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Alle mann
til pumpene!

God
sommer!

• Oslofjordens dronning
100 år
• Nye Statoil
• 17. mai i kuling
og regn
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Hvorfor er vi mennesker ofte skeptiske til
forandringer?
Hvorfor kan vi ikke i større grad møte
forandringer med entusiasme og glede?
I Oslo har de fått ny Opera, et fantastisk
bygg, som mange var negative til.
Skepsisen var stor, men nå er vi stolte som
hanekyllinger og viser med glede frem
bygget til besøkende fra inn- og utland.
På Tangenbrygga får vi (uten sammenligning for øvrig) ny terminal. Mange har vært
skeptiske også til den, men om ett år er den
ferdig, og blir sikkert fin.

Oslo har fått ny Opera, Nesodden har fått
ny bensinstasjon, og om ett år får vi ny terminal og nye båter.
Båtene blir sikkert fine de også, fine og
franske, den som lever får se.
Først skal vi imidlertid nyte sommeren med
sol og varme, og fantastiske turer med
Nesoddbåtene.
På side 37 finner du sommerrutene.
Hva med en søndagstur til Drøbak, eller en
mandagstur til Lysaker?
Forandring fryder.

God tur og god sommer!!

7–23 – også lørdag!
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Vi ønsker alle Signalens lesere
en riktig god sommer!
Dere er som alltid velkommen til en matbit
eller en forfriskning hos oss, sammen med
nesoddfolk og andre sommergjester ...
E TA B L E RT P Å A K E R B RY G G E 1 9 8 6
4

Stranden 1
Aker Brygge
0250 Oslo
Tlf 22 83 28 90

Høytflyvende badehus
Badehusene på Nesodden er populære
som aldri før.
Noen få meter strandlinje går for hundretusener av kroner og prefabrikerte badehus daler ned fra luften, enten ved hjelp av
helikopter, eller med arbeidsbåt fra
Lindøya.

Her ankommer et prakteksemplar av arten,
ferdig malt, og med dører og vinduer på
plass.
Nå er det bare hvitvinen og rekene som
mangler før eieren kan nyte sitt otium.
Vi gratulerer badegjesten med nytt badehus, og ønsker god sommer!
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Fra Signalmast til Trafikkmaskin
av Harald Lorentzen

Det offisielle navnet
er
Nesoddtangen
brygge, men de fleste
kjenner den nordre
pynten av halvøya vår
som «Signalen».
Navnet stammer fra
1808 da man satte
opp et signalsystem
som besto av store
master med treklaffer.
Dette strakte seg helt
fra Akershus festning
og rundt vår lange
kyst. I alt var det 175
slike signalstasjoner.

Tangen Brygge med Signalen Hotel fotografert i 1951
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MOTE HOS GULLSMEDEN

– din lokale gullsmed!

Det handler
om kjærlighet

Velkommen til oss pa˚
Tangen Naersenter • Telefon 66 96 18 00

bare
lave priser

REMA 1000
Nesodden

Åpningstider: 7 – 22 (20)
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Nesoddtangen, han het Knud Grønnestad. I
løpet av perioden 1808 til 1814 var signalsystemet i bruk og som en følge av dette
fikk altså vår nordre spiss navnet
«Signalen».

De første
sommergjestene
Våren 1878 kjøpte Havnefogd i Kristiania,
Christian Johansen, den nordre pynten av
Nesodden. Det var nå den første spiren til
sommergjester hadde begynt å trekke ut
fra hovedstaden, mot den klare friske fjorden og den rene luften. Havnefogden bygget seg sitt sommerhus her ute og nå fikk
tomten hans navnet «Signalen».

Her på Nesodden var det en stasjon på nordre pynten av Nesodden, en på Ildjernet,
på Ommenåsen og på Spro. Dette var en
optisk signalrekke slik at vakten måtte sta-

Annonseplass på nesoddbåtene
får du kun bestilt hos oss!

dig være på vakt for å se mot nærmeste
signalmast. For Nesoddtangens del var
dette på Nakkholmen. Vi kjenner faktisk
navnet på sjefen for signalstasjonen på

Original Design & Display
tlf. 22 83 02 02

www.original.as
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Det ble sikkert noe flotte sommerdager i
haven på landstedet, hvor han kunne sitte
å nedtegne skutene som skulle inn til havnen hans, her slapp sikkert ingen unna havnepenger.
I denne perioden ble det også avgitt grunn
av havnefogden til å sette opp både en fyrlykt og en tåkeklokke. Det var viktig for
den stadig økende skipsfarten, med ikke
minst dampskip, at man kunne komme

periode med mange bad og forlystelsessteder rundt fjorden, så ante han vel at det
her kunne bli et innbringende sted.

Signalen Hotel fotografert i 1928

Badehotell
De første årene ble imidlertid boligen
brukt som privathus, men stadig utvidet.
Man fikk godt tømmer fra Østerdalen fløtet ut og i år 1900 kunne han åpne dørene
til badehotellet, eller sanatoriet som det
også kaltes. Her var det plass til 40-50 gjester som kunne nyte den flotte haven og
beliggenheten. Når sulten trengte på
kunne man dekke opp i en 100 kvadratmeter stor spisesal. Nydelige gjerder og ikke
minst en tunnel fra hotellet ut til badehusene, bluferdigheten var nok noe større
den gang.

trygt ut og inn til havnen. Høsten 1883 slo
tåkeklokken sine første slag.
Så døde havnefogden og enken Johanna
Elisabet Johnsen ville ikke sitte med det
store sommerhuset. De hadde på dette
tidspunkt fått egen brygge og fast damp-

skipsforbinnelse gjennom det nystiftede
Nesoddens Dampskibsselskab som satte i
gang rute i 1892.
Enken solgte sommerhuset i 1896 til restauratør Olav Andersen. Han eide flere restauranter i Kristiania og siden det nå var en
10

Katastrofen rammer
I 1914 skjedde katastrofen, en gnist antente det tørre taket og i løpet av bare én og
en halv time var hele det flotte hotellet
lagt i aske. (Samme skjebne rammet
Holmenkollen Turisthotell). Sidefløyene ble

Finnmark desperat til husrom og det var
mange nesoddfamilier som fikk sitt første
midlertidige bosted på det gamle hotellet.
Det ble klart at huset måtte rives og i
1960/61 forsvant de siste restene av det
engang så stolte badehotellet Signalen.

