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Velkommen til Signalen Sjøbad

SIGNALEN
R E S TAU R A N T & S J Ø B A D

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag – torsdag: 16.00 – 22.00
fredag - lørdag: 12.00 – 23.00 • søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.

2

Varden leir og Brattbakken er noe av det flotteste vi har på Nesodden. Området benyttes av
tusenvis av nesoddinger hele året.
Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand

Utgiver: Signalen-da i samarbeid med:

Kjære leser

I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Joakim Holand / Torstein Bakmand
GRAFISK UTFORMING:

Original as
tlf. 93 222 730 / 92 21 00 65
TRYKKING:

X-ide as
ANNONSEBESTILLINGER:

ole-erik@signalen-da.no
Opplag: 5500
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

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

Brattbakken – Nesodden alpinsenter – har
verdens beste utsikt mot Oslo og er et kjærkomment tilbud for barn og unge. Adkomsten
til bakken er imidlertid problematisk.
Mange barn blir satt av og hentet nedenfor
brannstasjonen, hvor det ofte oppstår kø og
trafikkfarlige situasjoner.
Før han gikk i pappapermisjon bestilte derfor
ordfører Truls Wickholm en utredning. Utredningen skal omfatte parkering og ny adkomst
til Brattbakken, fra innfartsparkeringen i Håkonskastet og ny trasé fra toppen av Brattbakken tilbake til Håkonskastet.
Det blir med andre ord «ski in and ski out» i
Nesodden alpinsenter.
Samtidig vil også Varden leir få ny adkomst,
den gamle ble anlagt av Adolf Hitler & Co og
er minst like trafikkfarlig.
Utredningen skal være ferdig før sommerferien, behandles politisk i høst og ny adkomst
er kanskje på plass neste vinter.
I så fall spanderer Signalen heiskort på
ordføreren.
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Varden leir er demobilisert, men benyttes av
Heimevernet og har fortsatt militærstrategisk
betydning.
Sporene etter 2. verdenskrig er fortsatt synlige og må bevares for ettertiden. Bevaring
gjennom bruk er den mest effektive og sikreste måten å bevare hus, natur og historiske
minnesmerker.
Tyskerne sluttet å bruke Varden leir 8. mai
1945. Nå er det Heimevernet, barn, ungdom og
resten av Nesoddens befolkning som bruker
Varden og Brattbakken, i perfekt symbiose!

God vår!

Følg oss på

Ny og bedre adkomst til Brattbakken og Varden leir!
Da kulda endelig kom, kom den til
gangs og ildsjelene i Brattbakken
med Gunnar Murstad jr. i spissen,
fikk snøkanonene i gang.
Strenge koronarestriksjoner til
tross, Brattbakken har nok en
vinter vist seg fra sin beste side.
Det finnes ikke et slalomanlegg i
hele verden som har bedre utsikt
mot Oslo enn Brattbakken!

Trafikkfarlig adkomst
Adkomsten til Brattbakken er imidlertid en
utfordring. Mange bruker veien nedenfor
Brannvakta, men der er det umulig å parkere og trafikkfarlig å stoppe. Den gamle
veien (porten) inn til Varden leir er like trafikkfarlig.
Nå kan begge utfordringene bli løst.

Innfartsparkeringen ved
Håkonkastet
5. klasse fra Bjørnemyr skole hadde helklaff med været. Tredve centimeter nysnø og sol fra skyfri himmel!
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I Signalen – høst 2020 – skrev vi om en mulig
ny adkomst, og nå blir det «vei i vellinga»

Ny vei

Noe av det siste han gjorde før han gikk i «pappapermisjon» var å
bestille en utredning.
– Utredningen skal være på plass før sommeren, sier ordfører Truls
Wickholm, og legger til at den nye traseen kanskje kan være på
plass innen neste sesong.

«Ski in/ski out».
Fra innfartsparkeringen kan man stå på ski ned til Brattbakken.
Veien tilbake blir imidlertid (for) lang, for små føtter i store sko.
– Det løser vi med en ny løypetrasé fra toppen av Brattbakken, sier
Gunnar Murstad jr. som er styreleder i Brattbakkens Venner.
Da blir det «ski inn and ski out» i Brattbakken, alpinanlegget med
den beste utsikten i regionen.

Styreleder i Brattbakkens Venner Gunnar Murstad jr. berømmer samarbeidet med Nesodden kommune. Nå ser han og ordfører Truls Wickholm frem
til at adkomsten til Brattbakken blir bedre.

Torbjørn (41), Tuva (12), Mikkel (8) og Ludvik (9) har tatt en pause i bakken.
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få
15% bonus all ferskpakket
fisk og fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

BONUS
KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

s

NÅ strak

0
1.650I P.LU0SS0KIW
kunder!

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Det var en kompetent og faglig dyktig jury som dømte Brattbakken Park Jam 2021. Ellen Knutsen, assistert av sønnen Mio, Alva
Solland, Tor Lindberg og Chris Holter, assistert av sønnen Julius.

Knut Eide og Gunnar Murstad jr. er to av ildsjelene i Brattbakken.
Gustav og Kenneth Aggerholm setter stor pris på jobben de gjør.

Jakob Ingarson var rennets offisielle starter.

Luftige svev.
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Lyngåsveien 24
– ved Samfunnshuset
Tlf. 411 58 774
nesodden.vertshus@gmail.com

ÅPNINGSTIDER:
man - tors 16.00 - 01.00
fre – lør 13.00 – 02.00
søn 13.00 – 00.00

Velkommen til vertshuset!
Her kan du få et rimelig og variert måltid.
Fra flesk og duppe på mandager, til vår sterke
Kruttburger.

Karbi
smørbrsød
kr. 49
,–

Nesodden vertshus
– stedet med det gode vertskap!
– vi har takeaway!

