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Kollektivtrafikk på fjorden vil ikke kunne
løse de kolossale utfordringene vi står foran
i årene som kommer, men fjorden vil kunne
avlaste et allerede sprengt vei- og banenett
i, og omkring, Oslo.

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Nå håper vi bare at utredningene ikke skal ta
nok en vinter og en vår, men at fjorden skal
kunne brukes av flere, så snart som mulig.

Sjøen for alle!
Vi har sagt det før, og vi sier det igjen;
I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Jan-Erik de Bruyn Lundby

Sjøen for alle!
Det er riktignok kanskje en smule optimistisk
i relasjon til kollektivtrafikken, men ihvertfall
for mange flere enn i dag.
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ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 22 83 02 02
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
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Men inntil da, ligger den der, speilblank og
innbydende.

Nå har politikerne i Oslo sett fjorden, og satt
den på dagsorden, og lengre ut i fjorden har
til og med ordførerne sett muligheten for å
pendle til båts.
Dette er gode og riktige tanker.
For vårt vedkommende er det snakk om flere
avganger mellom Vollen, Slemmestad,
Nesoddtangen og Lysaker, samt anløp på
Fornebu. I tillegg vurderes Oksvald og Helvik
brygge, og fra Aker brygge er det snakk om
Lysaker og Fornebu. I tillegg skal det vurderes ekspressrute fra Fiskevollbukta til
Bjørvika.
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Vanntemperaturen innbyr til at vi også kan
hoppe i den, svømme i den, og dykke i den.
I tillegg kan vi skaffe oss middagsmat og
nattmat i fjorden. Makrellen har kommet,
og torsken bor i den.
Oslofjorden er en perle,
og den er, i likhet
med lufta,
fri for alle!
God sommer!
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Nesoddtangen Barneskole 50 år
Det ble en fenomenal feiring av
Nesoddtangen skoles 50-årsjubileum,
med sol fra skyfri himmel, og et
musikalsk fyrverkeri av en festforestilling i Samfunnshuset.

«DA KLOKKA KLANG»
Skolen vår gjennom 50 år
– en jubileumsmusikal
Til tonene fra «Første skuledagen. Hit eit
steg og dit eit steg» møter vi en jente som
går til skolen med skolesekk og kuleramme, mor vinker på trappa, og fortelleren
forteller at på 1960-tallet var mor ofte
hjemme. Hun vinket deg avgårde på skoleveien, og hun tok deg i mot da du kom
hjem.
– Det var tider det, sier fortelleren og
ønsker velkommen til festforestillingen
som er en reise gjennom skolens femti år
lange historie.
5

– God morgen
og elevene svarer
– God morgen frøken Sørensen.
Hvoretter frøken setter seg ved pianoet og
stemmer i med «Blåmann». Sangen blir
avbrutt av at det bankes på døren, og en
gutt stormer inn med lua på. Frøken
Sørensen synger «Lua av» og beordrer lømmelen i skammekroken. Så blir det lesing,
og skoletimen avsluttes med at frøken forteller at i neste time skal guttene ha sløyd
og pikene søm.
Slik gikk 1960-årene.
I 1970-årene var det tid for eventyrstund og
forming med glanspapir og dorullkjerner,
«Tyven, tyven», «Saturday night fever» og
(selvfølgelig) «Abba».

Skolegården
Elevene kommer inn på scenen som skolebarn på 1960-tallet. Klær og ransler er tidsriktige, noen hopper tau, paradis,
hvisker/tisker og kniser, kaster på stikka, og
to gutter begynner å sloss. Lærerne som
har inspeksjon kommer farende. Bryter seg
inn i ringen og løfter guttene opp og ut,
men så ringer skoleklokka og forestillingen

er i gang med sangen "Da klokka klang".
Alle over 50 år som sitter i salen kjenner seg
øyeblikkelig igjen, og minnene om en lykkelig skoletid strømmer på.