Nytt bryggeanlegg

reddet og det ble forsøkt drevet en form
for drift her de kommende årene. Olav
Andersens sønn fortsatte i det små fram til
1920.

Nytt hotell

mørke skyer i horisonten. Under 2. verdenskrig ble stedet brukt som rekreasjonssted
for frontkjemperhustruer og til festligheter
som okkupantene arrangerte. Etter 2. verdenskrig ble badehotellet kjøpt av
Nesodden Kommune, men den store bygningen var allerede da i forfall.

EtUtsnitt
nytt badehotell
sto ferdig på slutten av
av fotografi av Helge Skappel, 1955. Oslo byarkiv
1930 tallet, men nå trakk det jo opp med Imidlertid trengte våre landsmenn fra
11

Det var flere og flere som brukte rutebåten
til Nesoddtangen brygge. Fra å være en
liten falleferdig trebrygge ble også denne
oppgradert og gjort om til en betongbrygge. Ikke minst var dette viktig etter at rutebilene gjorde sitt inntog her i 1927. Det var
en rute som gikk fra Gjøfjell kirke (daværende Gjøfjeld kapell), via Nesodden kirke,
fram til Nesoddtangen brygge.
Ventehus måtte man ha, for selv om trafikken stort sett var sentrert til sommermånedene, så kunne det både blåse og regne. I
1921 sto ventehuset ferdig, like ovenfor
det vi i dag kaller for «gamlebrygga». Det
sto der helt til 1963. Fundamentet kan man
enda se på venstre side av gangveien ned
til bryggen. Her ble det også avis og postbokser for vellets medlemmer.
Det er et tankekors at man i dag farer ned

FOREBYGGING • BEHANDLING • ERGONOMI
Naprapat tilsluttet NNF

Stive muskler
og ledd?
Gjør noe med
det hos naprapaten
fra Nesodden,
som holder
til på
Aker Brygge!

slo
O
Ryggklinikk

Mange gode tilbud
til enhver tid!

LAG SOMMERMATEN
UTE!

2499,-

TERRASSEVASKER

– meget effektiv vasker
som nesten gjør hele
jobben for deg!

KÄRCHER
K320M + T20
høytrykkspyler
og terrassevasker
av god
kvalitet.

5 års garantiprogram
WEBER Q220
Biffen vil garantert bli perfekt på denne supre gassgrillen.
Kompakt og transportabel med høyt lokk og termometer

1799,-

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

André Bolstad

MANUELL ORTOPEDISK MEDISIN

Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Tlf. 22 83 91 00
www.rygg.no • post@rygg.no

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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til vårt hovedfergeleie. I 1932 henvendte
Nesoddtangen vels formann seg til lensmannen på Nesodden, han mente at man
burde ha en fartsgrense på 15 kilometer i
timen, ikke minst på grunn av den tiltagende støvplagen.
I 1947 skjedde det store forandringer på
Nesoddtangen brygge. All korrespondanse
mellom rutebilene og båtene ble overført
til denne bryggen. Tidligere hadde Oksval
brygge hatt det meste av denne trafikken.
Bryggen ble bygget ut og da det gamle
ventehuset ble revet, ja da sto et nytt
moderne ventehus ferdig. Her arbeidet

Bussene venter på sine passasjerer i 1950

Sigurd Haanshuus i mange år med å ha
oppsyn over last fra nesoddbåtene, samt
salg av månedsmerker og ikke minst et
våkent øye med parkeringsplassen.
Utviklingen gikk fort, bil og busstrafikken
øket, stadig større Nesoddbåter, bryggen
ble rett og slett for liten. Ventehuset fra
1963 er borte, likeså vaktmannen Sigurd,
men enda er det noen små rester etter for13

dums tider. Tåkeklokka fra 1883 har
Nesodden Historielag ansvar for, litt av
muren fra gangen hvor badende folk snek
seg fram for ikke å bli sett i sine heldekkende badedrakter, den kan enda skimtes
under tåkeklokka, og så navnet da, som jo
bladet du leser i nettopp nå er et bevis på.
Kilder:
Kulturminner på Nesodden
Nesoddtangen Vel 50 år

Flaskebekk Fiskesalgslag
Fisker Fortsatt

Noen av medlemmene i Flaskebekk Fiskesalgslag: fra v. Christian Tolfsby, Finn Espen Arnesen, Jan Falkenberg, Conrad Werner Wilson, og Bjørn Mehus

14

Conrad Werner Wilson synes egentlig litt synd på fisken ...

Hardhausene i Flaskebekk Fiskesalgslag lar
seg ikke stoppe av brygge- og båthavari.
Med ny brygge og ny motor var det i år
duket for det store vårsildefisket i Indre
Oslofjord.

Andre gangen var det uvettig omgang med
undersjøisk graveredskap.
Nå er imidlertid brygga på plass igjen, takket være iherdig dugnadsinnsats fra medlemmene i Flaskebekk Vel og penger fra
Stiftelsen DnBNor.

Ny brygge

Brygga kan igjen benyttes som badebrygge
i sommerhalvåret og fiskebrygge i vinterhalvåret.

Første gangen Søndre Flaskebekk brygge
ramlet ned var i 1987, da var det en orkan
som tok knekken på brygga.
15

I tillegg kan den benyttes som landings-

plass for helikopter, dersom (Gud forby)
noen måtte trenge øyeblikkelig hjelp.