Foto: Annette Paulsen

8

Suverent tilbud!
Anders Kjensli er mannen skolene på Nesodden ringer til for å bestille dag i Brattbakken.
– I år kom vi litt sent i gang pga snømangel
og pandemien, sier Anders, men dette er et

Glade premievinnere: G11/12
1: Clifford Marcussen 2: Bror Lindbæk
3: Noah Skjølgard

suverent tilbud til skoleelevene.
– Alternativet er en dagstur med buss til
andre alpinanlegg, – i Brattbakken er elevene «hjemme» på Nesodden. Vanligvis har vi
bortimot tusen elever på besøk, i år er antallet redusert til det halve pga koronaen.

– Det har imidlertid gått fint, sier Wenche
Lembourn som har «vertinnejobben» på
vegne av Nesodden kommune. I tillegg er hun
frivillig i Brattbakkens Venner og er nesten
bestandig på plass i Nesoddens alpinanlegg.
Det to kommuneansatte gjør en kjempejobb!

Hvert år er Wenche Lembourn og Anders Kjensli vertskap i Brattbakken, for hundrevis av skoleelever
på vegne av Nesodden kommune. Sammen med Frank Marius Marthinsen utgjør de kommunens
«Brattbakkens kjerneteam».
9

Vi ønsker alle våre passasjerer
en deilig vår med sol og varme!
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Huldra selges!
relse» sett fra Norled sin side.
Hovedsambandet mellom Aker brygge og Nesodden (Rute
B10) er allerede elektrifisert, og vi jobber for at våre hurtigbåter også skal få elektrisk fremdrift og møte fremtidige utslippsmål for Oslofjorden.
Huldra tilhører i så henseende fortiden.

– Ledelsen i Norled har besluttet å selge Huldra, opplyser regionsjef Jarle Myrbø, – og båten er lagt ut for salg.
Den ærverdige gamle «damen» ble bygget i 1974 og begynner
å bli «trett av dage».
Hun har vært en trofast sliter og fungert som reserve- og
«charterbåt», men nå er hun klar for en «pensjonisttilvæ-

Huldra sånn som vi alle kjenner henne.
Som charterbåt er Huldra ideell, massevis av uteplass.

Huldra som isbryter i «Lysakersambandet».
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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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Tilbakeblikk på Huldras 47 år i trafikk

Brakar» – og «Smørbukk» ble ombygget til i landstigning over baugen,
da var «Huldra» sine dager i hovedruten over.
Som reservebåt ble det mange oppgaver. Fergene skulle i dokk og da
ble det reserverute. Det ble chartertrafikk og fast rute til operasommer
på Oscarsborg.

av Harald Lorentzen

Utover på 1970-tallet var man i en skikkelig brytningstid i ruten mellom
daværende Rådhusbrygge 2 og Nesoddtangen. Det kom stadig flere reisende og man måtte fornye båtparken med en større passasjerferge.
Det ble skipskonstruktør Freddie Mikkelsen som tegnet den nye fergen,
et riktig «monster» av en passasjerbåt. Han benyttet skroget til en type
pendelbilferge og tegnet inn et helt nytt overbygg.

Når vinteren kom måtte hurtigbåten «Prinsessen» legge opp og «Huldra» var ikke vond å be inn til Lysaker.
Så kom tiden da AS Nesodden-Bundefjord DS skulle legge inn årene
1. juli 2009.
Tide Sjø, som det da het, valgte å beholde «Smørbukk» til deres pendelferger var levert. «Huldra» ble beholdt som reserveferge, den kunne
brukes hvis hovedfergene måtte legge opp, og nå betjente man også
hurtigbåtruten Nesoddtangen-Lysaker. Nå fikk fergen nytt skorsteinsmerke, de tre røde ringene kjent fra gamle Stavangerske DS.

I mai 1974 kom «Huldra» til Oslo. Utstyrt med hydrauliske sidegangveier som ble styrt inne fra båten gjorde av- og påstigning ganske grei.
På den aktre gangveien ble det installert en rullestolheis.
Mannskapet var kaptein Oddvar Bjerkås og maskinsjef Thorleif Sagvolden
og matros Egil Arvesen, billettørene skiftet på å være om bord.
«Huldra» ble de kommende årene selve hovedfergen. Med sin 428 passasjerplasser tok den unna de største toppene morgen og kveld.
Selskapet hadde fortsatt rute i Bunnefjorden og når isen la seg måtte
«Huldra» inn og bryte opp. En dag gikk den inn til Fjordvangen og da
målte vi 28 cm is som båten gikk i uten nevneverdig problem.

Årene gikk og ny teknologi vant fram. Nå var det elektrisk drift som
skulle være framtiden. Det tok et par år å bygge om de tre fergene og i
mellomtiden var det «Huldra» som trofast gikk fram og tilbake mellom
Aker Brygge og Nesoddtangen med sin gamle dieselmaskin. Enkelte
av mannskapet var så glad i denne fergen at de ville være med lengst
mulig, den hadde jo sjel.

Flere og flere reisende kom til og i 1980 fikk selskapet en gammel bilferge fra Vestlandet, men fortsatt var det «Huldra» som betjente hovedruten.
Så kom flyttingen fra Rådhusbrygge 2 til Aker brygge i 1986. Fortsatt
med sidegangveier på de fergene som da var i flåten. Samtidig ble det
bygget en helt ny pendelferge, «Dronningen», som hadde av- og påstigning over baugen. Nå skjedde det mye, «Huldra» fikk kuttet baugen og
ny inngang. Nå gikk også denne inn i en gangvei-lem over baugen. Den
aktre gangveien ble låst igjen, mens den forre ble beholdt.

Alt har en ende, også gamle
båter som har fraktet nesoddfolk i snart 47 år. Det blir
spennende å se hvor hun
nå havner.

«MS Reigun», den tidligere passasjerbåten «Oscarsborg»,

Takk for god innsats
kjære «Huldra».

i Drammen før
ble hugget«Bamse
opp.
Da selskapet fikk enda en gammel pendelferge
fraden
Vestlandet,
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M/S «Prinsessen» første sommeren, i 2001.