Klasserommet
I klasserommet går elevene pent til hver sin
plass og blir stående ved siden av pulten.
Læreren kommer inn og sier
6

1980-årene blir presentert ved fengende
rytmer fra «Fame» og en gjeng kommer
dansende inn ikledd leggvarmere, tights,
jazz-sko, shorts, avklipte t-skjorter, og ballettdrakter.
Læreren sier, – hei dere! Da skal vi ha engelsk. Good morning girls (blunker til jentene) and boys, og elevene svarer i kor
– Good morning teacher. Jentene ser drømmende og beundrende på læreren, spesielt

"Hjalmar" kommer inn på scenen, slapp og
kul. En typisk representant for 1970-årene.
Rollen som "Hjalmar" ble spilt på en fremragende måte av Sindre Scheffels Cholodzinski
(6. trinn)

en jente som sitter foran, og det er duket
for «Hun er forelska i lærer'n».
Mens mor ofte var hjemme på 60-tallet var
det ikke slik på 70-, 80-, og 90-tallet. Da
gikk barna med husnøkkelen rundt halsen.
De ble kalt «nøkkelbarn».
Nøkkelbarna var alene hjemme etter skole-

tid, men det ble det slutt med på 1990-tallet. Da fikk vi SFO.
Barna skulle ikke lenger være alene hjemme! På SFO ble det tilbudt gul gruppe, rød
gruppe, innebase, utebase, morgentilsyn,
hel plass, halv plass, deltidsplass og kokkeplass.
1990-tallet var prosjektarbeidets tid i sko7

Det var en mektig stolt rektor Bente
Haugland som ønsket velkommen til 50-års
feiring i skolegården

refrenget kommer Frikar inn på scenen og
danser. Bedre kan det neppe gjøres, og
jubelen ville ingen ende ta når tilbakeblikket på skolens 50 år lange historie ble
avsluttet med «That's what friends are for».
Det er bare å ta av seg hatten for Ane
Bjøndal, som til tross for en alvorlig luftveisinfeksjon «ga alt». Både festforestillingen som ble vist i Samfunnshuset (til to
fulle hus) og det musikalske potpuriet som
ble sunget i skolegården var skrevet og
regisert av henne. Tekstene satt «som
skudd» og overgangene kunne ikke vært
gjort bedre. All ære også til elevene, som
hadde pugget tekster, mimikk og koreografi til hver minste detalj. Nesoddtangen
skole kan være stolt av sin 50-årsfeiring.
Tre stolte medarbeidere ved Nesoddtangen
skole: Torill Bogen, Renée Johannessen og
Leif Sandholt.
Ane Bjøndal var «høyt og lavt» som dirigent for sitt ensemble

len, og elevene får som oppgave å klippe
ut en nyhet fra avisen.
– Det skal bli en flott veggavis, sier læreren.
Det blir fint til temakvelden vi snart skal ha.
Foreldrene deres kommer til å bli så imponerte! «Fields of gold» avslutter 1990årende og det er duket for data og 6-åring-

er på skolen.
I 2009 ble det Melodi Grand Prix-feber i
landet, og på Nesoddtangen skole. Selveste
Alexander Rybak hadde jo vært elev ved
akkurat denne skolen.
Inn på scenen kommer to Alexander
Rybak'er med feler og kordamer, og i
8

Wenche Thormodsen har alltid visst at hun
skulle jobbe med barn
Ane Bjøndal, Wenche Thormodsen og Lisa Løken, trioen bak suksessen, tar i mot publikums
stående applaus med ovasjoner.

Skolegården var stappfull av norske flagg og
feirende skolebarn

Ane Bjøndal hadde regien i sin hule hånd
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Mange glade og stolte skolebarn

Foto: Terje Rakke
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Hele skolens Wenche
i,

Hun er hele skolens
Wenche, hun «sitter» i
veggene, og har faktisk «gått» på skolen i femti år.
Wenche Thormodsen elsker
barn, og kan ikke tenke seg
en dag uten.

og har
tenkt
å
«gå» til så lenge som mulig. Jeg
gruer meg til pensjonisttilværelsen, for en dag uten barn er
ikke en god dag, sier Wenche
som er moren til tre og bestemoren til fem.
Barna gikk på Tangen, barnebarna går på Bjørnemyr og
Fjellstrand, men det er
Nesodd-tangen som er SKOLEN.

– Jeg gikk i midten av andre
klasse da skolen sto ferdig,
sier Wenche og smiler om
kapp med solen og gullkronen, som preget dagen.

