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Kjære lesere,
Sommeren står for døren, og med den,
forhåpentligvis mange dager med sol fra
skyfri himmel og blå fjord, Oslofjord!
Da bør du reise med Nesoddbåten.
Ikke bare mellom Nesoddtangen og Oslo,
men til Drøbak, Ildjernet, Håøya og andre
eksotiske havner.
Sjekk sommerrutene og våre øvrige turer i
sommer, et Dixieland-cruise om bord i M/S
Huldra, eller en Båtraceopplevelse om bord
i M/S Bamse Brakar kan absolutt anbefales.
Ta for eksempel M/S Prinsessen en søndag
fra Oslo klokken 10.50 (eller fra Tangen
klokken 11.05). Den stilige damen suser
utover Oslofjorden i 23 knops fart, anløper
Flaskebekk, Sjøstrand, Ildjernet, Ommen,

Fjellstrand, S. Langåra, Lågøya, Fagerstrand, Aspon, Håøya, Oscarsborg, og
ankommer Drøbak klokken 12.05.
Returen til Oslo går klokken 17.35 og du
har drøye fem timer til disposisjon i
"Sørlandsbyen"
Drøbak,
eller
på
Oscarsborg. Gjør en dagstur ut av det. Ta
med nistekurv, og noe leskende som kan
nytes sammen med rekene du kjøper på
brygga i Drøbak. Inviter med naboen, eller
de som kommer på besøk til deg i sommer,
og send oss noen linjer om dine sommeropplevelser om bord i Nesoddbåtene.
Kanskje kommer de på trykk i neste
Signalen.
Dersom du ønsker en enda mere eksotisk
båtreise anbefaler vi Hurtigruten M/S
Richard With, sammen med blandt andre
Karl Erik Harr og Harald Lorentzen.
Turen går fra Bergen den 15. september.
Bon voyage!
God sommer!
Red.

7–23 – også lørdag!
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bare lave priser
Trygg bilpleie
 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

REMA 1000 Nesodden
Åpningstider: 8 – 21 (20)

E-mail: fagerhoe@online.no
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Trivsel
Adm. dir. Petter Skou

Som alle andre, liker vi i Nesoddbåtene
å skryte av oss selv. Vi liker å tro at
våre passasjerer trives med det transporttilbud de har gjennom oss. I høytidelige sammenhenger sier vi gjerne
litt blomstrende at «Vi selger ikke et
transporttilbud, vi selger et trivselstilbud».

og legger mye vekt på å innarbeide positive væremåter, åpenhet, renslighet, orden
osv. Vi vet dette er viktig. Vi synes også vi
lykkes i en viss grad, men vet selvfølgelig at
det alltid finnes forbedringspotensiale, og
arbeider som nevnt med det.
Men en positiv samhandling involverer
begge parter; uten så hyggelige passasjerer
som vi har, ville også trivselsen fort blitt

Og fra de tilbakemeldinger vi får, virker det
som det virkelig er slik; våre passasjerer trives om bord, og reiser ikke med båten bare
fordi de må for å komme til byen, men
også fordi de trives med det.
I den grad dette er riktig, skyldes det selvfølgelig ikke først og fremst oss ansatte,
men derimot det faktum at en sjøreise er
trivelig, båtene er hyggelige, medpassasjerene positive, bridgebordene interessante
osv. Dog allikevel: Uten en positiv samhandling mellom passasjerer og sjøfolkene
våre, kunne trivselsmomentet fort blitt
redusert. Dette er vi oppmerksomme på,

redusert. Da er også respekt for hverandres roller viktig. I den senere tid har det
skjedd noen ganger at enkelte passasjerer
oppfatter det som utidig innblanding når
våre folk ber om å få se billetter/kort, ber
om at det gis plass for avstigning, påtaler
5

ulovlig alkoholnytelse om bord etc. Dette
beror på en misforståelse. Man skal selvfølgelig være hyggelige mot hverandre, men
sjøfolkene har samtidig en jobb å gjøre
med de nevnte ting. Hvis man for eksempel unnlot å kontrollere billetter, i den grad
det er mulig i trengselen, ville vi ikke gjøre
den jobben SL betaler oss for å gjøre. Alle
må altså ha respekt for dem som forsøker å
gjøre en jobb, og ikke misbillige dem for
det. Så får vi diskutere måten jobben gjøres på: det er vi alltid åpne for, men ikke
det faktum at den må gjøres.
Noen ganger får vi også klager på at det er
søppel på dørken om bord, og grisete toaletter. Sikkert berettigete klager. Det er
imidlertid begrenset hva man når over,
bl.a. på overfylte kveldsbåter når det er
mørkt og man samtidig skal bistå kapteinen på broa. Men det er verdt å tenke på
at søppelet på dørken og griseriet på toalettene ikke kommer dit av seg selv, noen
av passasjerene har faktisk brakt det dit.
Og dét er jo ikke nødvendig, når man skal
samhandle om trivsel. Så derfor: Hvis man
betrakter båten som sitt annet hjem, som
mange gjør, og forholder seg deretter, så blir
en allerede høy trivselsfaktor enda høyere.

Se vårt store utvalg av

Se vårt store utvalg av

designbriller
designbriller

Rentefri delbetaling
med Synsamkortet.

Kjære sykkeltyv!
Ædabæda, denne sykkelen klarte du
ikke å rappe. Kosteskaftet som du
brukte som tvinge, ble for tynt og
låsen holdt.

Tangen Nærsenter - Tlf 66 91 26 85
Aker Brygge - Tlf 22 83 63 56
Vinterbro Senter - Tlf 64 96 10 02

Håper inderlig at du ikke lykkes neste
gang heller!
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Sommerruter Nesoddbåtene 2006
RUTE 601 NESODDTANGEN – AKER BRYGGE

Hallo i luken!
Har du husket å fornye
månedskortet?

Fra 25.06–05.08.2007 MANDAG–FREDAG:
0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 m00
1500 1530 1600 1630 1700 m00 2400 f0100 fn0200

RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
0602 0632 0702 0732 0802 0832 0932 m32 1432 1502
1532 1602 1623 1632 1702 1732 m32 0032 fn0132

RUTE 602 OSLO – NESODDENS VESTSIDE
Se eget rutehefte!