Mastene på Nesodden
Høyt henger de, men sure er de ikke!
Joachim Syverinsen og Henrik Arnesen i Site
Service klatrer i mastene, og sørger for at vi
har mobildekning på Nesodden.
Slik at vi kan ringe til hverandre, lytte på radio,
sende meldinger og vite hvor vi er.
Det er flere titalls master på Nesodden, alle
må inspiseres med jevne mellomrom og repareres dersom noe er i ustand.

Henrik Arnesen og Joachim Syverinsen vet det meste om mastene på Nesodden.
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Site Service AS
Site Service bygger, drifter og vedlikeholder fiber, tele og mobilkommunikasjonsverktøy over hele Norge.
– Vårt område er Viken, herunder Nesodden, sier Joachim og Henrik.
– På Nesodden har vi slitt med dårlig dekning i årevis, men den tiden er forbi, sier
gutta.
Begge har vokst opp og er bosatt på Nesodden, og har slitt med dårlig dekning
de også, men bortsett fra et par små
«hull», er dekningen nå upåklagelig. Nye
og bedre master har kommet på plass,
og gutta er raskt på pletten dersom noe
skjer.
– Vi betjener master som er fra 5 til 220
meter høye, sier gutta og gliser. Utsikten
fra de høyeste mastene er formidabel,
men har du høydeskrekk, bør du kanskje se deg om etter en kontorjobb, sier
Joachim.
– Mye av jobben vår kan gjøres ved å feilsøke på nettet, men når isen legger seg
på mastene må vi klatre opp og banke is.
– Det er et helvete, da henger vi høyt og
er sure!

Henrik og Joachim sjekker at alt er som det skal være inne i «kontrollrommet»
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Joachim Syverinsen gjør seg klar til dagens klatretur.

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri
Bilder av Elin T. Eriksen og mange andre
kunstnere kan du kjøpe via vårt nettgalleri.
Du kan også kjøpe gavekort.
www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54, 1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001 - helleiken@gmail.com
ÅPENT 9-19, LØRDAG 10-17
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De høyeste mastene gutta klatrer i er over
200 meter, denne er «bare» 30.

Sang julen inn!
Julaften 2020 kunne man høre
«Veni Redemptor Gentium» fra
rorhuset på M/F Kongen.
«Folkefrelsar til oss kom» er en
eldgammel salme på latinsk, og
har aldri før blitt sunget av en
skipsfører, utdannet ved Norges
Musikkhøyskole.
Ihvertfall ikke på nesoddbåtene!

Musikkhøyskolen og
Skipperskolen
Olav Leden Nytrøen har gått i matrosdress så
lenge han kan huske; i Sølvguttene i femten
år – og siden 2008 om bord i nesoddbåtene.
Olav har seilt som matros/billettør mens han
har studert musikk ved Musikkhøyskolen og
navigasjon på «Skipperskolen».
I fjor ble han uteksaminert fra begge, og på
julaften 2020 inntok han kapteinsstolen på
selveste Kongen.
Til sin avsluttende eksamenskonsert på Musikkhøyskolen ble det kun sunget «maritim»

Guttedrømmen har gått i oppfyllelse for nesoddingen Olav Leden Nytrøen. Julaften 2020 navigerte han
M/F Kongen som overstyrmann.
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musikk med havet som tema, deriblant «Til havs», «Skomværs-valsen» og Steuermanns arie fra «Der fliegende Holländer».
Som om ikke det var nok, kom Sølvguttene og medvirket i to numre.
Olav besto eksamen med glans.
Det samme gjorde han på Skipperskolen og fikk sine papirer som
styrmann i fjor høst.
Olav er til daglig ansatt som matros i Norled og kan vikariere som
styrmann, men kjenner vi «operamatrosen» rett, er det bare et
spørsmål om tid før han er kaptein på egen skute.
Når Olav har frivakt fra nesoddbåtene synger han fast i det profesjonelle koret Christiania Mannskor, samt ensemblet Consortium
Vocale som har spesialisert seg på gregoriansk sang.
I tillegg jobber han som frilanssanger og har oppdrag som innleid
sanger i Trondheim Vokalensemble og diverse kor og kirker i Oslo.

«Hør skipsklokkens klang». Sammen med Sølvguttene har Olav sunget
«Skomværs-valsen» utallige ganger.

Operasangeren og styrmannen Olav Leden Nytrøen
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Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
– Jeg gikk på det som var Høgskolen i Vestfold (nå Universitetet i Sørøst-Norge) i 2009-2012 hvor jeg tok min bachelor i nautikk. Mens jeg
gikk på studiet der kjente jeg veldig på at det var sang jeg egentlig ville
holde på med, og jeg sang på det meste i syv forskjellige kor mens jeg
gikk på styrmannsskolen, forteller Olav.
– I stedet for å dra til sjøs som kadett etter studiene valgte jeg å ta sangtimer og jobbet også et halvt år fulltid på Baronen før jeg søkte på Norges Musikkhøgskole. Jeg begynte på NMH høsten 2014.
– Min eksamenskonsert på NMH fant sted tirsdag 4. juni 2019, hvor jeg
sang musikk utelukkende med hav og sjø som tema.
– Første avdeling sang jeg «klassisk» musikk om havet.
– Andre avdeling sang jeg i full uniform, jeg fikk låne full kapteinsuniform av Per Håkon Enoksen.
– Repertoaret i del to var litt mer løssluppet og jeg hadde også med et
lite band for å fremføre noen sjømannsviser. I tillegg var jeg så heldig
å få med min venninne Ragnhild Bye Lütken, Erik Byes barnebarn, på
skipsklokke på Skomværvalsen. Hun hadde fått låne selve skipsklokken
fra Skomvær II av sin onkel Ola Bye.
– Jeg hadde også med Sølvguttene på de tre siste sangene, jeg begynte
i Sølvguttene som sopran i 2002 og sang i matrosdress de første fire
årene. Siste nummer inkluderte blant annet «kapteinens sang» som jeg
er oppvokst med fra Sølvguttenes sommerleir hvor vi sang den hvert år.
Det var jo da litt morsomt å avslutte eksamen i kapteinsuniform med et
kor i matrosdress.
– Etter eksamen hadde jeg chartret Huldra og hadde eksamensfest for
de medvirkende, samt en del familie og venner om bord der, det ble en
veldig artig kveld.