– Jeg kan ofte bli sliten, men
aldri lei. Det som sliter mest
er all møtevirksomhet, rapportering, papir og administrasjon.

– Vi var to klasser med tredve
elever i hver klasse, og hadde fem
timer annenhver dag pluss lørdag,
forteller «frøken», som etter eget
utsagn går igjen i veggene på skolen.

– Tenk om vi kunne bruke mindre
tid på det, og mer tid på elevene, de
blir jeg nemlig aldri sliten av! sier en
engasjert Wenche.

– En veldig god skole, som jeg er utrolig glad
11

Det var en gang ...
Nesoddtangen skolekrets hadde 50% av
barneskole elvene på Nesodden rundt
1960. Det var derfor helt avgjørende å få
bygget en ny barneskole på Tangenåsen,
selv om skolen man hadde bare var fem år
gammel.

av Harald Lorentzen

Våren 1961 begynte man å grave på tomten som lå "langt inne i skogen" øst for
hovedveien. I april 1962 var det kranselag
og i 1963 kunne den nye barneskolen tas i
bruk.

Bildet viser gruingen og siste hånd på skolen
før den åpner i 1963

Berger og Tangen Skolekorps på skoleplassen i 1965

12

Innvielsesfesten i storsalen på Samfundshuset
september 1964

Gravearbeidene høsten 1961 (helt til venstre)
der barneskolen skulle bygges.

Samfundshuset rett før åpningen i september 1964
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Nærmere himmelen kommer man ikke!
Det er som om Vårherre legger sin hånd
over Nesodden akkurat her, og ber oss om
å beskue sitt mesterverk. Fjorden og Asker
og Bærum fremstår i all sin prakt fra
Paviljongen, og når man atpåtil kan innta

norske og asiatiske lekkerbiskener i slike
omgivelser kan man bli religiøs av mindre.
Deler av utearealet har nå fått tak over seg,
og eierne av restauranten har foretatt en
«total makeover» av etablissementet.

Paviljongen er det nærmeste man kommer
himmelen, på Nesodden. Både i høyde
over havet, og i gastronomisk forstand.
Utsikten er spektakulær, maten himmelsk,
og vertskapet usedvanlig hyggelige.

Enda større
Paviljongen har blitt enda større og har nå
plass til hundre gjester inne og hundre ute.
Skal man konfirmeres, giftes, eller døpes er
«nesten himmelen» stedet.

Finn Arctander og kona Elisabeth Floer nyter kveldssolen og utsikten på Paviljongen sammen
med Anne Lillejordet. Finn Arctander bygget i sin tid "Rehabbygget" for Norsk Rehab. Her er
han tilbake på gamle tomter.
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Fra Hong Kong
Timmy og Nancy Li kommer fra Hong Kong,
og har bodd i Sverige i henholdsvis 20 og 8
år. Nesodden visste de ikke så mye om, men
de hadde hørt at utsikten var fantastisk, og

menneskene hyggelige. Det var nok for
paret, som nå er bosatt i 1453, og stortrives
med det. Nå gleder de seg til å vise hele
Nesodden hvor fint det har blitt på
Paviljongen, og servere den beste maten på
hele halvøya.

Anne Lillejordet får servert en
kunstnerisk og velsmakende
rekecoctail, og Finn Arctander har
latt seg friste av Paviljongens
hjemmelagde tiramisu.

Husbyggeren
Ute på den himmelske plass sitter Finn
Arctander, som i sin tid bygget bygget.
– Det sto ferdig høsten 1986, forteller Finn.
Etter kun ett års planlegging og bygging,
og rommet rehab og helse.
– Nå er ringen sluttet, trening er helse og
når maten er så god som på Paviljongen, er
jeg stolt av bygget, sier gründeren av Norsk
Rehab og en rekke andre bedrifter.