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER

Nina Andersen i luka til Ekspedisjonen på Aker Brygge

Fra 25.06–05.08.2007 MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddt.: 0630 0655 0730 0830 1500 1530 1600 1700
Ank. Lysaker: 0639 0704 0739 0839 1509 1539 1609 1709

f = kjøres kun natt til lørdag og natt til søndag
m = deretter minutter over hel time
n = nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

Fra Lysaker: 0640 0705 0815 0845 1515 1545 1615 1715
Ank. Nesoddt.: 0649 0729 0824 0854 1524 1554 1624 1724

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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«Flaskebæk – Som her er Dejligt!»
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været på et mildere sted i Norge, hvis jeg
skal dømme efter, hvad her vokser. Fire grader varmere her æn i Kr.ania, siger de.»

Flaskebekks «far»
I likhet med Bjørnstjerne Bjørnson likte
Richard Bache seg også godt på Flaskebekk. Sammen med et konsortium kjøpte
han Kristiania Iskompani og eksporterte
isblokker frem til 1922.
I 1898 kjøpte han eiendommen «Birkeli»,
og i 1924 bygget han «Bachehuset» som
har egen signalkanon, og utallige rom.
Richard Bache hadde også sin egen damp-

I bind 2 av «Nesodden historie» kan vi
lese at selveste Bjørnstjerne Bjørnson
var blant de første badegjestene på
Flaskebekk. Han bodde hos broren
Peder, som hadde leid hus her.
25. august 1890 skriver han i et brev til
sin kone bl.a.:

«Kjære Karoline, kjære venner, allesammen, jeg sitter her ute på Flaskebæk æfter
å ha været i sjøbad, som var langt varmere
æn vort. Jeg har sæt på landskapet rundt
om fra en væj, som drar seg højt op, men
som følger kystlinjen. Som her er Dejligt!
Og så er her så mildt, at jeg aldrig har
9

båt, DS Flaskebæk. Denne båten satte han
i rute mellom Kristiania, Flaskebekk,
Digerud og Moss, og i 1900 fusjonerte han
sitt dampskibsselkab med Nesoddens
Dampskibsselskab, forløperen til dagens
båtselskap.

Dagens beboere
I dag er det Mari Nygaard og hennes tre
sønner som bor i «Bachehuset» på
Flaskebekk. Mari er født og oppvokst på
Tynset hvor hennes tante, som eier
«Birkeli» bor.
– Det er et privilegium å få lov til å bo i

dette staselige huset, det er nesten utrolig,
sier yngstemann Ole Martin, som går i 8c
på Tangenåsen Ungdomsskole.
– Bortsett fra all plenklippingen om sommeren og all vedfyringen om vinteren er
det fantastisk å bo her.
– Eiendommen er på ca fem mål og huset
10

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie
Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

er like spennende og eventyrlig som
Tusenfryd!

Det skulle vi gjerne hatt i dag også!

– Vi sender ofte varme tanker til Richard
Bache som oppførte huset i 1926.
– Bare så synd at det brant i 1941, da ble

Richard Bache, hans kone Jenny
og deres barn

Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS
1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-16
Torsdag 7-18
Lørdag 9-13
Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no
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64 93 9194

Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie
Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Mari Nygaard og hennes tre sønner
Karl Magnus (19), Ole Martin (13) og Alexander (18)
dessverre karnappene og gjesteværelsene i
2. etasje borte, og huset ble gjort om til
tomannsbolig.

– I gamledager var det ringeklokke i hvert
rom hvor gjestene kunne ringe på «piken»,
det skulle vi gjerne hatt idag også.
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Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

– din
lokale gullsmed!
BR-1660W

Hvitt gull rekkering
m/5 diamanter 1,0ct WSI
før 32.000,– Nå 17.990,–

BR-7299W

Hvitt gull énstens ring
m/diamant 0,30ct WSI
før 12.500,– NÅ 6.990,–

BE-7302W

BE-4966W

Hvitt gull ørepynt
m/diamanter
0,50ct WSI
Før 16.600,–
Nå 9.490,–

Hvitt gull rekkering
m/5 diamanter 0,50ct WSI
før 12.500,– Nå 5.990,–

Dette er bestillingsvarer – vi har prøver i butikken

Velkommen til oss på Tangen Nærsenter • Telefon 66 96 18 00
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po st@nbds -signal en.no
Torstein Bakmand – Biltransport
PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE
Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001

Ny båt på Rådhusbrygge 4

Rådhusbrygge 4 og
Rådhusplassen har fått en ny attraksjon.
Verdens fineste reketråler?
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Nesoddbåtene
og
fiskebåtene
på
Rådhusbrygge 4 har fått selskap av en ny
farkost. Rekefisker Røkke og M/S Trygg er
på plass. På Kystens Dag den 9. juni tilbyr
fiskeren fra Molde nykokte reker, sammen
med resten av gjengen i Indre Oslofjord
Fiskerlag. Rådhusbrygga har blitt en
attraksjon rikere!

O75O (Oslo 75 Oslo)
M/S Trygg
Båten er bygget av Skogsø Båt AS i Mandal,
er
14,98

Fra dåpen av «Trygg»
i Mandal 01.05.2007

Foto: Harald Kristoffersen

En stolt fiskeskipper inspiserer trål
og redskap
15

Ringen er sluttet for Røkke

endelig kommet hjem. Hjem til sine egne.
Folk som kan banne, og spytte snus i le, og
selger fisk med skinn og bein. Med sitt gutteaktige smil sjarmerte han byens morgenfugler i senk, og var utsolgt for reker lenge
før jappene på Aker brygge kom på jobb.

Våre nye landsmenn
Når medlemmene i Indre Oslofjord Fiskerlag klapper til kai klokken 07.00 står det kø
på Rådhusbrygge 4.
Kø av ikke etniske nordmenn, som forstår
seg på fersk fisk og gunstige priser.

Han behersker finanssjargongen på
Aker brygge, men har ikke glemt fiskerspråket.
– Sytti kroner literen kommer det fra fiskeren.
Det var en synlig stolt, og åpenbart kry
fisker som klappet til kai på Rådhusbrygge
4 om morgenen den 16. mai.
Dagen før dagen hadde Kjell Inge Røkke
trålet sine første reker i Oslofjorden, og i
sin nybygde reketråler ankom han Oslo,
slik han i sin tid ankom Seattle i USA.
Som fisker.

Stolt som en hane
Selv om fiskeren fra Molde har stått på
baugen på adskillig større, og mere prangende båter enn M/S Trygg, var det tydelig
for alle og enhver at her var Kjell Inge
Røkke på «hjemmebane». Iført kjeledress
og med daggamle skjeggstubber var han
16

Mens Ola og Kari fortsatt gnir søvnen ut av
øynene og kjøper frossenfisk som har vært
en tur i Kina for å bli filletert, står våre nye
landsmenn gladelig i kø for å sikre seg
prima vare til en gunstig pris. Selv den minste sypike og styggeste horngjell finner
veien ned i en orientalsk gryte, og «sams
reke» (den som ingen nordmenn vil ha) blir
woket – og ingrediens i himmelske sauser.
Det er et tankekors at fiskerinasjonen
Norge har glemt hvordan man sløyer fisk,
og at våre barn tror at fisken har fingre.
Våre nye landsmenn vet bedre!