Eksamenskonsert med akkompagnatør Ivar Anton Waagaard.

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester Sunde.
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Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

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

Kontrabass/dirigent Fredrik Otterstad, trekkspill Andreas Angell, gitar Jon Berg Eriksen.
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Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

U3A Nesodden
I Varden leir er det plass til løse hunder i hundegården og spreke gamlinger i «messa».
Universitetet for den tredje alder (U3A Nesodden) har klart å gjennomføre (nesten alle) sine forelesninger i
vinter, under strenge koronarestriksjoner.

Stolte
– Vi er ikke så rent lite stolte, sier Nils Erik
Lie, som er styreleder i U3A Nesodden.
– Vi er faktisk det eneste laget i regionen som
har klart å opprettholde møteaktiviteten, om
enn i begrenset omfang. I begynnelsen av
året måtte vi avlyse to møter, da var det kun
tillatt å avholde møter med ti deltakere. Så
ble det femti, men nå er vi tilbake på ti.
Munnbind er påbudt, men kan tas av når man
har inntatt sin plass og skal iføre seg kaffe
og wienerbrød, sier lederen med et lunt smil.
– Femti deltakere er under halvparten av
antallet som møter opp i Samfunnshuset,
hvor vi håper å være tilbake til høsten. Femti
er imidlertid bedre enn ingen, så her er det
«førstemann til mølla» som gjelder. Man
melder seg på og kan bare møte dersom man
har fått bekreftet plassen. Ingen slipper forbi
vår kasserer, som har blått munnbind mot
korona og sort belte i karate.
– I løpet av våren skulle vi hatt foredrag om
velferdstaten og mysterier fra fortiden.
Politiavhør og falske tilståelser, Oscarsborgoperaen og ikke minst Redningsselskapet

Ömer Ôser sørger for serveringen på Varden, styret i U3A sørger for resten!
21

Det du trenger til våren!

BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!
Naturlig sølvgrå overflate. Lettstelt
terrasse med opptil 12 års holdbarhet. Egner
seg på både nye og gamle terrasser.
Sioo-X impregnering er grundig utprøvd og
har vist veldig god effekt på trykkimpregert
tre, lerk, furu, gran, eik og teak.
I prinsippet kan imidlertid Sioo-X benyttes
på alle typer tre, så vel nytt som gammelt.
Et veldig fordelsaktig bruksområde er
terrasser, brygger m.m.

Vi ønsker våre kunder en deilig vår!
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vil forhåpentligvis gå som planlagt i april og mai.
Generalsekretær Rikke Lind som har satt sjøbein på Nesodden hele
livet skal forelese om Redningsselskapets rolle i beredskapen.
– Les mer om vårens program på u3anesodden.no, sier lederen i
foreningen for livslang læring på Nesodden.

Ut på tur?
I samarbeid med Anders Dammyr og Nesodden Turbuss har U3A reist
på utallige bussturer i inn og utland.
Det har dessverre ikke vært mulig det siste året, men nå er det håp.
Telemarkskanalen er satt på reisekartet, og 2. september går bussen
til Telemark hvor MS Telemarken tar oss med på kanalcruise.
Selvsagt må det være en båttur – på en busstur – når nesoddinger
skal på tur.
Lyst til å bli med på tur?
Ring Nils Erik Lie på tlf. 480 34 524
NB KORONAFORBEHOLD!

Arild Heder var sjef på Majorstua politistasjon da Ingelin Killengren var
politimester i Oslo. Det ble et hjertelig gjensyn da de to pensjonistene møttes
i Varden leir. Her sammen med Nils Erik Lie, styreleder i U3A Nesodden.

Hvem skjuler seg bak maskene. Riktig svar sendes: thl@signalen-da.no

Det er en lydhør forsamling som inntar «messa» i Varden leir.
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Fredsforskeren Nils P. Gleditsch holdt foredrag om
«Miljø og konflikt».

Øyvind Nustad tok U3A Nesodden tilbake til 1960-tallet. Her står
han sammen med styremedlem/sekretær Henne Gilbo.

Illustratøren og forfatteren Iben Sandemose holdt et fascinerende
foredrag om sin bestefar forfatteren Aksel Sandemose.

U3A Nesodden har en tidligere juridisk tungvekter som kasserer.
Hanne Gilbo styrer påmeldingen til møtene med jernhånd. Ingen
slipper inn uten bekreftet plass og munnbind.
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Spro Havn
Dersom du tar rute B21 får
du se det største byggeprosjektet på Nesodden noen
sinne.
Fra nesoddbåten har du
utsikt til en enorm byggegrop og en gigantisk molo.
I byggegropen kommer
det 450 boliger og i moloen
blir det plass til 300 båter.
Interressen for prosjektet
er også enorm, over 4 000
personer har meldt sin
interesse.

Tidene forandrer seg. I sin tid ble det eksportert is og feltspatt fra Spro Havn. Nå blir det boliger og
båtliv i det gamle gruveanlegget.
25

Spørsmålet er hvor
mange som kjøper når
Merkantilbygg AS åpner
for salg i mai.

Savner du reisene til

syden?

Bygg «paradiset» hjemme
til en overkommelig pris!
Drømmen om et svømmebasseng i hagen
har veldig mange, men det har alltid vært
uoverkommelig for de fleste fordi det bare har
eksistert dyre løsninger som å støpe, mure i
Leca eller kjøpe et ferdigstøpt i glassfiber.
Det finnes nå sikre løsninger med stålplater og
gummiduk i størrelser opp til 5x10 meter som
er enkle å bygge. De kan også bygges ned i en
terrasse som disse bildene viser.
VIKEN REHABILITERING prosjekterer og
bygger basseng i mange former og størrelser
og alt rundt til en overkommelig pris.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tel 48402774 • post@vikenrehabilitering.no
w w w. v i k e n r e h a b i l i t e r i n g . n o

Støping av underlag
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Bassengkonstruksjon

Innramming

Lang kystlinje
I Signalen følger vi prosjektet med spenning.
Nesoddens kystlinje er også enorm og anløpsstedene for nesoddbåtene er fortsatt mange, ihvertfall i sommerhalvåret.
Et prosjekt i denne størrelsen vil fremskynde prosessen med rutegående hurtigbåt på helårsbasis.