Paviljongens hjemmelagede tiramisu
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Stockholm

er Sveriges hovedstad og har
vært landets politiske og økonomiske sentrum siden 1200-tallet. Byen er første gang
omtalt skriftlig i 1252. Den er bygd på 14 øyer
som bindes sammen av 53 broer.
Stockholm kommune er den mest folkerike
kommunen i Sverige med 871 952 innbyggere. Tettstedet Stockholm omfatter den
sammenhengende bebyggelsen i og omkring
byen, og har ca. 1,4 millioner innbyggere,
mens Storstockholm har over 2,1 millioner
innbyggere og er Nordens mest folkerike by.
Stockholm ligger på Sveriges østkyst ved
Mälarens utløp, og er berømt for sin vakre
beliggenhet. En av årsakene til denne plasseringen er at det er et av få steder der Mälaren
og Østersjøen møtes. Dermed har Stockholm
hatt vannforbindelse med andre land
omkring Østersjøen, svenske kystbyer og
andre byer innover i landet. Byen har dessuten fungert som forsvar mot fremmede flåter
som har forsøkt å trenge inn i innsjøen
Mälaren.
Stockholm markedsfører seg for tiden som
«The Capital of Scandinavia» gjennom myndighetene i den svenske hovedstaden. Det
har vakt stor forargelse i de andre skandinaviske hovedstedene Oslo og København.

16

Stockholm – et besøk verdt
Så var en flott forsommertur til Stockholm
over.

av Harald Lorentzen

Lørdag 25. mai 2013 var det tur med den
gamle dampbåten «Storskär» fra 1908,
nyopppusset og den raskeste av alle de vanlige skjärgårdsbåtene (ikke hurtigbåtene) i
havna.
Tripple ekspansjons dampmaskinen gjør at
den går fra alle. Ble jo kjent med skipper
Johan og maskinist Tom i fjor høst så det var
ekstra gøy å være oppe på broa og nede i
maskinen, blir aldri for gammel for slikt.
Deretter om bord i «Prinsessan Estelle»
hvor vi fra Nesodden ble traktert med både
øl og vin av reder Stefan (som vi også traff
før jul i 2012 da vi var på juletur med ham)
Utrolig sosial fyr som elsker å snakke om
båten og historien.
Så var det søndag med «brunchtur» med
«Blue Charm», den tidligere nesoddbåten
«Prinsen». Da vi kom lå nesoddbåtenes
rederiflagg på vårt reserverte bord.

Nesten noe Widerbergsk over solnedgangen over en islagt fjord?
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Her er det style, brunchen serveres på tallerkner med flott monogram CC (ikke CC
Vest), men Charm Charter. Her var det en
super underholder om bord – en pianist
som har artistnavnet «Pancho».

sang evergreens så hele båten var med.
Selvsagt måtte jeg opp og snakke med
Mikael, skipper på broen, som vi jo traff i
fjor. Han spurte og grov om alt mulig, var
ventilene i skroget orginale?, var det mast
på fordekket osv.

Han fortalte at man hadde sandblåst en del
av skroget og avdekket lagene med farger
som båten hadde hatt. Innerst hadde han
funnet den orginale hvite fargen som
«Prinsen» hadde sommeren 1955 og til ut
på sommeren 1956. Kjempegøy.

I tilegg var en eldre svensk-amerikaner som
Nå er det kun charterkjøring fram til 18.
august, da er det atter søndagsturer,
brunchturer med mat og drikke fra kl.
1300–1600 for vår tidligere nesoddbåt.
Skulle ønske andre fra halvøya kunne oppleve denne båten og atmosfæren om bord.

Dersom noen av våre lesere drar på tur må
de selvsagt tilkjennegi hvor de kommer fra,
og få rederiflagget på bordet.

Mannskapet på Prinsessan Estelle
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Samtlige utgaver ...
Advokat, bonde, billettør og matros Arne
O. Sørby har et «forhold» til nesoddbåtene
som overgår de fleste.
Mange av oss er glade i, og setter pris på
båtene, men Arnes kjærlighet til båtene
har røtter som går fire generasjoner tilbake
i tid, tilbake til 1874.
I likhet med Harald Lorentzen kan han det
meste om Nesoddbåtene, og han har samtlige utgaver av Signalen, som nå vil bli digitalisert.

Oldefar

Da Signalen etterlyste samtlige utgaver av Signalen, var advokat Arne O. Sørby den første
som kontaktet oss. Her er han avbildet med noen av de første årgangene.
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Det var oldefar som kjøpte Sørby gård i
1875 forteller den nå pensjonerte advokaten, som i årevis drev sin advokatvirksomhet i Flaskebekksenteret. Oldefar kom fra
Toten og var litt av en gründer. Han
hadde flere jern i ilden og var i 1874 med
på stiftelsen av A/S Bundefjorden
Dampskibsselskap. Bestefar var utdannet
jurist og var i mange år disponent i
«Bundefjorden». Selv mønstret jeg på som
lettmatros på Prinsen i 1962 og «seilte»

Nesoddens nye storstue, Nesoddparken,
rommer mye mer enn folk vet om!