Ny tid – nytt eventyr
Det var så vidt Kjell Inge rakk å berge
et par liter til seg selv og kona.
Rekene, som var prima, gikk unna
på et blunk.

Det er vår spådom at vi går en ny tid, og et
nytt Røkke-eventyr i møte.
Fiskeren fra Molde kommer sammen med
Indre Oslofjord Fiskerlag til å vise hovedstaden, og verden forøvrig hva norsk fisk, og
norske fiskere er.
Røkkes reketråler og Fisketorget i Oslo
kommer til å bli en ny attraksjon i hoved-

Sammen med far og sønn Hamre, Roger
og Thomas, ble de første Røkke-rekene
trålet mellom Tofte og Hurum.

17

staden, og et utstillingsvindu for fiskerinæringen og kystnorge.
Under markeringen av Kystens dag 8. 9. og
10. juni kan du få vite mer om Fisketorget,
delta i Norgesmesterskap i Trossekasting og
Rekepilling, høre på Sjømannskoret, og
kjøpe fisk av Røkke.
En fisker har kommet hjem, og vi ønsker
ham hjertelig velkommen!

Hellviktangen
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På Hellviktangen kan du gå på kunstutstilling, hoppe tau, flette pil, spise entrecôte –
og se og høre Odd Nordstoga.
Bare for å nevne noe.
Stedet er for de fleste på Nesodden en
godt bevart hemmelighet.

Hellviktangen Gård
& Kunstkafe
Sammen med Marita Wulff driver Per
Arthur Christensen det som må være landets koseligste kafe.
Hver søndag serverer han «dagens» til en
overkommelig pris og kan tilby allslags for-

friskninger til maten. Når skoleferien
begynner har de åpent hver dag, og sysselsetter 15-20 ungdommer i sommermånedene.
– Vi er tre-fire årsverk, utenom sommersesongen, forteller Per Arthur innimellom
entrecôtene. De går unna sammen med
19

varme hveteboller og hjemmebakte kaker i
et forrykende tempo. Køen er lang foran
disken i det drøyt 200 år gamle huset, som
i sin tid var et snobbete sted. Nå er det
langtfra det. Her trenger man hverken slips
eller jakke for å innta middagen.
Badebukse eller bikini holder i massevis.

Pilfletting
og veteranbiler
Har du en gammel Jaguar eller Mercedes er
det bare å kjøre helt opp til hovedhuset.
Biler forøvrig blir henvist til parkeringsplassen, men det beste er å ankomme
Hellviktangen på apostlenes hester. Da
ankommer man stedet passe tørst og
slipper å kjøre hjem igjen.
Vil man lære om pilfletting, er Hellviktangen stedet. I naturskjønne omgivelser
underviser Sandra Sandby fra hagefirmaet
Solfang sine elever i fletting av dansk pil.
– Vi har hatt kurs i hele vår forteller Sandra,

og legger til at til høsten blir det nye kurs,
men da er det tørrpil som står på programmet. Helle Blakstad Enersen har kommet
helt fra Ullern og Nøtterø for å lære om
fletting på Hellviktangen. Nå blir det pil
både hjemme og på hytta.
Piljentene lurer imidlertid på hvor det blir
av gutta. Fletting er ikke så vanskelig. Med
kyndig veiledning fra Sandra kan man flette pil selv om man er utstyrt med ti tommeltotter!

Odd Nordstoga
& Allstars
Lørdag 9. juni klokken 19.00 kommer han
som vil heim til mor, selv om han har blitt
stor. Odd Nordstoga inntar Hellviktangen
og vi tipper at han ikke blir alene.

Etterlyser «gamle»
VENNER!
Stiftelsen Hellviktangen er fullstendig
avhengig av frivillige økonomiske bidrag.
De får ingen midler, verken fra kommune,
fylkeskommune eller stat for å vedlikeholde de gamle bygningene.
Når de høsten 2004 distribuerte sine giroblanketter til alle på Nesodden fikk de en
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fantastisk respons. Dette førte til at de kunne
restaurere de to flotte gamle kakkelovnene i
hovedbygningen på Hellviktangen. Nå er
det lagt nye gulv i første etasje, og «kassen» er derfor nesten tom. Ta dere en tur
og se hvor fint det har blitt.
Se w w w . h e l l v i k t a n g e n . c o m
Støtt ved å bruke den tilsendte giroen –
stiftelsen er, som sagt, helt avhengige av
din støtte!
Vi tror og håper at du, som vi, synes det er
viktig at vi kan bevare den «perlen» som
Hellviktangen er.

Forskrift om åpen brenning – og brenning av avfall i
småovner – hva nå?
Som mange er kjent med allerede,
vedtok kommunestyret på Nesodden
forskriften som står i overskriften i mai

peiser og små kaffebål. Husk at det er totalforbud mot å tenne opp i, eller i nærheten
av, skog og mark i perioden 15. april til
15. september.

2006. Det innebærer at det stort sett
er slutt på bålbrenning på Nesodden;
det være seg bråtebrenning, halmbrenning, brenning av avfall i småovner, andre bål m.v.

For St. Hansaften er det laget et unntak,
som går på at man kan søke om å få tenne
bål denne kvelden. Det er laget et eget
søknadsskjema for slike bål, som bl.a. finnes på www.nesoddenbrannvesen.no. Her
finner du også selve forskriften. Andre
unntak er brenning i grillinnretning, i ute21

Hvis du sitter igjen med noe du gjerne skulle
ha brent opp, må du heretter begynne med
kompostering (Follo Ren annonserer jevnlig
om kurs) eller du kan levere på Teigen
Gjenvinningsstasjon. Du kan gå inn på
www.nesodden.kommune.no og lese mer.
Forskriften er utarbeidet både med hensyn
til allergifremkalling, forurensing og
brannsikkerhet.

post@nbd s-sign alen.no

Påls Café & Catering as
Grillpartysesongen
er igang!
Hos oss får du ikke
bare maten, du kan
også leie stor grill,
partytelt m/tilbehør
og du kan til og med
få med egen KOKK!
Frokost - smørbrød - lunsj - snitter - varmretter - kaffe & kaker
Alt i catering - vi «skreddersyr» etter ditt behov

Dagens middag fra kr 89,–
serveres 13.00–18.30

ÅPNINGSTIDER: 09.00–20.00/18.00

GRO-senteret på Bjørnemyr Tlf. 66 91 44 00 • 97 50 04 83
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Marie Nordby,
Tangen:

5 på båten

– Reiser på hytta
i Jotunheimen,
og spiser is på
Nesoddbåten.