Fjorden er den eneste køfrie veien mellom Drøbak og Oslo og et nytt
anløpssted for rute B 21 bør være mulig.
Tiden vil vise om vi får høre kapteinen annonsere:

– Neste anløpsbrygge Spro Havn!

Fra moloen i Spro Havn er det fri utsikt til Holmenkollen og Tryvannstårnet

Slemmestad, Vollen og Vardåsen skisenter ligger rett vest for Spro Havn.
27

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Hagemøbelsett
LARKOLLEN (TEAK)

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

Bord i 160-210
160-210 cm

,–
12990

3,6m

Excursion
500/520cm

9550,–

9795,–

8995,–

Lekehus Otto/Mille
2

Hasle Kajakk

Klatrestativ/Lekestativ
Marit

11950,–

6990,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Hvor ble de av?

av Harald Lorentzen

«Prinsen»
Hurtigbåten «Prinsen» – den er det vel mange som husker?
Den gikk mellom Vollen og Slemmestad – og ikke minst halvtimes-ruten på kvelden mellom Aker brygge og Nesoddtangen fram
til Norled overtok driften i juli 2009.
Den har nå kommet tll Port Blair, som ligger på øya South Andaman
i India. Der har den fått navnet «Aashi 1».
Takk til «skips»-detektiven Knut Lorentzen.

«Prinsen» alias «Aashi 1» ved havn i Port Blair på øya Soth Andaman i India
med sitt nye mannskap 11. januar i år.

«Prinsen» blir fraktet vekk fra Oslo på dekket av en frakteskute.
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Sett ikke livet
på vent
:)
Visste
du at...

Hvis noen av butikkene våre er stengt,
har mange av dem uansett «klikk&hent»!
... på Tangen Senter har vi åtte butikker som selger
tøfler og sko til barn, dame, herre og firbente!
Regler kommer og går, men Tangen Senter består!
Dette mangfoldet
vil du
også
oppleve innen klær,
Så velkommen
til en god handel
så ofte
du vil,
interiør, fritid, vær
matsåog
god drikke.
men husk på smittevernreglene,
snill!
Vi sees i Nesoddens handlegate!

Vi går nå mot vårens og årets lysere sider,
og da er det hyggelig å fornye deg selv eller hjemmet etter de siste tunge tider.

Tusen takk for at du handler lokalt!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

23 TIMER
TIMER
GRATIS
GRATIS
PARKERING
PARKERING

i P-garasjen

1 TIMES
EKSPRESS
PARKERING

på P-tak

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

10-20 (9-18) • Meny: 8-21 (19)
w w w. t a n g e n s e n t e r. n o

www.tangensenter.no
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Bekvemmelighetsflagg
I fjor sommer skrev vi om lastebåtene Zuzanna og
Gullha, som hver dag året rundt seiler forbi oss på
Nesodden.
De seiler med sand, som de laster i
Svelvik og losser i Kongshavn – og i fjor var skipene
registrert på Cook Island,
en eksotisk øy i Stillehavet.

skapene ombord er norske eller utenlandske.
Vi betviler imidlertid ikke at styreleder Gangsø har
rett i at de «følger norske lover og regler».

Nå er skipene registrert i
føderasjonen Saint Kitts
og Nevis - en øystat i Karibia - som er like eksotisk
som Cook Island.
– Dette har vi gjort ut fra
forretningsmessige vurderinger, sier styreleder og
medeier Christer Gangsø i
Kamaro Invest AS, som eier
skipene.
Hvilke vurderinger som ble
gjort ønsker han ikke å kommentere, ei heller om mann32

Seilingssertifikat
– Flaggstatene har ulike bestemmelser, forteller ITF-inspektør Truls Steder i ITS (International Transport Federation). De er
representert i 57 land og er tilsammen 140 in-

spektører. På Saint Kitts og Nevis er det ikke
krav om egen kokk om bord i skip under 10 000
tonn for å få selingssertifikat.
– Da må lettmatrosen koke potetene, sier

den erfarne inspektøren, og legger til at det
etterhvert har blitt 32 flaggstater som tilbyr
«bekvemmelighetsflagg». Selv et land som
Moldova, et land uten kyststripe, tilbyr flagg.
– Ganske eksotisk det flagget også, og «forretningsmessige vurderinger» kan være så
mangt, sier ITF-koordinator i Norge Angelica
Gjestrum i ITS. Hun har selv vært ombord i
Zuzanna. Den gang var flagget Tonganesisk,
mannskapet var indisk og øst-europeisk og
kapteinen (en vikar) var norsk.

Kabotasje
Kabotasje er transport mellom steder i en
annen stat enn der hvor transporten hører
hjemme.
Norge er ett av få land i verden som ikke har
lovfestet sjøfolks rett til samme lønns og arbeidsvilkår som i landene skipene anløper.
– Problemstillingen får vi ikke endret før vi
får norske lønns- og arbeidsforhold i norske
farvann, sier tariffansvarlig Jan Erik Lundby i
Sjømannsforbundet.
Jan-Erik vet hva han snakker om, han har
mangeårig fartstid som matros/billettør i
nesoddensambandet.