Ny motor i gammel båt
Påhengsmotorer trives best over vannlinjen. Når de blir liggende under vann, på
havets bunn i lengre tid, blir de vanskelige
å ha med å gjøre.
Det fikk gutta i Flaskebekk Fiskesalgslag
smertelig erfare.
Fiskarlagets sjark havarerte og de trauste
gutta i de røde fiskedressene har i lengre
tid måttet ty til fisk i bygdas frysedisker.
Stor var derfor gleden da en hjemvendt
norsk-amerikaner fortalte gutta at han
hadde en splitter ny motor for salg.
Motoren ble kjøpt og oppstandelsenes tid
er ikke forbi. Påsken 2008 feiret Flaskebekk
Fiskesalgslag både sin – og Jesus’ – oppstandelse.
Halleluja!

po st@nbds -signal en.no
Gytemoden vårsild hales opp fra dypet
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Bryggetorget 4, Aker Brygge
Tlf. 21 50 10 90 • bordbestilling@cafesorgenfri.no

BLÅSKJELL
– byens beste!

MOULES FRITES
blåskjell serveres med pommes frites
og aioli – velg mellom to smaksvarianter og to porsjonsstørrelser
- à la crème
- chili, koriander og ingefær
400g 145,–
800g 195,–

Espen Arnesen og Bjørn Mehus inspiserer fangsten
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Nesoddens vakreste
postkasse?
Har Sølvi og Stein Gulbrandsen i Toveien
124 Nesoddens vakreste postkasse?
Det synes vi!
Fundamentet er ekte brostein fra hovedstaden og resten er lafta tømmer.
Slå den!

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

Noen bedre?
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KNUT BRORSON A/S
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

61 51 30

ALBERTINES FROKOST
står klar fra 7.30 – 11.00
Start dagen med vår deilige frokost
– ute i morgensolen eller inne –
velg fra vår rikholdige frokostmeny
fra tradisjonell egg & bacon
til sunne alternativer som
vår Fitness Platter med frukter og bær,
müsli og yoghurt.

Velkommen!

Stranden 3, Aker Brygge, 0250 Oslo
Telefon 21 02 36 30 • bordbestilling@dslouise.no
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Vis kortet!
Billettørene Torgeir Svendsen og Bjørn
Holst fortviler.
I pinsen fikk de så hatten passet av to
damer som ikke ville vise gyldig billett.
Ordbruken som ble brukt egner seg ikke på
trykk, og damene burde vaske munnen og
skamme seg!

Gyldig billett skal fremvises ved ombordstigning – og ihvertfall på oppfordring.
Billettørene har plikt til å påse at alle har
gyldig billett, – det er jobben vår, sier
gutta.
– Dersom noen blir tatt i kontroll ved ilandstigning er det vi som får kjeft – og passasjeren får bot.
Har du glemt kort eller penger er det bare
å si fra. Terskelen på Nesoddbåtene har
bestandig vært høy. Sniker du er den
adskillig lavere, og dyrere.
Blir du tatt koster boten det samme som en
kasse god rødvin og massevis av tapt anseelse.
Vis kortet!
19

Friluftsliv på Nesoddtangen skole
Tekst og foto: Liv Dahlen

I skoleårets andre temauke fikk alle
store og små ved Nesoddtangen skole
mange fine turopplevelser og et innblikk i naturens spiskammers.
Oppstarten foregikk i skolegården som
denne dagen bl.a. hadde en stand med
Mette Fevang fra Nesodden jeger- og fiskeforening. Det ble vist fram og fortalt om
dyreliv, utstyr og naturens delikatesser.
20

lage krabbelurer, fjellklatring med tau og
naturkunst.
Det var også tilbud om vårpuss av sykkel
med Marius Pedersen fra Energihuset.
På avslutningen fredag var det grilling av
frukt som ble servert sammen med is.
Nok en vellykket temauke var over for
denne gang.

Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging

Tirsdag

Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

var det turer med vennskapsklassen – med
grilling, natursti og orientering.

Onsdag var
den store turdagen
Noen av turområdene som kunne velges
var
Skoklefaldskogen,
Bergerbanen,
Speidersletta, Strand-promenaden, Gaupefjell og Tomåsan.

Torsdag var det
valgfrie aktiviteter
Noe av det som kunne tilbys var orientering, sportegn, fisketur, dissekering av fisk,
21

Velkommen til den nye
skobutikken på Tangen Nærsenter
Tlf 66 96 22 20

Innlegg fra én av våre lesere
– og vi tar gjerne imot fra dere andre også!

BRYGGA
en ny dag på brygga
gjør også våre ansikter nye
men den andre siden
er som den pleier
fordi den er så langt borte
at den ikke kan forandre seg
slik har vi lært
at tålmodighet
er reisens kunnskap
og at selv om våre drømmer
blir ydmyket
av den korte strekningen
er gjentagelsen reisens mål
som de ordene
vi må holde fast ved
og alltid nevne
for at vi skal kunne bli ved
hverandre
allikevel
fordi det er en fin dag
med et vakkert lys
er det godt å glemme
at vi snart skal gråte
over det vi ikke lenger vil kunne
si til hverandre

Foto innsendt av Per Slinde

Per Slinde
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DEN LILLE
REISEN
virkeligheten er
hver dags gjentagelse
av den lille reisen
båten er
kun et påskudd
for tanken

Foto innsendt av Per Slinde

allikevel en slags sannhet
som kan bekrefte alt
slik at vi ved å ignorere
det aller meste
kan finne frem
til hverandre
og ved å glemme
kan vende tilbake

Per Slinde

Foto innsendt av Per Slinde
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Nytt sangkor på Nesoddden

«Flaskehalsene» fra
Flaskebekk

Enkelte tar helt av.
Her fremfører Tone Spieler «Skrik».
24

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

E-mail: fagerhoe@online.no

Flaskene står andektig på rekke og rad, i sin hyllest til salige Bellman
Signalens utsendte fikk seg litt av en overraskelse da han nylig besøkte øvingslokalene til blandakoret «Flaskehalsene»,
i en staselig villa på Flaskebekk.
Ikke bare holdt koret et forbausende høyt
musikalsk nivå,
25

men barndommens illusjon om «Gubba
Noah» fikk seg en alvorlig trøkk.

w w w. n b d s - s i g n a l e n . n o

«Beit i toa»
Allerede i vogga ble undertegnede tilsunget «Gubba Noah beit i toa, så det gjorde
vondt», osv. Dermed dannet det seg et inntrykk av at Gubba Noah var en snill, puslete gnom eller nisse som satt og beit seg i
tåa. Nå viser det seg, i «Flaskehalsenes»
sanghefte, at Noah betraktes fra gammel
tid som drankernes skytshelgen. Han er den
første berusede person i historien.
– «Noah var ågerdyrker og den første som
plantet en vingård. Da han drakk av vinen
ble han beruset, og blottet seg inne i sitt
telt» (Første Mosebok, kap. 9, v.20-21). Ikke
rart at flaskene står som perler på en snor i
sangkorets øvingslokale på Flaskebekk, og
at stemningen er munter og høy. Strupene
leskes, varmes opp og bøyes og tøyes etter
alle kunstens regler, før dirigenten Arvid
Dalset Iversen kommanderer «Andantino»,
og dirigerer drankerne – unnskyld: sangerne!