– Hva gjør du i sommer?

Afternoon Tea
består av:
Fingersandwich – assorterte
små delikatesser.
Nystekte rosinscones.
Krem og jordbærsyltetøy.
Et utvalg petite fours og kaker.
Christianias utvalgte te
eller kaffe.
High Tea? Det er med
Champagne ...

Café Christiania
Nedre Vollgate 19,
Vis–à–vis Stortinget
Telefon: +47 22 01 05 10
www.cafechristiania.no
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Niels Brix Klausen,
Fjellstrand

Helge Straumsheim,
Torvet

– Til Løkken, hvor
det er deijligt å
være dansk blant
alle nordmennene
som boltrer seg i
"Jammerbugten"

– Seiler på bøljan'
blå med min vakre
seiler "Fryd", nedover sørlandskystenten

Astrid Hogganvik
Egner, M/S Bamse
Brakar

– Tom Harald
Wilberg,
Flaskebekk

– Reiser til verdens vakreste øy
utenfor Spania,
sammen med
kjæresten.

– Sommeren i år
blir å være på
Kavringen og gi
god service til alle
gjestene som
kommer innom.

Hurtigruten på blå resept!
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Norge i rødt,
hvitt og blått
– Jeg velger meg april, sa Bjørnstjerne
Bjørnson. Det gjorde vi også og angrer slett
ikke på det. Bergen og hele vestlandet lå
badet i sol. Ikke rart at turister fra hele verden drar på pilegrimsreise til Geiranger, og
at en reise med Hurtigruten er kåret til verdens vakreste sjøreise. Nest vakrest, er som
kjent en tur med Nesoddbåtene.

En reise med Hurtigruten langs vår
langstrakte kyst burde vært lovbestemt. Ingen som er glad i landet vårt
bør forlate det, før man har reist fra
Bergen til Kirkenes og tilbake med
Hurtigruten.
Vi har gjort det, og glemmer det aldri.
En reise med Hurtigruten er medisin
for sinnet, den burde være på blå
resept, og gratis for alle!

Det var så vidt det blafret i flagget på
vei inn til Geiranger. Det var havblikk
og sol fra skyfri himmel. Det var
Norge og Hurtigruten på sitt beste.

Luciano Helios
Tlf 66 91 48 84
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk
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Karl Erik Harr har malt Trollfjordslaget
midtskips om bord i M/S Richard With

I Olav Duun,
Petter Dass, Elias
Blix og Knut
Hamsund sine
riker
I Trondheim kom det ombord en underlig
gråstenkt en. Han har dekorert M/S Richard

With med sine dramatiske og naturalistiske
bilder, og har en bror (Jan) som har hytte
på Ildjernet. Multikunstneren Karl Erik Harr
og hans kone Aud Nyegaard var kommet
ombord for å ta oss inn i dikternes riker. En
reise i kunst, kultur og historie. Ikke minst i
Trollfjordslaget som kunstneren har malt i
minste detalj. Oldefar Markus Eriksen fra
Råna er på plass, sammen med maleren
Gunnar Berg og dampbåtene Kvikk,
26

Heimdal og Harstad, som sperret fiskerne
ute fra Trollfjorden hvor fisken sto i stim.
For sikkerhets skyld, og med kunstnerisk
frihet har han malt inn seg selv, og sønnen
Giske. Når man har malt siden man var 7-8
år kan man tillate seg den slags. Karl Erik
Harr tillater seg det meste, og gudskjelov
for det!

Gud signe vårt
dyre fedreland
Det er søndag formiddag og midt i ”Kirketiden”. Karl Erik kåserer om Peter Dass og
vi passerer Gildeskål og Sandhornøya med
sin krone av sne. Det var her Elias Blix ble
født i 1836 og vokste opp. Det var her han

fikk inspirasjon til Nasjonalsalmen, og det
var her vi fikk klump i halsen. For når Aud
Nyegaard stemte i «Gud signe vårt dyre
fedreland» var det ikke et øye som var tørt.

Bli med Signalen
på tur med
Hurtigruten!
Til høsten kan Signalens lesere bli med
på tur sammen med Harald Lorentzen
og bl.a. Pål Espolin Johnsson og
Andreas Lunnan. M/S Nordkapp går
fra Bergen til Kirkenes den 15.09.2007.

Om han som var så
redd for kjerringa at
han måtte banne i en
pose

I Kirkenes kan du ta fly hjem, eller bli
med M/S Nordkapp tilbake til Bergen.
Våre spesialpriser er:
Kirkenes–Bergen med fullpensjon
5 døgn fra kr. 7.898,– .
Bergen–Kirkenes–Bergen med fullpensjon fra kr 14.359,– for 11 døgn.
Se annonse på baksiden!

Ring Hurtigruten for påmelding
på telefon 810 30 000.
NB: Oppgi Signalen som referanse!

27

Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Kjell Bendiksen • Ingar Øistad • Terje Risberg
• Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Tore Stoa
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell
Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!

Smak og behov er forskjellig
fra menneske til menneske.
Derfor er det viktig at du som
kunde har muligheten til å velge
det som passer deg.
Også når det gjelder pris

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no
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Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

Båter i fjorden

HMS Illustrious
Fra 11. til 13. mai gjestet det britiske hangarskipet HMS Illustrious Oslo.
«Lusty», som mannskapet kaller henne, er
194 meter lang, 36 meter bred og stikker
7.5 meter ned i vannet.
Hun gjør 28 knop, har plass til 22 fly og et
samlet mannskap på 1051.
Flytypene ombord er Sea Harrier FA.2,
Harrier GR.7 fighter/bombers, Sea King
ASaC, Merlin HM Mk.1 helicopters.

Supplybåter
Supplybåter er ikke daglig kost i indre
Oslofjord.
Island Champion som er hjemmehørende

i Ålesund hadde tatt turen her forleden, og
Smørbukk ser litt puslete ut i forhold!
«Fløtekaramellen» hadde faktisk fått plass
på dekket på supplybåten!
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Hangarskipet ble bygget ved Swan Hunter
verftet, og ble satt i tjeneste sommeren
1982.

