etg.

4

H320

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelse

BKS

Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse

BBB

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

BRE

Renovasjonsanlegg

BKB

Bolig/tjenesteyting

RpFareGrense
RpAngittHensynGrense
Byggegrense

Planlagt bebyggelse
Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Punktsymboler

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og utkjøring

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Felt 4

Trinn 1

BFS

o_SKV1

SKV

Kjøreveg

SGS

Gang-/sykkelveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SVG

Annen veggrunn - grøntareal

SPP

Parkeringsplasser

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

4

f_BKB2

f_SKV5

6

Felt 5

f_BRE3

Trinn 2

10

BRE2

BYA=40%
3 etg.

SKV4

o_SVT3

Felt 3

o_SVG3

6

Kilde for basiskart:

3

o_SGS

f_BBB
Trinn 3

4 4

Bevaring kulturmiljø

Ekvidistanse

Dato for basiskart:

6955 m²

Felt 1

Flomfare

H570

BYA=40%
3 etg

f_BKS1

1955 m²

Felt 2

o_SVG6

N

Kartopplysninger

o_SVG4

BYA=40%
4 etg

H320

Linjesymbol

3

8

Turveg

GT

§12-6 - Hensynssoner

o_SVT2

f_SVG11

f_BKS2

2564 m²

o_SKV2

2

SPP
SVG13

o_SVG9

f_SVG12

H570

o_SVT1

f_BRE1
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o_SVG8

BYA=15%
2 etg

SVG7

4

4

f_BFS1

Koordinatsystem:

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

NN1954

1m

Kartmålestokk: 1:1000

Arealplan-ID:
0217_Forslag

Detaljreguleringsplan for Sofienlund

Felt 6

BYA=15%
2 etg.

Nesodden
kommune

4

Trinn 3

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Forslagstiller:
Stiftelsen Sofienlund

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato
Dato
Dato

SAKSNR.

DATO

SIGN.

Revisjon

Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Ny 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling

Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte.............
PLANEN ER UTARBEIDET AV:
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Her kan dere se hvordan «Sofienlundkrysset» blir.
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TEGNNR. DATO

04.09.2017

Dato

Plansjef

SIGN.

Vin på båten?
«Folkeavstemning» på Facebook
I «gamle dager» var det mulig å kjøpe øl og vin om bord i nesoddbåtene.
Vendela Kirsebom og mange med henne synes at det burde vi kunne gjøre i
«vår tid» også. Det skrev vi om i forrige nummer, og spurte våre lesere om
hva de synes.
Spørreundersøkelsen viser at 68% kunne tenke seg vin på båten, 32% kunne
ikke tenke seg det.
– Om det blir vin på båten er ikke opp til oss, sier regionsjef Alf Jørgen Fedog
i Norled. – Når vi går i charter har vi skjenkeløyve, men i rute for Ruter er det
Ruter som bestemmer, og dagens kontrakt tillater ikke salg av alkoholholdig
drikke ombord i et rutegående fartøy.
Regionsjefen heller dermed malurt i Vendelas beger, ihvertfall inntil videre.

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen synes det er helt ok
med alkoholfritt ombord i M/S Prinsen.
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Vi printer ditt bilde på Fjellstrand!
Vi er stolte av å vise fram vår
nye fantastiske printer som er
en av de beste Epson leverer!
Den printer i bredde opp til 164 cm
og i løpende meter på rull.
Vi kan printe på fotopapir, vinyl,
folie, canvas, bannerplast m.m. –
som kan brukes til bilder, plakater,
vindus- bil- og båtdekor, roll-ups,
bukkestativ, etiketter, reklameseil,
flagg, tapet og mange andre formål.
Bilder kan monteres i rammer,
på blindrammer, aluminium,
glass og vinduer.
Tar imot på e-post, minnebrikker
eller via mobilnedlastning/MMS.