«Var en hedersmann»
Allerede i første vers får vi en indikasjon på
hvor dette bærer hen. Det slåes ettertryk-

Oppvarming og pusteøvelser er viktig, dirigenten viser hvordan

kelig fast at «Gubben Noak, Gubben Noak,
var en hedersmann. Nãr han gick ur arken,
plantera han på marken, mycket vin, ja
mycket vin, ja detta gjorde han».
26

Ikke rart at samtidens presteskap gikk av
skaftet da Bellman skrev sin bibelparodiske
vise, som ble den mest populære av alle
hans drikkeviser. I vers 2 hentyder han

sågar direkte til jorden etter syndefloden,
og i de påfølgende vers levnes det ingen
tvil om at piker, vin og sang er blant livets
store gleder. I lys av det er det kanskje ikke
så rart at Noah, på «Kysten Lindesnes Åna
Sira og i Dalstroka innafor» (Bibelbeltet)
hvor undertegnede kommer fra, har blitt til
en pusling som sitter og biter seg i tåa.

Vellets sommerfest
– Vårt mål er å debutere på årets sommerfest i Flaskebekk Vel, forteller korets primus motor og dirigent Arvid D. Iversen.
Det er hjemme hos ham, i «Edens hage» på
Flaskebekk at øvelsene finner sted. Den
joviale jærbuen er ikke bare født med en
sølvstrupe, men også med grønne fingre.
Skogstomten er forvandlet til et eldorado
for botanikere og «people with flowers in
their hair».

Tove Wilson, Karen Marie Thune Larsen
og Tone Spieler utgjør kortes altrekke

– Omgivelsene er viktig når det skal fremføres stor kunst, sier dirigenten.
– Se bare på Operaen!
Vi gleder oss til sommerfesten.

Korets primus motor og dirigent
Arvid D. Iversen
27

Minnemarkering på
Frigjøringsdagen

Omådesjef i Nesodden og Frogn HV, kaptein Geir Mikalsen har lagt ned en krans, og står i giv akt foran minnesmerket.
28

Harald Wergeland og speiderne fra Fagerstrand Ulveflokk.
Bakerst fra venstre: Ida Marie, Nicole, Ingrid og Emilie
Foran fra venstre: Jenny og Mailin

Wagle, Christian Wagle og Leif Kyrre
Karlsen betjent en radiosender på Flaskebekk. Den illegale radiosenderen som
hadde kodenavnet Corncrake var lenge
forsøkt lokalisert av tyskerne – og den 4.
juli 1944 gikk det galt.
De tre Milorg-karene ble peilet inn, og
måtte bøte med livet i en heftig skuddveksling med 40 tyske soldater. Hendelsen var
den største tragedien som fant sted på

Det var den staute Milorg-mannen, Harald
Wergeland (89) som for 21. gang sto i spissen for minnemarkeringen på Nesodden.
Markeringen fant sted på Frigjøringsdagen
den 8 mai.
Med seg hadde Wergeland offiserer fra
Nesodden og Frogn HV, HV-ungdom og

speidere fra Fagerstrand Ulveflokk.

Radiosenderen
«Corncrake»
I lang tid, rett under nesa på tyskerne på
Varden, hadde Milorg-karene William
29

Harald Wergeland står
fortsatt fjellstøtt
og kjører egen bil.
Selv i en alder av nesten nitti!

angen relast as
Spennende
sted på
Aker Brygge
med både

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

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22

tapas,

PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

småretter

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

og

Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

full middag!

Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg

Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen

Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell

Bryggetorget 10 - Aker Brygge
0250 Oslo
Bordbestilling 22 01 05 19
hovmester@salongno10.no
www.salongno10.no

Nærsenteret på Tangen

Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!
VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no
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Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!

Nesodden under 2. verdenskrig og markeres årlig med en kransenedleggelse på minnestedet.

Vårsolen kastet glans over minnemarkeringen i Flaskebekkveien.

Sparket ut av himmelen
– Det var tidligere sokneprest Leif Aagaard
som i sin tid tok initiativet til minnestedet,
forteller Harald Wergeland, som i likhet
med Christian Wagle og Leif Kyrre Karlsen
ble født i 1919.
– Leif Aagaard pleide å fortelle konfirmantene at han ble sparket ut av himmelen –
en historie fra virkeligheten.
Aagaard og en annen Milorg-kar ble sluppet ut i fallskjerm over indre Østfold.
Dessverre ble de sluppet altfor høyt og landet langt fra det avtalte «dropp-stedet».
I 30 grader minus gikk – og klatret – de to
Milorg-karene uten stans i 36 timer før de
kom seg i hus. I 1987 ble minnesmerket satt
opp i Flaskebekkveien, like ovenfor huset
hvor radiostasjonen var lokalisert.
Det er sterkt å stå i Flaskebekkveien i strålende vårvær, sammen med en av de få
gjenlevende Milorg-karene – og minnes de
som kjempet til det siste for at andre kunne
leve og fortsette.

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
31

www.nbds.no

Nye koster på
Tangenbrygga

Arne Lendl er til forveksling lik Basil i TV-serien «Hotel i Særklasse».
Nå skal han, sammen med kompisen Thor Lande, drive restaurant i særklasse på Tangenbrygga.
Bjarte Kleppe får servert leskende drikke, og nyter sommeren på Tangenbrygga.
32

Nesoddens svar på Hotell i Særklasse
Serveringsstedet med Norges
kanskje beste beliggenhet!