§

Bjørnemyr senter v/Coop Prix

Advokat MNA

VI KAN
TILBY:

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
NB-gården, Kapellveien 2, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 31 35 Mob 906 19 116
e-post: geirtp@online.no
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KNUT BRORSON A/S

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19
24-timers vaktservice: 90

MAN-ONS 10-17, TORS 10-19, FREDAG 10-16, LØRDAG ETTER AVTALE
• Extention • Hull i ører/nese • Navlepiercing
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•EL

-I
•EL
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Hudpleier Nina • Frisører Trine & Sandra

(åpne og lukkede)

RISE

T

A

TO

R

U

• Tilhengerutleie

Dame- og Herrefrisør
Tlf 66 91 81 81

61 51 30

• CD-plater og DVD-filmer
DAME & HERRE

angen relast as
Flateby Gård
Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60
www.tangentrelast.no

• DVD-utleie

•
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
66 91 18 67
www.centrum-frisor.no

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

Andre jubilanter i NBDS:
Knut Janeschitz
har vært ansatt i 20 år den 11. mai.

Kaptein Jan Erik Basteviken
fylte 60 år den 6. mars 2007
Fredrikstadgutten dro til sjøs som femtenåring, og har seilt på alt som flyte kan.
I utenriksfart og i Nordsjøen, på standby og
supply. Siden 2002 har Nesoddbåtene vært
hans arbeidsplass, en arbeidsplass han stortrives på.
– En drømmejobb sier han, – vi kan ikke
ha det bedre. Bare greie folk, alle er på
fornavn med alle.
Sekstiårsdagen ble feiret hjemme sammen
med kona. – Stille og rolig, på en «fredda'»,
sier sjøulken med et lurt smil.
Vi gratulerer med vel overstått.

Arild Brun
har vært ansatt i 30 år den 3. januar.
Beklager at vi ikke fikk med det i forrige
nummer!
John P. Olsen
har vært ansatt i 15 år den 4. juni.
Signalen gratulerer!

Jubilanter i Schøyen:
Abbas Arzani
ble 50 år den 1. januar.
Vagn Iversen
40. årsjubileum.
Ble ansatt 25.04.1967
Jan Inge Dale
ble 60 år den 31 mai
Wiktor Stroinski
blir 60 år den 2. juli
Bjørn Spone
blir 60 år den 7. juli
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En sjømann går i land
Den 22. april 2007 gikk matros og billetør Johny Gulbrandsen i land på Aker
brygge. Etter 31 år med buss og båt på
Nesodden har han nå satt kursen mot
hjemlige trakter og flyttet hjem til
Lillehammer.
Den trivelige femtifemåringen fra
Stange på Hedmarken vil ha mer tid
sammen med familien. Johny har 12 års
fartstid om bord i Nesoddbåtene hvorav fire år som styremedlem og hovedtillitsvalgt. Før det jobbet han i Treider/
Schøyen i 19 år og skal nå kjøre buss for
Schøyen i Lillehammertraktene.
«The decission is Lillehammer», sier
Johny med et lunt glimt i øyet.

Nærsenteret på Tangen

en vannaerobic
Havfru

«Mor
du
so
«Vil ere i
t
med m trening
s
a
f
sprut
bli en?»
k
i»
s
fi
Nye medlemmer
velkommen
Trening tilpasset alle aldre. Fin for de med rygg/nakkeproblemer,
kolls, revmatisme, idrettsskader, og bekkenplager i og etter
svangerskap. Bedre kondisjon.
Påmelding til Tlf. 66 91 64 01 / 40 40 54 88 Lise
Mobil 92 01 50 74 Kine
e-post: havfruen@bluezone.no

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
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Signalen retter ...

pos t@nbds-s ignale n.no

Redaksjonen i Signalen beklager at vi
overså en feil i forrige nummer:
Signalen kunne i sitt vårnummer fortelle
om Nesoddbåten Smørbukk, under vignetten «Båtene i våre hjerter».
I innledningen skriver man «Fløtekaramellen» så dagens lys allerede i 1965 ved
Løland verft AS. Den gang ble hun døpt
MS Fenring og var hjemmehørende på
Askøy osv.
Sannheten er at fergen ble døpt Askøy da
hun ble levert fra verkstedet 1965 for fergeruten Askøy-Bergen. Hjemmehavnen
var Bergen og ikke Askøy, som det ble
skrevet i reportasjen. Etter som årene gikk
fikk man stadig nye og større ferger i
dette sambandet og i 1979 ble en slik ny
ferge levert. Denne overtok navnet Askøy,
og gamle Askøy ble døpt om til Fenring.
Året derpå – i april – kjøpte Nesoddbåtene fergen og døpte den om til
Smørbukk.

Smørbukk så slik ut på 1970-tallet
da med navnet Askøy, registrert i Bergen
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Foto: Lars Helge Isdahl

DAME OG
HERREFRISØR
Kapellveien 2,
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 49 02
•••
Åpningstider
Mandag, onsdag,
fredag 10.00-16.30
Tirsdag, torsdag
10.00-19.00
Lørdag 10.00-14.00

34

Sommerkjøkkenet har åpnet igjen –
og da får dere også MAT –
fram til klokka 4
Ha en god dag på brygga!
Velkommen!
– hilsen Hannibal

.

Stranden 3 - Aker Brygge - Tlf 22 83 28 90
35

Dixie Cruise

36

på Huldra

New Orleans
Dixieland Cruise med
Aspheim Oldtimers
For tredje året på rad – alle gode ting
er jo tre – vil NBDS arrangere Dixie
Cruise på fjorden med smektende
toner fra Aspheim Oldtimers, servering av velsmakende reker med tilbehør og sommerlig drikke, høy stemning og hyggelige mennesker!
Bli med da vel!
Hver onsdag og lørdag i hele sommer kan
du bli med M/S Huldra på dette fjordcruiset, første utflukt vil være onsdag 20. juni.
Avgangstider:
Onsdager kl 19.00 med retur kl 22.00
Lørdager kl 18.00 med retur kl 21.00

Merk!
Lørdag 23. juni
– St. Hans-aften – drar vi
ut kl 20, med retur i
solnedlangen ca kl 23.00.