Original as

Fjellstrandveien 1
lise-lotte@original.as
tlf 988810606

Kortreist produksjon med rask
og gratis* levering på Nesodden!
Be om tilbud! *gjelder ordre over kr. 500,–
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Alexander Rybak
Et musikalsk eventyr

I Olympiyske stadion i Moskva satte han
verdensrekord i tolvere, og i Signalen
Den 21. februar 2009 vant Alexander sommeren 2009 kom reportasjen om
Rybak en overveldende seier i den norske gutten fra Oksval, som tok nesoddbåten til Oslo og erobret verden med sin
finalen i Melodi Grand Prix.
Han fikk 750 000 stemmer (mer enn 600 «Fairytale».
000 flere stemmer en annenplassen) og i
Signalen våren 2009 skrev vi at han kom Nå skal han gjøre det igjen, med sin sang
om hvordan man lager en sang.
til å vinne hele greia.
Vi ønsker Alexander lykke til i Lisboa og
Vi inviterte «hele Nesodden» til å bli med er sikre på at han kommer til å vinne hele
greia – igjen!
til Russland, og satte kursen østover.
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

NE SODD EN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

hageredskap • stiger • båtutstyr

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

Telefon 40 00 23 05

• Et stort utvalg
i bilrekvisita,
kiosk og
dagligvarer

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

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

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

En reise til Drøbak av Harald Lorentzen
Maleren og forfatteren Christian Krogh, som
levde fra 1852 til 1925, bodde i Drøbak om
sommerne fram til 1913. Han var en flittig bidragsyter i blant annet avisen Dagens Nyt.
Mandag 25. september 1911 skriver han en
lang fornøyelig artikkel om sin reise fra Kristiania til Drøbak med en av nesoddbåtene. Artikkelen er forkortet og transkribert fra gotiske
bokstaver som avisen brukte. Jeg har valgt å
skrive rettskrivningen slik Christian Krogh
skrev den.
legg merke til den siste setningen han skriver vi går mot sommeren og mange kan nok skrive
under på hans ord etter at de har tatt Norleds
flotte hurtigbåter langs Nesodd-kysten.
Etter avisartikkelen er det en liten korthistorie
om den båten Christian Krogh reiste med.
– Jeg blev derfor meget nedtrykt, da jeg kom
ned på Bryggen til «Svan» og fik høre, at denne,
der jo hører til den finere klasse, var gaat for et
Kvarter siden ifølge den netop intraadte Høstrute, og det stod mig da straks klart, at jeg

Maleren og skribenten Christian Krogh . Bildet er hentet fra boken ”Drøbak - 100 år i bilder”
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vilde blive nødt til at ta «Landeveien», til at ta
«Drøbak» eller «Kronprins Olaf».
(Han omtaler ruten med alle stoppestedene
langs Nesodd-landet som «Landeveien»).
Jeg gik hen til deres plads for at sætte min Bagasje om bord. Ingen af dem var tilstede. Det
laa en liden aldeles aaben Dampbåt, en Slags
entonner, uten Røgelugar eller Damelugar,
uten Lugarer idetheletaget, og jeg spurgte
Kapteinen om han vidste, om det var «Kronprins Olav» eller «Drøbak» som skulde gaa.
– Nei, det er denne båden her.
Jeg kastede et langt og missbiligende Blik paa
den.
– To timer til Drøbak sandsynligvis ?
– To og halv svarte Kapteinen.
– Er det paa grund av Høstruten at det er Dere
som gaar ?
– Ja. – Naar er det? spurte jeg resignert og foragtelig. – Klokken 5.
– Det var ringt for tredie Gang ombord paa
«Kvik», som den hed, og den gled beskedent
udover, mens en Del Rampesmaagutter sto på
Flydebryggen og hånede den.
- ”Ja, naa faar du være rigtig kvik utover da
«Kvik» - raabte de og lo.
Og «Kvik» gik av gaarde saa godt den kunde.
Og langt om længe kom vi da til Flaskebæk,
hvilket ikke engang var Fjerdeparten av Veien,

Faksimile av avisen ”Dagens Nyt” 25.september 1911.