Restauranten på bryggekanten har fått nye eiere
og nytt navn:
TANGENBRYGGA!
Urinvånerne Thor Lande og Arne Lendl har
overtatt stedet – og lover oss store forandringer.
– Det viktigste er de sanitære forholdene,
påpeker Arne Lendl. Vi har fått nye doer,
og tilogmed eget stellerom for barn. Det
neste blir ny meny, med velsmakende retter
fra sjø og land. Makrellen er allerede observert utenfor Tangenbrygga og vil snart
havne i steikepanna. Det samme vil biff og
løk – og vil folk ha erter, salt kjøtt og flesk
så skal de få det også.
– Tangenbrygga får kanskje ikke en stjerne
i Michelin-guiden med det første, men jeg
lover at folk skal få stjerner i øynene etter
et besøk hos oss.

Mona Helberget fra Eidsvoll har vært på besøk hos kjæresten på Nesodden
og synes det var veldig koselig på Tangenbrygga

Beliggenheten er fantastisk og vi vet hva
nesoddingene vil ha; god mat, god stemning og god musikk. Nesoddens eget orkes33

ter «Midnight Special» er vårt husband. De
spiller rock & roll som guder, og St. Hanshelgen blir det blues så det holder.

Nærmere operaen
kommer vi vel neppe
på Nesodden?
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3. generasjon Wilberg på plass på Statoil
Det var en stolt rydde- og vaskegutt som
stilte opp til fotografering sammen med
sine kollegaer på Statoil Flaskebekk.
Marcus Wilberg er 3. generasjon bensinstasjonsmann på landets nyeste og mest
moderne Statoil-stasjon.
Til høsten blir de også TV-kjendiser. Statoil
skal spille inn reklamefilm på stasjonen.

Oslo har fått ny
opera, Nesodden
har fått ny
Statoilstasjon
Tom Harald Wilberg (2. generasjon) er ikke
så rent lite stolt han også.
– Min far Thorbjørn kom hit i 1971, da het
stasjonen BP, siden ble det Norol, og nå er
det Statoil for alle penga. Omtrent 25 millioner har herligheten kostet, men så har vi
nå åtte pumper, ny vaskemaskin som vasker
og polerer og en stasjon som er den mest
moderne i landet.
Vi har mattevasker, støvsugere og teppebanker, for ikke å snakke om to kaffemas-

Bak fra venstre: Erik Wahl, Michael Tangløkken, Fredrik Opedal, Tom Harald Wilberg,
Martin Andre Rognstad, Tina Johannessen, Jeanette Leirdal, Anne Aardal-Hansen,
Thomas Arnesen, Kristin Eriksenog Marcus Wilberg.
Kristin Nordhagen, Emilie Grundvold og Henriette Brorson var ikke til stede da bildet ble tatt.

kiner som lager mocca, cappuccino,
Olekaffe (cafe olé) og sjokolademelk.
Statoils vidunderlige boller og wienerpecan har vi også og butikken har forøvrig
alt som folk i farta har bruk for.
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Fra apotek
til bensinstasjon
Jeanette Leirdal fra Helvik er ansatt som

NE SODDE N

Alt i renovering
av bad

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

ALLTID
RØR AS

DAME OG
HERREFRISØR
Kapellveien 2,
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 49 02
•••

v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

Åpningstider
Mandag, onsdag,
fredag 10.00-16.30

Willy Thoresens vei 36
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 63 60 T Mob 90 72 10 41
Fax 66 91 63 20
e-post heink-aa@online.no

Tirsdag, torsdag
10.00-19.00
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Lørdag 10.00-14.00

Det nye radarparet på Statoil Flaskebekk.
Jeanette Leirdal og Tom Harald Wilberg
Se så flott det er!

daglig leder ved Statoil Flaskebekk.
Apotekteknikeren har en sønn som kjører
motorcross og var klar for nye utfordringer.
– Dette blir veldig spennende, i et nytt
miljø, med nye kollegaer og kunder, sier
den blide Statoildamen, som får Shelldama til å blekne. Hun får ansvaret for 12
ansatte hvorav fire er ansatt på heltid og

åtte på deltid. Sammen med Tom Harald
Wilberg skal hun sørge for at Statoil
Flaskebekk ikke bare er landets mest
moderne Statoil-stasjon, men også landets
beste.
Vi gratulerer Jeanette med ny jobb – og
Tom Harald med ny stasjon.
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Vi hjelper deg med alle
typer el-installasjon!

Vi søker

STOLTE BUSSJÅFØRER
STOLT
Velkommen til

Rosenlund atelier
på Flaskebekk senter

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-17
Torsdag 10-18, lørdag 10-15

Bussjåføryrket er utfordrende. Å sørge for at
mennesker kommer trygt fram til avtalt tid er
vårt hovedansvar. Det skal både være sikkert
og komfortabelt å reise med våre busser.
Vi fyller mange viktige roller utover å bringe
folk fra A til B. Vi gjør en viktig jobb for miljøet
hver eneste dag. Vi hjelper skolebarn med
trygg transport til og fra skolen, og sørger
for at tusenvis av mennesker reiser effektivt
mellom hjemmet og arbeidsplassen sin. Vi
hjelper eldre som er avhengig av oss når de
skal gjøre sine innkjøp. Derfor er vi stolte av
den jobben vi gjør.
Concordia Bus er Nordens største busselskap,
og vi vokser i det norske markedet. Vi er et
trygt valg for stolte sjåfører som verdsetter en
ryddig og profesjonell arbeidsplass. Vi tilbyr
trivsel og engasjement blant gode kollegaer.
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Er du stolt av å være bussjåfør? Liker du at det stilles
krav? Da passer du hos oss. Nå søker vi bussjåfører
til vår avdeling på Nesodden og en rekke andre
steder i landet.
Ved Concordias avdeling på Nesodden jobber det i
dag 87 dyktige og engasjerte medarbeidere. Concordia
Bus kjører ruter til og fra Nesoddtangen, skoleruter på
Nesodden, rute 951 mellom Oksval og Ski via Ås, samt
daglige avganger til Oslo. Vi kjører nattbuss fra Oslo til
Nesodden natt til lørdag og natt til søndag.
Send din søknad til:
Concordia Bus Norge AS
Postboks 54, 1324 Lysaker
e-post: office@concordia.no
For ytterligere informasjon, kontakt:
Trafikkleder Tom Bolstad
Tom.bolstad@concordiabus.no
Tlf: 45 49 27 00

Sommerruter Nesoddbåtene 2008
RUTE 601 NESODDTANGEN – AKER BRYGGE

Hallo i luken!
Har du husket å fornye
månedskortet?