Billetter kjøpes i ekspedisjonen på Aker
Brygge eller ved ombordstigning.
Velkommen ombord!
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Nesodden
Frukt & Grønt
PÅ G R A N H O LT

alt i frukt og grønt
friske egg • olivenoljer • ris
marinerte oliven • ferskt brød
noe dagligvarer
ÅPNINGSTIDER: 9–19 • 9–18
Tlf. 66 91 69 60
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Signalens Matspalte

«Sunne» jordbærdrinker!
Jordbær er både gode og sunne. Bærene kan være enda sunnere dersom
de serveres i en Strawberry Daiquiri, ifølge ny forskning. Alkohol bedrer
bærenes evne til å holde på antioksidantene!
Forskere fra Kasetsart-universitetet i Thailand ledet av Korakot Chanjirakul,
samarbeidet med forskere fra det amerikanske landbruksdepartementet
om å finne nye metoder for å holde jordbær friske under oppbevaring og
transport. De snublet over et uventet funn. Forskerne fant ut at jordbær
som ble behandlet med alkohol, hadde økt kapasitet for å beholde antioksidanter og bedre evnen til å motvirke skadelige frie radikaler,
skriver forskning.no

Gå sommeren friskt i møte.
Spis – og drikk – jordbær!
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Frozen
Strawberry Daiquiri
40 ml hvit rum
(for et alkoholfritt alternativ:
noen dråper rum-essens
i 40-60 ml Sprite/7UP)
6-10 jordbær
20 ml presset lime eller sitron
2-3 ts sukker
1 kopp knust is
Bland alt i en mikser.
La den jobbe i 10–20 sekunder.
Server i et avkjølt, vakkert glass.
Dekorer kanten med et jordbær.

Torghandel
NESODDEN

FJELLSTRAND

frukt og grønt
hagesenter
anleggsgartner
blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter

Kunsten å slappe av ...

utkjøring av blomster og ved

mineralvann
til fabrikkpriser

noen dagligvarer + øl
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MAN-ONS 10–17 • TORS-FRE 10–19
LØR 09–15

Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Pensjonistturer
med Lions

Arne Jensen i Nesodden Lions har inspisert
M/S Bamse Brakar, og kan konstatere at
«Bamsen» igjen er klar for et av sommerens
vakreste eventyr:

2007-ruten
Pensjonissturen 2007 går av stabelen
lørdag 18. august. I år går turen innom den
nye Operaen i Bjørvika, og i Bunnefjorden.
og videre i kjente farvann.

Hva er Lions?
Alle inntekter går ubeskåret
til humanitært arbeid!
Ofte er penger et virkemiddel og en
nødvendighet for å kunne gi hjelp til
andre. Medlemmene bidrar også med
betydelig egeninnsats for å frembringe inntekter for å hjelpe andre.
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BÅTTUR FOR
PENSJONISTER
Nesodden Lions Club vil med dette takke
Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
og mannskapet på Bamse Brakar for at
de stiller opp slik at vi får gjennomført
vår pensjonisttur hvert år.
18. august i år går neste tur, kryss av
datoen allerede nå, alle pensjonister
er velkommen.

Sommerkryss

1

VANNRETT

11

1. Sprø øy
8. Kjøkkenredskap
11. Hast
12. Mannsnavn
13. Uttrykk fra indisk filosofi
15. Forkortelse for
skummel opplevelse
17. Reklamemann
18. Bilmerke
19. Myntenhet (omv.)
20. Går til ro
22. Gavekort
24. Død jazzmusiker
26. Hudsykdom
27. Tørket frukt
29. Kystverkets identifikasjonssystem
30. Ømtålig, ømskinnet
31. De tre første
32. Skikkelse fra Saltkråkan
35. Redskap
36. Storby
38. Fyr
39. Dialektisk bekreftelse
42. Satelittreceiver
43. Byggemateriale
45. Tidsforkortelse
46. Voks!
48. Grunnstoff
49. Forærte
50. Pokémon-sted
52. Tidsenhet
53. Overhode
54. Leverandør til grillfesten

55. Boleros far
56. Alkoholholdig drikke

15

LODDRETT

20

1. Fergeleie
2. Fornavn på myrdet
italiensk politiker
3. Stillhet
4. Verdensomspennende
5. Lure
6. Kvinnenavn
7. Trøst for småbarn
8. Støl
9. Indisk klesplagg
10. Makeløs mann
14. Sykkelmerke
16. Kjent hundenavn i
barnebøker
21. Nektelse
23. Programvare
25. Skotsk forstavelse
28. m.m.
33. TV-signaler på vei ut
34. Små partikler
38. Hebraisk kvinnenavn
40. Nordlandsavis
41. Uvel
44. Miste
47. Treig
48. Klunk
51. Smykkestein
54. Etterlign!
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Vinneren vil få et gavekort
på kr

500,–

som kan brukes hos vår annonsør

Nesodden Torghandel
på Fjellstrand!

Gavekort

Nr. 001

Dette ga
ve
handle ho kortet gir deg
re
s Nesod
den Torg tt til å
handel fo
r

Vinner av bokpremie
i forrige nummer er:
Stein Krohn,
Oksval Terrasse 1 D, 1450 Nesoddtangen.
Vi gratulerer!!

5 0 0 ,–

Velkom
men!

kroner fem
hu

ndre

Sign.
Gjelder
so
inn i konta m kontant betal
ingsmidd
nter. Ub
el,
enyttet
restbeløp men kan ikk
e ve
vil ikke
bli refun ksles
dert.

Løsningen på Sommerkryss sender du til:
NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – merket «Kryssord».
Svarfrist: 20. august 2007 - du kan altså kose deg med denne i hele sommer!

Navn: ............................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................
Postnr. ........................-sted: ........................................................................................
43

Original Grafisk Design
www.original.as

Malerinnene i grisehuset
Edvard Munch malte pikene på broen i
Åsgårdstrand. Claude Monet malte
vannliljer i Paris.
Märtha Bertheussen og Marianne
Irgens Hagen maler sin kunst i
Grisehuset på Krange Gård, og deler
gjerne sin kunst med andre.

Acryl på lerret
Siden i fjor høst har pikene hatt tilhold i
Grisehuset, som ligger tett inntil riksvei
156, rett ved siden av «Jordbærbilen». Det
er riktignok ingenting som vitner om at her
har Nasse-nøff og vennene hans hatt tilhold, det lukter bare maling, og atelieet er
lyst og trivelig.
– Det har vært atelier her i seks år, forteller
Marianne. Vår lærer Mette Schau holdt til
her før oss. Her er vi nesten hver dag,
ihvertfall når bildene surrer i hodene våre,
da gjelder det å feste inntrykkene og inspirasjonen til lerretet.

Märtha Bertheussen og Marianne Irgens Hagen
åpner gjerne døren for besøkende
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Lidenskap
Malingen har blitt en lidenskap for de to
jentene.
– Jeg skulle gjerne ha stått her hver dag,
sier Marianne, men da hadde jeg sultet i
hjel. – Lidenskapen må ikke ta overhånd.
Turene med Nesoddbåten til jobben i byen
er nødvendig for å hente inspirasjon, sosialt fellesskap og penger.
Hittil har jentene ikke blitt millionærer på
sin kunst, selv om Märtha har solgt meget
bra på en utstilling på CatoSenteret i Son.