men pludselig saa jeg noget usædvanlig vakkert i land:
En villa dybt inde under det høstlige Løv med
en svær Balkon.
– Hvem eier det Huset? spurgte jeg Kapteinen.
– Direktør Swanstrøm.
Nu forstod jeg, hvorfor han aldrig var at træffe
på Kontoret om Sommeren.
(Swanstrøm eide eiendommen nord for Flaskebekk brygge, han var forlagsdirektør. HL)
Derefter passerte vi det ene nydelige
Hus efter det andet, hvorav de fleste var
ganske tarvelige og billige. Men de passede næsten allesammen merkværdig godt
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i terrænet både som form og Farge.
Der var Øen med navnet Elgjarnæs for at
være saa oldnorsk som muligt. Før hed den
Ildjernet, men oprindelig het den Hæljernet
hvilket kommer af dens krumme Form. Men
vakkert er der paa indersiden trods alle Petroleumstønderne.
For nu begynder de. Man reiser stadig udover
mellem og forbi Petroleumstønder og vakre
Huse inde i stille smaa Viger under det bratte
Fjeld.
Man reiser forbi en Uderestaurant: Kavringen

som ser hyggelig ud og hvor de sidder og drikker Øl hvilket er os forbudt om bord.
Brygge efter Brygge. «Kvik» gaar indom hver
eneste Knaus. Det er igrunden morsomt. Overalt er der noget at se. Smaa Badegiester som
kommer springende for at hente Posten, som
under de primitive uskyldige Forhold paa Stedet lægges ned i en aaben Postkasse af træ,
som er placeret paa Bryggen øverst paa en
Stang, eller de kommer for at hente et Rugbrød
eller et Melkespand. De har jo nemlig ingen
Forbindelse med Bondelandet overfor.
Fjeldet reiser sig steilt som en Mur og avskjærer dem derfra.
Nede på Bryggerne staar opslaat Navnene paa
Stoppestederne. De ender næsten alle paa
«Strand».
Men siste Navne er af nyeste Datum og paasat av Tomteeierne for at gjøre et poetisk Indtryg paa eventuelt Badegjæster: Sjøstrand,
Fjeldstrand, Nordstrand (det vender naturligvis mot Vest som hele Næsodvæggen).
Saa kommer Fagerstrand. Det hed oprindelig
Grisbu, siger Kapteinen. Det er forresten ingen
som tar hensyn til disse dilletantiske Navneforandringer. Fiskerne og Almuen kalder dem
ved det gamle.
Et Navn er der, som dog er ekte, nemlig

På bildet ser vi DS «Kvik» der den ligger ved flytebryggen med den gamle Østbanestasjonen i bakgrunnen.
Aktenfor «Kvik» ligger nesoddselskapets båt «Jona». Helt i venstre kant av bildet ser vi litt av gjøsstangen til dampskipet «Ceres» som gikk til Malmøya. På østsiden av flytebryggen ligger innerst DS «Nesodden»,
DS «Bundefjord» og så ser vi litt av DS «Helvig». De tre sistnevnte tilhørte da Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab.

Ommen. (Her var i gamle Dage et Stoppested
for Baadene, som rodde til Kristiania og tilbage, og der var en Ovn, de kunde varme sig
ved om Vinteren).
Mørket falder paa. Lille «Kvik» siger tro47

fast forbi al Granitten og Bryggerne.
Da vi kom frem havde det taget 2 Timer og 3
Kvarter, men jeg syntes Tiden var gaaet meget
fortere end med de store, fine, som gaar udenskjærs, ja, selv de Aristokraterne som gaar