Fra 23.06–04.08.2008 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 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 23.06–04.08.2008 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 NB!Stenger i lunsjpausen!

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Torghandel
NESODDEN

FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner

Kunsten å slappe av ...

mineralvann
øl
ved
utkjøring av blomster og ved
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 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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Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Benytt
sjansen nå!
Nina i ekspedisjonen har fortsatt har noen
få eksemplarer igjen av boken «Den Køfrie
Snarveien – Nesoddbåtene gjennom 125
år» av Harald Lorentzen.
Boken er til salgs i ekspedisjonen og koster
kun kr. 150,–.
Om et drøyt år vil AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskap være historie, og samlerverdien av boken vil bli enorm!

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

Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

41

Forrige nummers ordlek ble nok en suksess
– vi har fått inn mange riktige svar
og flere hyggelige tilbakemeldinger fra
våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang,
og lykke til med Ordleken.

Andreas Lunnan

DESSERT AV KREM OG GELATIN

INNSATT
26

36 43

8

20 65

3

62

55 50

SIGNALSTASJON I OSLOFJORDEN
33

10 24

56 12

1

18 66

10 25

32 49

6

17 58

56

ORLOGSSKIP

63

7

47 69

52

40 42 21

13

24

11 30

73

1

66 43 35

1

71 63

TETTSTED I VESTFOLD
4

2 15

2

72 51

14 44

14

2

71 53

14 67 19 41

70

45 20

5

29

39 61 57 40

30

9

56 22

63 27

9

33

23 27 68

VEVMATERIALE

HURTIGRUTESKIP
58

60 26

MUSEUMSGJENSTAND PÅ TANGEN
31 67

DEKKSOFFISER
64

56 43

GULLEBRANN
37

SYTEKOPP
74

48

16

54

3

17

36 47

28

7

74

64

65 59

16

9

50

HJELPETILTAK
49

2

42

61 34

38

19 22 64 49

66 41

2. Overfør bokstavene til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

Slik løser du
oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

31 32

33 34

35 36

37 38 39 40

48

49 50

51 52

53 54

55 56 57

65

66 67

68 69

70 71

72 73 74

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!

11 12 13

41

58

14

17

15 16

42

43 44

45 46

59 60

61 62

63 64

Løsningen sender du til:

18 19

20 21

22 23

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Jernia

43

28 29
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NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 20. august 2008

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

24 25 26 27

på Tangen!

Vinner
av gavekort
i forrige nummer er:

Solveig Kolstad
Håkonkastet 9C
1453 Bjørnemyr
Vi gratulerer!!

.

17. mai-feiring i kuling og regn

Toget tar av fra skoleplassen på Tangen – med Nordre Nesodden Skolekorps – iført sine nye blå uniformer – i spissen
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2B var blant dem som ropte Hurra flest ganger

Rekordkaldt
Årets 17. mai-feiring på Nesodden ble en
kald og våt opplevelse, men selv værgudene klarte ikke å stoppe barnetoget.
Toget var ekstra langt i år og stemningen

var, om mulig, høyere enn noensinne.
Jublende barn med vinterklær ytterst, stolte foreldre, norske flagg og hornmusikk – i
år med nye uniformer.
Ja, vi elsker dette landet!
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Oslofjordens Dronning fyller 100 år

46

Den 19. juni i år er det nøyaktig 100 år
siden D/S Børøysund ble sjøsatt i 1908.
Skipet het opprinnelig «Odin» og ble bygd
ved Trondhjems mekaniske Værksted som
kombinert passasjer- og slepebåt for
Trondhjems Lægterkompagni.

D/S Børøysund må være landets største dugnadsjobb. I nesten førti år har ildsjeler restaurert
maskin, dekk, skrog og salonger. Nå legges siste hånd på verket av bl.a. Anne Alm
Thorstensen, Torill Lundell, Egil Jørgensen og Tore Bilet. Skuta skal være «ship & shape»
til 100-års jubileet. Dugnadsleder Egil Jørgensen tar en pause i jobbingen, sammen med Torill
Lundell, Tore Bilet og Mårten Ervik. Rekka på D/S Børøysund er god å sitte på.
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Hei alle trofaste og
kommende venner
av «gamle» Signalen
Fredag 13. juni er det nyåpning
av Oslofjordens flottest beliggende utested – heretter kalt
bare Tangenbrygga – og det blir
høy stemning, god mat og forfriskende drikke – og ikke minst
vil Midnight Special spille og
skape stemning utover kvelden.
NÅ KAN VI ENDELIG TILBY:
•
•
•
•
•

SPISERI

PUB
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ordentlige toalettforhold
stellerom for barn
ny meny
servering både ute og inne
åpent hele året

Telefon 66 91 99 59
E-post: arne@tangenbrygga.no

www.tangenbrygga.no

Hun har tjenestgjort som nøytralitetsvakt
langs kysten under 1. verdenskrig, og i passasjertrafikk mellom Bergen og Øygarden,
før hun i 1925 ble overtatt av Vesteraalens
Dampskibsselskab og omdøpt til «Børøysund». I 1960 ble skipet solgt til Hadsel
Yrkesskole på Melbu for å brukes i
opplæringen av maskinistaspiranter og
hadde det ikke vært for en håndfull unge
gutter i hovedstaden, hadde hun blitt spiker. Unguttene som i 1964 hadde stiftet
Norsk Veteranskibsklub fikk kjøpt skuta og
i 1969 ble hun hentet og seilt til Oslo.