Flagget til St. Kitts og Nevis
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer
en riktig god vår!
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Bekvemmelighetsflagg
Bekvemmelighetsflagg er et flagg tilhørende et land som benyttes på skip med eier/eiere fra et annet land. Skipseieren kan på den måten unngå
høye skatter i hjemlandet og også gjøre skipsregistreringen enklere. Landet som stiller flagget til disposisjon tar betalt for tjenesten, og i noen
mindre land er denne betalingen en betydelig inntektskilde. Den internasjonale Transport Workers’ Federation (ITF) holder en liste over land
som stiller sine flagg til disposisjon på denne måten. Per i dag er det 32 land på denne listen.
Bruken av bekvemmelighetsflagg er upopulært i mange land, og det er to hovedgrunner til dette. Praksisen fører til at land med strengere krav
mister inntekter, samt at sikkerheten og arbeidsforholdene ombord kan bli dårligere. Internasjonale konvensjoner sier at nasjonaliteten på et
skips flagg avgjør under hvilken domstol eventuelle lovbrudd skal behandles (når lovbruddet har funnet sted i internasjonalt farvann).
Utflagging brukes også i en videre betydning om å flytte bedriftsvirksomhet (spesielt produksjon) fra høykostland (f.eks. land i Europa/Nord-Amerika) til lavkostland (f.eks. Kina).

Land som tilbyr bekvemmelighetsflagg ifølge ITF
Følgende land har siden 2003 blitt listet som land med flagg som benyttes som bekvemmelighetsflagg:
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Festung Lista

«Corncrake»

fortsettelse fra forrige nummer
Dersom du har lyst til å se hva
Varden leir på Nesodden kunne
ha vært, bør du ta en tur til Lista.
Der finner du det som i sin tid
var landets lengste rullebane, en
inntakt flyplass, Nordberg Fort,
Festung Lista Hangarmuseum og
Lista Flymuseum.
For å nevne noe!

«Corncrake»

På Lista har man tatt vare på vår
nære historie og skapt en turistattraksjon, som hvert år tiltrekker
seg tusenvis av besøkende.

Tyskernes brakker
Er du tidlig ute, kan du bestille rom i tyskernes
offisersmesse. Den staselige bygningen ble totalrenovert så sent som på 1980-tallet da Forsvaret fortsatt var tilstede på flyplassen.
Alternativene er imidlertid mange.
Det finnes utallige rom i mannskapsbrakkene,
som i sin tid huset Flyvåpenet og norske solda-

Lista fyr er en attraksjon i seg selv.
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ter fra andre våpengrener.
Nå har Forsvaret flyttet ut og hele anlegget
leies ut til turister.
Rommene er rene, pene og utstyrt med alt man
trenger. Dusj, toalett og kjøkkenfasilteter dersom man vil lage maten selv. Alternativet er
«bed & breakfast» eller et besøk i nærliggende

Negoita Cristian fra Bucuresti i Romania kom til
Lista som servitør for fire år siden. Nå eier og driver han Bispen, en restaurant i verdensklasse, på
Borhaug. Her sammen med sin kjøkkensjef Kerte’sj Aniko fra Ungarn. Restauranten er nesten
alltid full. Det lønner seg å bestille på:
listarestaurant@gmail.no eller 911 35 876

restauranter. Noen få steinkast fra leiren finner man Norges svar på Paul Bocuse, Negoita Cristian,
som driver det siste man forventer å finne på vindfulle Lista. En gourmetrestaurant i særklasse,
med (nesten) like god pizza som på Signalen Sjøbad!
Aktivitetstilbudet for de minste befinner seg i en hangar og består av bl.a. trampolinepark, «paint
ball», skatepark og go-kart.
Inne på området beveger man seg på veier av betong, støpt av okkupasjonsmakten mellom 1940-1945.

Slippsetting på Lista har lange tradisjoner
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Ordtaket: «Når det er vindstille på Lista, blåser hønene på sjøen», fikk
eieren av denne seilbåten smertelig erfare.

Kanonstillingene og løpegravene i Nordberg fort er intakte, men sikret
ovenfra.

Fra Nordberg fort hadde tyskerne full oversikt over «Kysten Lindesnes Åna
Sira og Dalstroka innafor). Her ser vi mot Åna Sira. Innseilingen til Hidra og
Flekkefjord til høyre.

Adolf Hitler var sikker på at den allierte invasjonen ville komme i Norge.
Derfor beholdt han 400 000 soldater i Norge helt til krigen var slutt. Lista fyr
kan skimtes til høyre for kanonløpet.
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Nordberg fort
Fra det gamle flyplassområdet er det kort vei
til Nordberg fort. Fortet ble etablert i krigsårene og er ett av få tyske kystfort som er
bevart i sin opprinnelige form. Etter krigen

disponerte Sjøforsvaret området, som i dag
er fredet som kulturminne. Fortet er et nydelig naturmål med gode turveier.
Løpegravene er sikret og er veldig populære
for store og små barn. Helleristningene på

Innimellom krigshistorien på Lista kan man rusle langs kilometervis med
sandstrand.

Penne ligger rett ved fortet.
Utsikten over havet og Listalandet fra Nordberg fort er storslått.
Nesten like spektakulær som utsikten fra
Varden leir!

Hangar nr. 40. Bygd av tyske Luftwaffe.
Huser i dag Lista Flymuseum.
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Foto: Jeton Kaçaniku

Galleri
-Vinduet i barnehagen

Verdens fineste utstilling ligger kanskje rett rundt
hjørnet. Ha en fin og utforskende tur i nabolaget ditt.
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Den tyske offisersmessa er et staselig bygg, og et glimrende overnattingstilbud.

Veiene i leiren «sitter som støpt». Kanskje ikke så rart? De er støpt i betong!

I mannskapsbrakkene har det bodd tusenvis av norske vernepliktige
soldater etter krigen.