utapaa Steilene. Jeg have sett en helt ny
Verden jeg ikke kjendte.
Året 1907 ble det kjøpt inn en ny Nesoddbåt.
Bygget i 1898 i Porsgrunn. A/S Kvik i Larvik
som hadde bygget båten og solgte den til
Nesoddens Dampskibsselskap.
Styret skriver: «Da det har vist seg ugjørlig paa tilfredstillende maade at besørge
søndagstrafikken paa Nesoddlandet om
sommeren med selskabets 3 baade, har
direktionen længe havt under overveielse
at forslaa inkøb af en mindre baad, der væsentlig tenkes i den indre rute, og som om
søndagene kunde avgive plads til de passagere, som ikke medtages af de andre
baade». «Kvik» var bare 59,1 fot lang, 13,0
fot bred og stakk 8,1 fot. Den kunne ta med
seg 100 passasjerer.
I 1911 ble den besluttet solgt og salget ble
registrert i 1912. Den dampet tilbake til sitt
opprinnelsessted, Larvik – til Fredriksværn
og Omegn Dampskibsselskab.
Vi kjenner litt av historien videre. I 1923 er
den hjemmehørende i Moss, mens den i
1928 er eiet av George Reiersen i Oslo. Her
ble den ombygget til vannbåt. Den forliste i
Sverige under 2. verdenskrig.

Signalen
kondolerer:

Kaptein John Petter Olsen omgitt av sine kollegaer om bord i Dronningen. Matros Oddvar Hagen,
matros Torbjørn Nordli og maskinsjef Grytbakk.

En skipper
har forlatt roret
Mangeårig skipper i AS Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap John Petter Olsen
døde 28. januar 2018.
John Petter var født 29. mars 1949 og gikk
i land da «Dampskipsselskapet» tapte an48

budet i 2009.
Kaptein Olsen avsluttet sin karriere ombord i M/S Dronningen, ikke dagens «Dronning», men gårsdagens.
En modell av skuta kan sees i Tangenten,
som et minne fra en svunnen tid, og en avholdt kaptein.
Vi lyser fred over John Petter Olsens minne.

Båtruter 2018
(Gyldig 07.08.2017–inntil videre)

(Gyldig 07.08.2017–inntil videre)
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

(Gyldig 07.08.2017–inntil videre)
Lørdag
Lørdag
- søn-

Søndag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag
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LØSNING NR. 4 -17: DISKUSJONEN OM DET SKAL SERVERES LYKKEBOBLER OG SKUMMENDE FLUDIUM PÅ BÅTENE IGJEN VIL
NOK SKAPE BØLGER I DE TUSEN HJEM

Vinneren av kryssord i vinternummeret er

Wenche Badendyck fra Tangen.

Med gavekortet kan du handle for 500 kr
hos Mester Grønn, 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 5. juni 2018.

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................

500,– kroner

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

som kan brukes hos vår annonsør
Annas Hybel på Fjellstrand.

Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Lykke til!

Jakten på sølvet
Nesodden Teaterfabrikk ble i desember 2017 tildelt Nesodden kommunes kulturpris for sitt arbeid med
barn og unge på Nesodden.
Nå kliner teaterfabrikken til med
familiemusikalen JAKTEN PÅ SØLVET, en ellevill forestilling om sildas
hemmelige liv, og sølvet de trenger
for å skinne.
Vi møter spreke reker, toskete torsker og sinte kongekrabber.
Over 60 elever fra alle skolene på
Nesodden er med i forestillingen,
som spilles på Steinerskolens teaterscene 14. - 16. april.

To sild
Over 60 elever i alderen 1 - 7 trinn fra samtlige skoler på Nesodden medvirker
i JAKTEN PÅ SØLVET
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Dypt nede i havet svømmer silda, en sølvfaget fisketype som ikke liker å være alene. De
liker best å være en stor gjeng, en sildestim,
for i stimen føler de seg trygge. Det magiske

sølvpulveret de bruker for å gjøre barna sine yngelen - sølvfarget har de i en sølvsekk, som
voktes av to sild, som heter Bill og Jill.
Når solstrålene brytes og treffer yngelen er
de klare for sølving, men for første gang i
historien er sølvet borte.
Bill og Jill legger ut på en farefull ferd for å
finne sølvet før det er for sent.
Tidspunktet for oppsettingen av JAKTEN PÅ
SØLVET er ikke tilfeldig valgt. Når forestillingen spilles er fjorden full av vårgytende sild.
Oslo- og Bundefjorden har i tusenvis av år
vært et yndet gytested. Det er bare å komme
seg til Steinerskolens teaterscene eller ned til
fjorden for å oppleve JAKTEN PÅ SØLVET.