Balkongflagg
på veggen
Dersom du kjører forbi Grisehuset på
Krange, ikke gjør det. Dersom flagget (det
norske) vaier i vinden er jentene i Grisehuset, og det er bare å stikke innom.
Vil du være helt sikker på at de er der, kan
du ringe Marianne på telefon 909 69 953
eller Märtha på 909 61 494.

Atelier Grisehuset er lyst og trivelig

Kunst på Nesoddbåtene?
Hvorfor ikke ha en monter på Nesoddbåtene
hvor Nesodden-kunstnerne kan stille ut sine
bilder, spør malerinnene i Grisehuset.
- Tenk så flott, en rullerene utstilling hvor for
eksempel Nesodden kunstforening står for
utvelgelsen av bildene.
Noe å tenke på når de nye båtene skal kontraheres?

Kunsten på Krange er kanon!
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Man ser Grisehuset fra veien.
Her holder jentene til

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no
ÅPNINGSTIDER:
MANDAG–ONSDAG 10–18 • TORSDAG 10–20
FREDAG 10–19 • LØRDAG 10–18
JULI MÅNED:
MANDAG–LØRDAG 10–18
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Velkommen til Sjøsenteret Nesodden
PÅ K AV R I N G E N

ENDELIG KAN DU
IGJEN FÅ:
= drivstoff

fra kl 0600–2200

= båtservice
= kioskvarer
= trebåtbygging
= selskapslokaler
fra 30–70 gjester

Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
Faks: 66 91 63 01
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina AS
Telefon: 66 91 05 50

Tre og Båt DA
Mobil 911 75 769
Mobil 472 40 740
post@treogbaat.no
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Spiskammerset
Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

Kavringen
blomstrer igjen!

Paul Støp ønsker velkommen til ny båtsesong på Sjøsenteret Nesodden, ett av
19 Sjøsentere på landsbasis. Er du medlem ett sted, er du medlem i alle 19.
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Drømmen som gikk i
oppfyllelse
I mange år drømte Paul Støp om å
overta Kavringen. For to år siden gikk
drømmen i oppfyllelse.
Nå har han gjort Sjøsenteret på
Nesodden til et paradis for båtelskere,
en edens hage for gastronomer og et
eldorado for barn i alle aldre.
Kavringen har blitt Norges svar på
Saltkråkan. Det er bare «Båtsmann»
og en bro som mangler.

Fastlandsforbindelse
– Før var det en kabelferje som forbandt
Kavringen med fastlandet, forteller han
som har påtatt seg Nesoddens største oppryddingsaksjon. Kavringen har i alle år sett
ut som en gedigen skraphaug, men sakte
men sikkert slipes øyperlen om til den juvelen den er.
– Bare vent! sier supermannen, – gi oss
noen år til så skal Kavringen bli perfekt!
Vi tror ham så gjerne. Kystverket har dispensert, og en provisorisk flytebrygge gjør

Det er en stolt øyeier som viser oss sitt rike

det i dag mulig å gå på vannet over
Kavringsundet. Paul Støp er imidlertid ikke
tilfreds med det. Han vil ha bro, en bro som
vil gjøre livet lettere for seg og de ti andre
som i dag har sitt virke på øya. Pluss de tre
som i dag er fastboende på Kavringen og
de 170 familiene som dyrker båtlivet. For
ikke å snakke om alle dem som året rundt
legger turen til øya, spiser en is, drikker en
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brus og sitter på brygga og dingler med
beina.
– Broen skal være så høy at 45-fotere med
flybridge kan gå gjennom, sier Paul, – og
vakker, legger han til.
– Det skal arkitekt Yngve Derlick sørge for.
Den gutten kan tegne!

– Her nede er det som å være i himmelen,
sier Tom Harald og ser forelsket over på
familiens nyinnkjøpte seilbåt som har plass
til både kjerring og fire unger. – Vi bor her
nede hele sommeren, ungene storkoser seg
med bading, fisking, romperister og vannski. En drømmejobb! sier mannen som er
oppvokst med pølser og bilbensin.
Båtbensin, is og brus er ikke så verst det
heller!

Tre og Båt og Uma

Svein Aage Hopstad, Uma Andersen Hopstad, Paul Støp og Tom Harald Wilberg
nyter solnedgangen på Kavringen. Den er praktfull.

Det mest nødvendige
til båt og mannskap
Ytterst på bryggekanten sitter Tom Harald
«Statoil» Wilberg. Han har satt opp en spilleautomat og sitter i solnedgangen og ser
pengene trille inn. «Spilleautomaten» er

den eneste i sitt slag i Indre Oslofjord, en
kortautomat hvor «gevinsten» er drivstoff
til båten mellom klokken 06.00 og 22.00
hver dag. Tom Harald har tatt seg en pause
fra Statoil Flaskebekk og lader opp til
ombyggingen av stasjonen som begynner i
august.
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Uma er 21 måneder og bor på Kavringen
sammen med mamma, Tove Andersen,
og pappa Svein Aage Hopstad.
Pappa er båtbygger og driver Tre og Båt AS
sammen med Hårek Kontni Systad.
Virksomheten går strålende, og de driftige
båtbyggerne har,
i likhet med
samtlige
verft i
landet,
ordrebøkene
fulle.

– Det vi driver med er imidlertid lidenskap,
sier Svein Aage og ser kjælent bort på en
«Gavlbåt» fra 1920-tallet.
Eieren er en vestlending som er bosatt i
Oslo, en spesielt interessert trebåtentusiast,
som det heldigvis faktisk har blitt flere av i
det siste. Plastbåt er bra, men trebåt er
best!

Dekker til sytti
Spiskammerset Selskapsmat & Co. er den
fjerde hjørnesteinsbedriften på Kavringen.
De dyktige kokkene fra Marikloppa på
Fjellstrand, med Arthur Glenne i spissen har
gått i land på øya og trakterer alt fra bryllup til kurs og konferanser. I storstua i det
gamle skipperhuset fra 1860, kan man
dekke til sytti, og i annekset er det konferanseplass til tretti.
– Folk fra «skyggesida» (Asker og Bærum)
får bakoversveis når de ser hvor flott vi har
det på Nesodden, sier Paul Støp, som i
løpet av snaue to år har vist Kavringen og
Nesodden til flere enn noen.