Et opphold i den gamle militærleiren på Lista er et minne for livet.
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Skal sommeren tilbringes hjemme?
Da kan det kanskje være fornuftig bruk
av feriepengene å investere i noe som
gjør ferien til det du ønsker deg, hvis
sydenferien ikke ble noe av. Å bygge et
svømmebasseng koster ofte mindre enn
du tror fordi det nå finnes mange flere
alternativer enn det gjorde før. Bassenget behøver jo ikke å ha internasjonale
mål, og det må ikke mures og graves ned
i bakken. Det finnes løsninger med både
plastduk og stålplater som tåler å stå ute
hele vinteren. Komplette basseng med
renseanlegg i en grei størrelse for de

fleste, får man for under 20.000. Det kan
bygges selv på 2-3 arbeidsdager hvis du
ikke har for mange tommeltotter. Det er
ikke så mange på Nesodden som skryter
av å drive med dette, men et firma som
heter Viken Rehabilitering påtar seg både
å bygge bassenget fra ferdige byggesett
og bygge det du vil ha rundt. Har du et
gammelt basseng som ikke lenger er i
bruk kan de selvfølgelig også fjerne dette
og bygge nytt på tilpasset område.
De kan forresten hjelpe deg med hvadetmåttevære i hus og hage. For de fleste av

oss blir det nok «hjemmesommer» i år
også, men hva gjør vel det? På Nesodden
er vi så heldige å være omgitt av natur
på alle kanter, og veien til en badestrand
er kort, dersom vi ikke har eget svømmebasseng i hagen. Bruk sommeren til
rehabilitering av deg selv og huset.
Ta kontakt med hyggelige Salman Azamov
i Viken Rehabilitering, som står til tjeneste med råd og tilbud (nesten) hele
døgnet, – ta kontakt for et uforpliktende
tilbud. Se annonse!

??
Illustrasjonsbilder fra produsenter. Bassenget på det tredje bildet er det samme som det på første, med terrasse bygget rundt.

42

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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Drøbak, here we come!
Noen tror kanskje at det er tilfeldig at denne utgaven av Signalen ble lagt ut
på båtene fredag 26. mars, men det er det ikke.
Nå er våren her, og med den, «helgeruten» til Flaskebekk, Sjøstrand, Ildjernet,
Steilene, Fjellstrand, Ommen, Søndre Langåra, Lågøya, Fagerstrand,
Aspond, Håøya, Oscarsborg og Drøbak. Bon voyage!

I perioden 26. mars til 31. mai går båten bare
fredag, lørdag og søndag, men fra 1. juni går
båten hver dag – og da går den helt til Son
(Rute B 21).
Fra 5. juni går også Rute B 22 fra Aker brygge til
Drøbak via Vollen, Slemmestad og Oscarsborg.

Borettidesign.no

Det er bare å glede seg til årets «Sydentur»!
Den kan man med fordel (og strenge koronarestriksjoner) ta med nesoddbåten til Villa
Malla på Filtvedt. Nærmere «Syden» kommer
man ikke i Oslofjorden.
Bon voyage!

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)
Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

I Drøbak kan man besøke julenissen.
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Villa Malla ligger på Filtvedt, siste stopp før Son. Mange går av her. Her ser du hvorfor!

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Rakk du
ikke frokosten?

På øverste dekk kan man få sjøsprøyt i håret og sol i fjeset.

• 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
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Trenger du megler i vår?
PrivatMegleren selger flest boliger i Norge målt
per megler. Vi får attraktive boliger til å se ekstraordinære ut.
Boligens behov for å oppnå sitt potensiale er alltid førende for
våre valg og fremgangsmåte, fordi riktig presentasjon er
den raskeste veien til høyest mulig pris.
PrivatMegleren Park har lang fartstid med håndplukkede
meglere fra de beste i bransjen i tillegg til kraftfulle
verktøy innen markedsføring.
Vi er stolte av at 7 av 10 som velger å bruke oss, gjør det
på anbefaling fra tidligere kunder*. Det bekrefter at vi leverer
en kundeopplevelse og salgsresultater som overgår
forventningene til mange av våre kunder.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Når sjekket du synet sist?

et du synet sist?

?

Bestill
en- fredag
utvidet
Mandag
synsundersøkelse
med optomap

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

Mandag - fredag

Et optomap-scan viser over
4 ganger mer enn et vanlig
netthinnebilde, og avslører mye
om synet og øyehelsen din.

Gyldig fra 10.02.2020
Mandag - fredag

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

Et optomap-scan viser over
4 ganger
merTorggt.
enn et32,vanlig
Interoptik Optiker
Ottestad,
Hamar, tlf 62 53 82 20
netthinnebilde, og avslører mye
om synet og øyehelsen din.

x = Avgangen innstilles i påskeuka

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Mandag - fredag

Båtruter 2021

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 15. mars 2021.

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

B11
Lysaker

B22

B3

B21

B2

B10 B20 B1
Aker brygge

B9

* B9
BÆRUM

Bygdøy
Fornebu

B1 B2
Hovedøya
B22

Nakkholmen
B1
B21

B2

0

Stengt i 2020
Closed in 2020

Sjøstrand

NESODDEN

Steilene

Vollen

Ommen
Fjellstrand

Tegnforklaring Legend
B1

B21

Søndre
Langåra

B11
B2

Lågøya
Slemmestad
B20

B3

B4
Langøyene

B10 B11
Nesoddtangen
Ildjernet

B3

Bleikøya
B1

B3

B2

2

Lindøya
B1 GressB2 holmen

B2

Flaskebekk

B4

Fagerstrand
2

B10 Normal drift Regular service
B20
B3

Sommerruter

B21 Services during the summer
B22 season

Aspond

Trikk Tram
Tog Rail
Museum Museums

Håøya

Brygge Pier

2
1

B2

Oscarsborg

B22
Drøbak

Filtvet
B21
Son

* B9

Bygdøyfergen
Ruters billetter gjelder ikke
Boat to the museums
Separate ticket purchase
required

Ruter OKI 10 -2019

ASKER

B2

B21 klippet fra Ruters lister på nett

OSLO

Oslofjorden

B2

B22 Aker Brygge/Drøbak/Aker Brygge starter ikke før 5. Juni og er ikke lagt ut ennå

B4

Båt Ferry services

Vi beklager at vi ikke har
plass til større tekst på disse
rutetabellene.
Sjekk Ruter.no for
tydeligere informasjon
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LØSN. 4-20: Håper at alle fortsetter å være flinke og ta hensyn og at vaksiner snart får oss ut av denne asosiale krisen – god vinter!