JAKTEN PÅ SØLVET er skrevet av Karoline
Meyer og Margrete Bratberg-Grøstad. Komponist: Torgeir Kristiansen. Regi og koreografi: Margrete Bratberg-Grøstad.

Billetter kan kjøpes i døra eller kjøpes på:

teaterfabrikken.ticketco.events/no/nb

LØP OG KJØP!

Regisør Margrete Bratberg-Grøstad er en tryllekunstner med barn. Hun får alle til å skinne som havets sølv.
Her med Ebba Jacoben Øberg, Ella Svae og Lara Johansen.
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Barn om påsken
•

Jesus hadde faktisk en ganske trist påske. Noen kastet stein på
graven hans. Derfor sto han opp og ble jøde.
Da ble det stor oppstandelse.

•

Jesus døde på en langfredag. Så sto han opp igjen etter tre dager.
Han var skitten og full av jord,- men i kjempegodt humør.

•

Så fløy Jesus opp til himmelen og traff Gud. Og nå sitter han ved sin
egen høyre side. Det er helt umulig å begripe, og ingen ting å bry seg om.
		

Nesoddens nyeste tannklinikk – du finner oss på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlege Fredrikke Arenfeldt Omdal
• Tannpleier Annette Seim Karlsen

Margrete Bratberg fra Aurskog Høland traff Espen Grøstad fra Nesodden i Oslo,
og dermed var det gjort.
Nesodden var sikret sin teaterfabrikk.

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Korpsåret 2018

En selvbiografi fra Bandmaster i Royal Marines og
musikksjef i norsk korpsbevegelse – dirigent, komponist og drivkraft i internasjonal blåsemusikk

– I anledning Korpsåret 2018 har jeg fått oversatt og utgitt biografien til faren min, Trevor Ford: Korpsbevegelser
(ISBN 978-82-93512-03-5), forteller Ann Turi Ford.
– Boka byr på viktig norsk korpshistorie, nesoddhistorie, gripende musikalske og menneskelige minner – og utrolig mange
morsomme historier.

Trevor Ford

LITT OM BOKA:
• For den som spilte i korps på 1960–70–80-tallet er Trevor Ford (86)
et kjent navn. Boka hans dekker norsk korpsbevegelses største 		
blomstringstid: to tiår fra midten av 1960-tallet, og dessuten 		
mange andre brede felt, først og fremst britisk militær
musikkhistorie, mest knyttet til Royal Marines og deres operasjoner
i Det fjerne østen.
• Tittelen spiller på Fords bevegelser over hele verden i korpsenes
tjeneste, og hans dype engasjement først i britisk militærmusikk, og
siden norsk korpsbevegelse. Hans biografi inneholder store deler av
nyere norsk korpshistorie, med vekt på Norges Musikkorps Forbund –
som i år altså feirer sitt 100-årsjubileum.
• Trevor Ford kom fra jobben som Bandmaster i Royal Marines i 1964 og
ble snart musikksjef i Norges Musikkorps Forbund Han ble etterhvert 		
også kjent som dirigent, komponist og drivkraft i internasjonal 		
blåsemusikk. På underholdende vis formidler han sine musikalske 		
opplevelser i Norge og fra hele verden – og fra alle sider av hierarkiet.
Han forteller også fra sin karriere som dirigent, dommer, komponist 		
og arrangør. Og hans erfaring med å være utlending i Norge.

KORPS
BEVEGELSER
Ford Forlag

Se video: www.facebook.com/FordForlag/videos/931122580374085/
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Norgesrekord i rygging?
Det er mye som tyder på at det ble satt en
uoffisiell Norgesrekord på Nesodden.
En semitrailer med 30 tonn betongelementer hadde forvillet seg nedover Flaskebekkveien, og måtte rygge hele veien opp.
Ryggingen tok mesteparten av natten, og
sjåføren fikk en opplevelse han aldri kommer til å glemme.