Fra v. bak ser vi: Anders Wangsvig, Fabian Münz og Curt Rynning
Foran: Arthur Glenne og Vegard Kjelberg

Annonseplasser på Nesoddbåtene får du kun bestilt hos oss:
Original Design & Display
Tlf. 22 83 02 02
www.original.as

I fjor hadde de drøye to tusen middagsgjester på Kavringen. I år er det allerede dobbelt så mange som har bestilt.
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Båtene i våre hjerter
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Det hyggelige
mannskapet ombord
i Bamse Brakar
Matrosene ombord heter Einar Lehmann
og Bjørn Åge Olsen – og Finn Lambrechts
har ansvaret i maskinrommet.
I kiosken regjerer Therese og Turid.
Kapein Claus var heldigvis på brua siden
båten var i fart mens bildet ble tatt.
Når han styrer båten ...
Fra venstre: Einar Lehmann, Finn Lambrechts, Therese Knardahl,
Turid Karlsen og Bjørn Åge Olsen

Skalldyr på D/S Louise
Intet er vel bedre enn å nyte skalldyr på bryggekanten.
På D/S Louise har vi satset på de beste råvarer havet kan
tilby. Vi serverer nykokt norsk hummer, taskekrabbe & klør,
kongereker, kamskjell, fjordreker, blåskjell, Gilliardau-østers,
scampi og kongekrabbe. For å få ferskest mulig hummer har vi
egne hummerbasseng hvor de glade & lykkelige tilbringer
tiden frem til din bestilling.
VELBEKOMME
For bordbestilling kontakt oss på: 22 83 00 60
bordbestilling@dslouise.no - www.dslouise.no
D/S Louise - Stranden 3 0250 Oslo
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Skuta er drøye 56 meter lang, 10 meter
bred og stikker 3,65 meter ned i vannet.
Kontakt med Bamsen Brakar får man via
kjenningssignal JWRU eller mobiltelefon
91554454.
Dersom man skal på fjorden med inntil 600
venner, forretningsforbindelser eller familiemedlemmer er Bamsen båten!

M/S Bamse Brakar er
Nesoddbåtenes
største «partybåt»

Den har i tillegg plass til leskende forfriskninger og velsmakende delikatesser,
og kan utrustes for enhver anledning.

Med 10.800 watt forut, og 10.800 watt
akterut blir «Bamsen» Oslofjordens
desidert største flytende disco, og ligger
«ringside» når Bjørn Rune Gjelsten og
sjeikene fra Dubai kjører Båtrace.
Bamsen ble bygget ved Løland Verft A/S i
Leirvik i Sogn i 1968, – og er med andre ord
en ekte «sekstiåtter», selv om båten ble
ombygget ved Fiskerstrand Verft i 1992.
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Helt All Right!
Selv er han født i Norge og har bodd på
Nesodden i ni år.
– Vi stortrives her ute på halvøya, – og trives også med Nesoddbåten. Her ombord er
vi alle i samme båt. Fattig og rik, Nesoddbåtene binder oss sammen i et sosialt fellesskap som er helt unikt.

NM i rekepilling

2007

Det samme er Signalen, et unikt blad som
det i første omgang er hyggelig å skumme
gjennom, og i neste omgang lese fra perm
til perm.
I redaksjonen er vi ikke så rent lite stolte av
slike tilbakemeldinger.

«Noen ganger er det allright», synger
Odd Børretzen.
Stephen Hayes fra Hellvik synger og
sier det samme om Signalen, der han
sitter og leser bladet ombord i
Dronningen tidlig en fredag morgen.
Han synes faktisk at Signalen er helt
allright, og sier det på sin fars morsmål,
som er engelsk.

Årets mesterskap går av stabelen
under feiringen av Kystens dag,
9. juni 2007!

AS Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
Stranden 1, 0250 Oslo
Tlf. kontor: 22 87 64 20
Ekspedisjon: 23 11 52 20
Mandag-Fredag 08.30-16.00
E-post: nbds@online.no
GODS LEVERES FØR KL. 14.00
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www.nbds.no

Kystens dag 9. juni 2007
I samarbeid med Oslo kommune/Oslo
miljøfestival gjør Indre Oslofjord Fiskerlag
seg klar til å markere Kystens dag 2007.
Arrangementet går av stabelen den 8., 9.
og 10. juni, med hovedvekt på 9. juni som
er selve Kystens dag.

Det blir Norgesmesterskap i både Trossekasting og Rekepilling, Sjømannskoret synger og Kjell Inge Røkke viser frem sin nye

på Kystens dag, et arrangement, og et

reketråler. I tillegg kan du se hvordan det

innslag i bybildet, som er til stor glede for

nye Fisketorget i Oslo vil bli, og spise allver-

byens befolkning.

dens delikatesser fra havet.

Bildene er fra fjorårets arrangement, som

Det er tredje året på rad at de driftige

ble en innertier. Tusenvis av mennesker

fiskerne i Indre Oslofjord Fiskerlag trår til

fant veien til Rådhusbrygge 4.
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... men vi håper dere kommer rekende ...?

Jo lenger man går, jo billigere blir det
... for våre stamg jester fra Nesodden! – Gå helt til Stranden 53 !

Hos oss får du fremdeles flere ting til under 50-lappen!
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Navn til båten?
Det får du på Nesodden!
Original Foliedekor
Tlf. 98 81 06 06
Lise-Lotte@Original.AS

NM i trossekasting
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Mange gode
tilbud til
enhver tid!
•••
Gå til din lokale fagforretning
når det gjelder oppussing
og vedlikehold

Tangen Centrum - Tlf. 66 91 10 65
Årets mesterskap går av stabelen
under feiringen av Kystens dag,
9. juni 2007!

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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TUR MED SIGNALEN OG
HURTIGRUTEN I SEPTEMBER
15.-26. september 2007

Bli med på en kjempeopplevelse!

Reis med SIGNALEN på tur med Hurtigruten! Vi går om bord i MS Nordkapp i Bergen 15. september. Høstfarvene og den klare
luften i september, kan gjøre turen til en fantastisk naturopplevelse! Underveis vil det bli både dans, underholdning og interessante foredrag med bl.annet Synnøve Wisting, Andreas Lunnan og Pål Espolin Johnson. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Hurtigruten.
Priser;
• 15. september Bergen-Kirkenes-Bergen, 11 dager fra 14.359,- • 21. september Kirkenes-Bergen, 5 dager fra kr 7.898,Prisen inkluderer uavhengig av lugartype; frokost, lunsjbuffet og tre-retters middag. Underholdning og foredrag.
Ingen singeltillegg (utvalgte lugarer). Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Påmelding og program på telefon 810 30 000 – oppgi Signalen som referanse.

www.hurtigruten.no