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

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 2021.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Stein Krohn
fra Nesoddtangen.
Han får et gavekort på 500 kr hos
Gulbjørnrud Bygg i Nordre Frogn.
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner

hos

Interoptikk

i Tangen Senter.

Dekksenteret Nesodden
I Torneveien på Fagerstrand, rett ved siden av bussgarasjene til Nobina, finner vi gutta
som KAN dekk. Bjørn Erik Godlien har drevet med bensin, diesel og dekk så lenge han
kan huske og tenker dekk og dimensjoner 24/7.
Sammen med seks ansatte er han nå klar for vårens vakreste eventyr; omlegging fra
vinter- til sommerdekk!

Trofaste kunder
– Vi har verdens mest trofaste kunder ,sier Bjørn Erik.
Nesoddingene er utrolig
flinke til å støtte opp om lokale bedrifter og selv om de
fleste bor i Tangenområdet,
kommer de til Fagerstrand
for å skifte dekk.
– Vi skulle gjerne vært nærmere der hvor folk flest bor,
men folk synes det er helt all
right med en tur til Fagerstrand.
– Har du stor lastebil kan du
snart få den reparert på Fagerstrand. Vi får snart et lastebilverksted som nærmeste
nabo, sier dekkmesteren.
– Snart kommer også Extra
til Fagerstrand, og hvem vet,
kanskje kommer Kongen.
– I så fall står vi klare til å
skifte dekk, for nå går startskuddet, sier Bjørn Erik og
gliser.

Dekkmesteren på Nesodden, Bjørn Erik Godlien
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Borettidesign.no

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)

Tom Bjørge Nilsen tar en «Usain Bolt» og er klar til start for sommerdekksesongen, sammen med
Kenneth Persilengen, Bjørn Erik Godlien og Khamis Moustafa.

Velkommen til vårt

rammeverksted

ELSKET I OVER 25 ÅR

Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no
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Sommernummer: 18. juni
Høstnummer: 10. september

på Fjellstrand

Vinternummer: 3. desember
www.signalen-da.no

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

UTGIVELSESPLAN
2021:

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

www.signalen-da.no

DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

DYREBUTIKK

Din lokale hjelper AS

Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

• Snekring ute og inne
• Mur, puss og flislegging,
steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted,
tak og beslag
• Maling av dyktige malere
ute og inne.
• Trefelling og beskjæring, egen forsikring - IF

FAGERSTRAND

VAKTMESTERTJENESTER

DYREBUTIKK
ÅPNINGSTIDER
Tangen: Man-fre 10-20 • Lør: 9 -18
Fagerstrand: Man-fred 11-19, tors 11-20 lørd 10-17

Tlf 93 86 11 5 • arnelendl@gmail.com
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Familien «Gulldrypp» på Fjellstrand

«Corncrake»

Ahmed Hayo er sertifisert birøkter og har sine bifolk over hele Nesodden.
Sine egne folk, og hovedkontoret for honningfirmaet «Gulldrypp», har
han på Fjellstrand. I år tror han det blir et godt honningår.
Signalen har fått lov til å bli med inn i Ahmeds og bienes verden og vil
følge familien gjennom årets honningsesong.

Bifolk
– Et bifolk utgjør «befolkningen» i en bikube,
forteller Amed.
– Om våren består bikuben av en dronning
og tjue tusen arbeidere. I løpet av sommeren
øker antallet til åtti tusen bier, som i likhet
med humler er vegetarianere. I motsetning
til veps som spiser kjøtt. Selv er jeg allergisk
mot bistikk og var livredd for å bli stukket.
Nå er biene mine venner, men jeg har alltid
med meg en «EPI»-pen for sikkerhets skyld.
Det var min fars fetter i Syria som fikk meg
til å begynne som birøkter. Jeg leste meg
opp, tok sertifiseringskurs og begynte med
én kube for tre år siden. Nå har vi ti bifolk på
Kavringstrand, Ursvik, Toppåsen, Glenne og
Digerud gård. Kanskje også på Flaskebekk i
år, sier birøkteren med et lunt smil. Jeg har
hørt at forholdene der skal være gode.

En teskje honning
– Visste du at én teskje honning utgjør en bies
livsverk, spør Elise Randa. Hun og Ahmed
møttes på «Løkka» og havnet på Nesodden
ved en tilfeldighet.
– En venn visste om et hus som var til leie på

Hele familien «Gulldrypp» hjemme på Fjellstrand
55

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

www.samcom.no – post@samcom.no

• 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
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Fjellstrand og vi falt pladask. Resultatet har blitt Sahar (9), Lajali (7)
og Farook (4 måneder).
– Det er ikke bare «The birds and the bees» som trives på Nesodden,
sier jenta som er «siddis» (kommer fra Stavanger).
– En teskje honning hver dag tar forresten bort allergi, sier Elise.
– Vel og merke dersom honningen kommer fra ditt nærområde. Vi
satser derfor på å produsere honning fra hele Nesodden, og har du et
brann- eller vanlig sår er honning gull verdt, sier familien bak
«Gulldrypp» på Fjellstrand.

Røykeren er ett av «Corncrake»
birøtkerens viktigste hjelpemidler.
Gipsmakeren fra Syria som
ble birøkter på Nesodden.
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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

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1000 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

Tlf 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • tannhelse@akriss.no
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen ved Skoklefallkrysset

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

EKSTRAFORESTILLINGER APRIL-JUNI 2022
OSLO NYE HOVEDSCENEN

EN VANDREFORESTILLING - NÅR DU VIL

OVERSATT AV TEODOR

JANSON
BJARKE OG SYNNE TEKSUM
MANUSMEDVIRKNING: EDWARD AF SILLÉN
OPPRINNELIG INSTRUERT OG MEDSKREVET AV MARKUS VIRTA
REGI: KIM

– EN HELT HERLIG FORESTILLING
Aftenposten

- VANDRETEATER MED AHA- OPPLEVELSER

– FØRSTEKLASSES FEELGOOD!

Aftenposten

VG

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

Billetter

www.oslonye.no