19. juni 2008
Mårten Ervik er formann i Norsk Veteranskibsklub, og styrer D/S Børøysund med sikker hånd

Den 19. juni blir det skikkelig bursdagsfest
for D/S Børøysund.
Arrangementet starter klokken 12.00 med
åpne båter, kafeteria og stands på kaia.
De første 70 som møter opp får en gratistur
med jubilanten og fra klokken 16.00 kommer det veteranbiler, gladjazzband og Oslo
Janitsjarkorps.
Det vil bli servert gratis bursdagskake – og
fra klokken 17.00 blir det en kort seremoni
med hilsningstaler fra Oslos varaordfører
og Riksantikvaren.

Den store
Jubileumsturen 2008
Allerede dagen etter starter Jubileumsturen fra Oslo til Nord-Norge og retur i
perioden fra 20. juni til 17. august.
Det blir en rekke arrangement i løpet av
turen, de fleste i samarbeid med andre veteranskip, kystlag, kommuner og andre
aktører/foreninger. Totalt vil skipet tilbakelegge 3000 nautiske mil i løpet av de to
månedene og det vil bl.a. gå med 100 tonn
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kull for å gjennomføre det ambisiøse
ruteopplegget. I tidligere tider kunne
dampskipene bunkre kull i de fleste større
havnene, men i dag er det verken kull eller
kullkraner igjen noe sted. Det må derfor
legges ut depoter på flere steder langs kysten på forhånd. Store Norske Spitsbergen
Kullkompani sørger for gratis kull og transport av kull til de aktuelle havnene.
Harald Lorentzen og Torgeir Svendsen er to
av disse ildsjelene. Begge har lang fartstid i
AS Nesodden-Bundefjord DS og begge har

Eivind Andreas med. Børøysund har en stor
fanclub med medlemmer i alle aldre.

vært redaktører i Signalen.
Sammen reiste de på befaring til Melbu og
Torgeir var med som mannskap på turen til
Oslo i 1969.
Slike gutter, det vil gamle Norge ha!

I byssa står Kirsten Korssjøen og rører i grytene. I likhet med Børøysund er hun «made
in» Trondheim, men stortrives i Oslo.
Kirsten begynte på dekk, men har avansert
til byssa, hvor hun regjerer sammen med
byssepike Sissel Ottesen. Begge gleder seg
til sommerens høydepunkt, jubileumsturen
fra Oslo til Vesterålen. Da kommer stuert
Magnar Kristiansen (80) om bord og tar
kommandoen i byssa.
– Han er bare helt utrolig, sier jentene i kor,
han disker opp med tre retters middag hver
eneste dag.

Dar kjem dampen!
Kaptein Magne Hansen gir tre støt i fløyta,
og D/S Børøysund bakker ut fra
Akershusstranda.
Matros Ole Fiske følger nøye med, for bak
Børøysund
manøvrerer
Fjordclipper,
Helena, Havneoppsynet og en Tresfjord 23.
Børøysund blir imidlertid ikke bare hørt,

hun er også meget synlig med sin kullsorte
røyk veltende ut av skorsteinen. Kullet er
polsk og trykket i kjelen er på topp – det
har maskinsjef Pål Gundersen og fyrbøteraspirant Stian Aas sørget for.
– Halv fart forover! kommer det på
telegrafen fra brua.
På akterdekket sitter Eivind Bryne sammen
med familien. Han kom til Oslo i 1988 som
nyutdannet jurist og meldte seg som frivillig om bord. Det ble mange fine turer, og
nå er også kona Bjørg og barna Vilde og
50

Før Børøysund klapper til kai lyder det ett
langt og ett kort støt i fløyta.
– Det er «Vesterål-signalet», sier kaptein
Magne Hansen, – da visste alle langs ruta at
det var en båt fra Vesterålske Dampskipsselskap som ankom. Tilsvarende signal
hadde man for avgangene og for nord- og
sydgående. Kjente og kjære signal, som
varslet om at «dar kjem dampen, gamle

Børøysund 100 år! Byssepike, matros og Stabekkjente Sissel Ottesen byr på:
Jubileumskrus: kr. 125,–, Jubileumsbok: kr. 348,–, Jubileumsplakat: kr. 100,–,
Førstedagstempel: kr. 25,– og kr. 50,–.
dampen, dingelingelingelingeling» (fra
sangen «Dar kjem dampen» av Ivar
Medaas).
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I Signalen bøyer vi oss i ærbødighet for
jubilanten, og sender våre hjerteligste gratulasjoner i forbindelse med 100-årsjubileet!
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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

Signalen
gratulerer:

smører og motormann i Oddfjell, Wigans
og Ivarans Rederi. Farvannet var SørAmerika, og fartøyene var stykkgods.
Deretter sto Nordsjøen for tur, før han ved
tusenårskiftet mønstret på Nesoddbåtene.
Jubilanten er gift, har to barn og bor i
Drammen. Hobbyen er Tempo motorsykler,
og 50-årsmarkeringen fant sted på hans
Tempo Intruder 750 cc med kona som
eksosrype.
Vi gratulerer!

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

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

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk
hverdager 10-20 og lørdager 10-18

Mannen og maskinen. Maskinsjefen på
M/S Dronningen og skipets hovedmotor,
en seks sylindret Deutz.

Maskinsjef Svein Otto Johansen fyller
50 år 2. juni 2008
Altaværingen Svein Otto Johansen dro til
sjøs allerede som 16-åring, og stortrives på
havet. Jubilanten mønstret på Hurtigruta
M/S Midnattsol som byssegutt i 1974 og ble
bitt av «sjømannsbasillen».
Etter Hurtigruta ble det utenriksfart som
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Concordias
Arnfinn
Bakmand
fylte 50 år
den
28.03.2008!
Gratulerer!

po st@nbds -signal en.no

Påls
CCafé & CCatering as
Grillpartysesongen

igang
igjen!