Fylkesvei 108

Flaskebekkveien er 1,3 kilometer lang, og
går fra Flaskebekk til Flaskebekk brygge.
Veien ble i sin tid bygget som en «hest og
kjerrevei», og selv om den ble asfaltert i
forrige århundre, er den like smal som da
den ble bygget.
Vinterstid er det umulig for to biler å
møtes, og dersom en større doning, som
for eksempel en brannbil blir stående i
veien, er det bom stopp.

Kjører feil

I likhet med andre sjåfører hadde betongelementsjåføren kjørt feil. Betongelementene skulle til en nærliggende
byggeplass, men uten lokalkunnskap og
en pålitelig GPS er det fort gjort å bomme.
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Han er ikke den første, og blir helt sikkert
ikke den siste. Med mindre Statens vegvesen setter opp et skilt, som informerer
om at lastebiler over en viss lengde og
tyngde ikke må kjøre i veien. Den ender
på en brygge, uten snumulighet.

Flaskebekk Legesenter
Firebarnsmoren Liv og tobarnsfaren Andreas har åpnet doktorbutikk i Flaskebekksenteret.
Førsteklassingen Vincent Johannes Douglas
Larsen testet «barnevennligheten» i senteret, og ble imponert.
– Senteret er bra, sier poden, men jeg savnet
datamaskin, og nettilgang på venteværelset.
Heldigvis hadde jeg med min egen Ipad.

Fargerikt og fint
– Ellers var det fargerikt og fint. Det er tydelig
at de som har innredet og dekorert legesenteret har visst hva de har holdt på med, sier
Vincent.
Det blir bekreftet av doktor Liv, som ved siden
av fastlegejobben er kommuneoverlege, og
trener på Energihuset. - Det var Anne Marie
Zapffe og henns nevø som er arkitekt, som sto
for innredningen av kontorene. I tillegg har vi
fått gode råd av verdens beste doktorvikar.
Geir Bottolfsen er fast vikar for meg hver
fredag. Han og Anne Marie har behandlet tu-

– En svensk bok om dyr på bondegården og en båtmodell kunne med fordel vært byttet ut
med en playstation, sier Vincent Johannes. En svensk bok om dyr på bondegården og en
båtmodell kunne med fordel vært byttet ut med en playstation, sier Vincent Johannes.
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Helsesekretærene Linn Kjøsen og Karoline Baumann stortrives sammen med doktorene Liv Bertheussen Tangløkken Hagen
og Andreas Hessen Schei.
senvis av nesoddinger, og vet hvordan folk på
«odden» vil ha det. Andreas og jeg kom til et
nesten ferdig dekket «bord», men du verden
så mye jobb det har vært å få alt det praktiske
på plass. Tekniske utfordringer har stått i kø,
men nå er vi på plass, og kan konsentrere oss
om det vi kan.

- Jeg elsker pasientene mine, og har en veldig
fin liste, sier damen som kom til Nesodden fra
Harstad for tredve år siden.

Fra Trondheim
- Jeg kom til Oslo fra Trondheim da jeg var tjue,
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forteller Andreas på avslepent trøndersk. Jeg
har praktisert medisin i ulike vikariater i Oslo,
Bærum, og i Ski, men har nå gått inn for landing
på Nesodden.
– Her har jeg og familien bodd i snart ti år, og
her blir vi, sier Andreas, og ønsker velkommen
til den nye doktorbutikken i Flaskebekksenteret.

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• MC-førerkort
• Moped-førerkort

EKSTRAFORESTILLINGER FRA 3. MAI
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SPILLES T.O.M. 26. MAI
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

URPREMIERE 20. APRIL
OSLO NYE CENTRALTEATRET

Fargesterk og
spennende musikal Dagsavisen
Griselekkert for de minste
Aftenposten

En av høstens aller
beste forestillinger

Aftenposten

Ulidelig spennende

Dagsavisen

Dag‐ og
kveldsforestillinger

Med: Gard B. Eidsvold, Kim Sørensen,
Cato Skimten Storengen, Per Kjerstad

For barn fra 3 år

Regi: Yngve Sundvor

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

Billetter: 22 34 86 80/815 33 133

www.oslonye.no