Bjørnemyr senter v/Coop Prix

Telefon

* FAMILIEFRISØR *
* ORGANISKE OG TRADISJONELLE
FARGER OG PERMANENTER *
* EXTENTION *

ALLTID ÅPEN

Cateringtelefon:
97 50 04 83
SOMMERÅPNINGSTIDER:

09.00–15.00 til 4. august
Tlf. 66 91 44 00

GRO-senteret på Bjørnemyr

1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-16
Torsdag 7-18
Lørdag 9-14

66 91 81 81

Hos oss kan
du også leie grill, partytelt og du
kan til og med få med egen KOKK!
Grillmat og hjemmelaget potetsalat,
samt alt annet du trenger til festen!

Gulbjørnrud Sag&HøvleriAS

* HULL I ØRER/NESE *
* PIERCING *
* SOL *
* FOTTERAPI *

Trine, Sandra & Mona
MAN-ONS 10-17, TORS 10-19, FREDAG 10-16
LØRDAG ETTER AVTALE
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64 93 9194

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.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

kjøp innfatning fra
Vendelakolleksjonen og få

Vendelas
makeup-bok

5 på båten

Gaute Hermansen:
– er ekte urinvåner
(født og oppvokst på
Nesodden), og bor for
tiden på Bjølsen sammen med kjæresten.
Jobber som møbelmontør i hovedstaden, men
reiser ofte til halvøya
for å besøke slekt og
venner, og for å seile.
– Seiling er livet!

Eivind Hokholt:
– Urinvåner med minst
fem generasjoner bak
seg på Nesodden.
Røker cigarillos og
drikker kaffe på båten.
Teller penger på
jobben som banksjef
i DnBNor.
Frykter totalforbud
mot røyking på båten
mer enn Svartedauen.

MAKE
UP

Thomas Leikvoll:
Vadsøværing som i
2009 kan feire 10 års
jubileum som nesodding. Visste fra 1. dag
her at dette var stedet,
når han satt på «trammen» med kaffekoppen og nøt morgenstunden.
Programleder i TV2,
p.t. med Guinness
Rekord TV.

Tangen Nærsenter • 66 91 26 85
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Hege Walle:
Født og oppvokst på
Tangen. Ekte nesoddjente som kjenner
bygda inn og ut,
spesielt eiendomsmarkedet. Tar av og
til en tur inn til
hovedkontoret i byen,
men trives best i
DnBNor på Nesodden.
Else-Britt Tufte:
Torshovjente som har
blitt helfrest nesodding.
Grafisk formgiver som
bl.a. tryller frem
Signalen, og de fleste
menyene på Aker
brygge. Gift med barndomskjæresten og mor
til to. Kystskipper og
macoperatør – og veldig
godt kjent i Malaga.

Velg en kvalitetsleverandør i lokalmiljøet!

Rødsten

RiksTV. Digital-tv
med vanlig antenne.

Nå kan du også laste
ned lokal-tv fra Oslo og
Akershus
på for
digitalt
Felt
bakkenett!

budskap

Ny dekor til båten?

Søking/oppdatering av nye kanaler må
foretas for å få inn de nye kanalene
i mottakeren.
•
•
•
•
•
•
•

begynner folien å bli sliten? • nytt navn? • nytt nummer?

Alle de norske kanalene
TV-revolusjon med RiksTV
Digital-tv med vanlig antenne
Enkleste vei til all fotball
All den beste underholdningen
De kanalene vi nordmenn faktisk ser på
Digital-tv hjemme, på hytta og i båten

Vi leverer alt du trenger for selvmontering på båten – eller vi kan gjøre
det for deg. Gi oss eksakte mål, og vi gir deg en uforbindtlig pris – både
med og uten montering. Dersom du ønsker samme skrifttype
som allerede finnes på båten, ta et bilde og send oss.

Monterings- og servicehjelp etter behov.
Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale

Ta kontakt for en prat på telefon 22 83 02 02
eller mail oss på: Ole-Erik@Original.AS

Original Design & Display DA – alltid tilgjengelig

Tangen Nærsenter - Tlf. 66 91 13 73
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Åpent brev til
Ivan Fossan, divisjonssjef hurtigbåt, Tide Sjø AS
Kjære Ivan
Her ser du kjølvannsstripen etter M/S Prinsen i 30 knops fart mellom Aker brygge og Nesoddtangen. Med mindre du
ønsker å få tilnavnet «Den Grusomme», lar du oss beholde hurtigbåt i halvtimesrutene om kveldene.
Med vennlig hilsen Signalen

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!
57

Velkommen til Kavringen
båtplasser
•
vinteropplag
•
kranløft
•
seviceverksted
•
drivstoff

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

kiosk/ båtutstyr
•
trebåtverksted
•
slipp
•
selskapslokaler
•
kurs/ konferanse

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

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

OVERSIKT OVER VÅRT
BEHANDLINGSTILBUD
AV OFFENTLIGE
TJENESTER:
•

Øre-nese-hals
sykdommer

•

Ortopedi

•

Håndkirurgi

•

Plastisk kirurgi

Colosseumklinikken har
som hovedmålsetning
å sette våre pasienter
i fokus.

Velkommen til Colosseumklinikken
Colosseumklinikken er en privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi, ortopedi og
øre-nese-halskirurgi.
Klinikken har utviklet seg til et kompetansesenter innen plastisk kirurgi, ortopedi og ØNH-kirurgi.
Klinikken er et offentlig godkjent sykehus.
Alle pasienter i Norge kan henvises direkte til
de fagområdene vi tilbyr.
Klinikken har knyttet til seg gruppe meget godt
kvalifiserte leger som utfører inngrep som er både
kosmetisk og medisinsk begrunnet.
Vi har kort ventetid.
Står du i helsekø, hjelper vi deg.
Behandlingen er gratis utover vanlig egenandel.
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Ønsker du et kosmetisk inngrep, har vi erfarne kirurger som kan hjelpe deg.

Sørkedalsveien 10B - NO-0369 Oslo - Tel.: 23 19 50 50 - Fax: 23 19 50 60 - legepost@ckl.no - www.colosseumklinikken.com

et glass for

utsikten

i lunsjen
før forestilling

på vei hjem

etter jobben

...VINBAREN PÅ BRYGGA

453"/%&/
453
"/%&/  t  0404-0
0 t 5-'
5-'    