Sykkelsesong
Vi satser også denne sesongen på et
bredt utvalg av sykler til alle behov.
Gode priser på kampanjemodeller fra
de mest kjente merkeleverandørene,
Scott, Merida og Trek.
Hos oss får du god veiledning, eget
sykkelverksted og et godt utvalg i
ekstrautstyr og tilbehør.
Merida Crossway 20 MD
Hybridsykkel med større hjul tildameog herre.
Suveren «Nesoddsykkel» med 28»
lettrullende hjulFor grus og asfalt.
Shimano Acera gir, dempegaffel,
lock-out og mekanisk skivebrems.
Kampanjepris kr 3.499,–

Visste du f. eks. at en liten bedrift der tilbyr:

• Grafisk design for ethvert behov,
Logoer, annonser, menyer, plakater m.m
• Print- og kopiservice i små og store formater
med stort utvalg av papirkvaliteter.
• Dekorerering av biler, butikker, båter etc.
• Forvandling av bildene dine til rene kunstverk
på veggen hjemme eller på kontoret

Merida Matts 20 MD
Tøff sykkel til gutt og jente. Godt utstyrt
med Shimano Acera gir, Tektro mekanisk
skivebrems, dempegaffel Med lock-out og
solide felgermed dobbel bunn.
Kampanjepris kr 3.499,–
(katalogpris kr 4.499,–)

... samt mange andre tjenester

Du finner
garantert en
sykkel som
dekker ditt
behov oss.
Førstegangsservice inkludert i prisen.

(katalogpris kr 4.499,–)

Vi har ingen fast åpningstid, men ringer du for avtale, kan du hvis det
er krise tilogmed få gjort ting både på kveldstid og søndager også!

Scott Aspect 950 Disc
Bestselger fra Scott. Acera 24-gir, Suntour gaffel med
lock-out, Shimano mekanisk disc brems, og
Et robust hjulsett fra Alec.
Topp ungdomssykkel.
Kampanjepris kr 4.499,–
(katalogpris
kr 5.499,–)

Sportster 45
En av våre absolutt mest populære tur-sykler
kommer i ny versjon. Hybrid sykkel ideell for
tur- og trening på Nesodden. Shimano Alivio 24gir, demper med lock-out, Skivebremser osv.
Kampanjepris kr 4.999,
(katalogpris kr 6.499,–)

www.e-huset.no - Tlf: 66 96 32 00

SPORT & FRITID

ORIGINAL AS

else-britt@original.as • www.original.as

Tangen
Nærsenter

grafisk/web design • digitalprint • bil- og skiltreklame • bildeproduksjon
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Nesoddparken Kunst- og kulturnæringssenter
Løeshagaveien 49 - 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 98 81 06 06

som billetør og matros i studietiden helt
frem til 1970. Prinsen var «min» båt, og det
var om bord i den at jeg så hun som skulle
bli min kone, første gang.

Med Prinsen til Søndre
Langåra
– Det var ikke på Capri jeg så henne komme
(som det heter i sangen), men på brygga på
Søndre Langåra. Og i tidens fylde ble det
ekteskap. Prinsen på Prinsen fikk sin
Prinsesse, og da Prinsen fyllte 50 år fikk han
et praktfullt maleri av Prinsen av sin
Prinsesse. Hun hadde i all hemmelighet fått
malt et bilde av «Kjærlighetsbåten», som
henger på veggen sammen med andre ikoniske nesoddbåtbilder.

Arne O. Sørby har satt mange sjøbein om bord i Prinsen, selv om beina er gått "plantet" på en
gård som har vært bosatt siden 900-tallet. Gårdskatten Cæsar følger spent med i bakgrunnen.
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NESODDEN
• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

!

FJELLSTRAND

Stort utvalg
av sommerblomster,
busker og trær.
Buketter & dekorasjoner.
Sorg- & brudebinderi.
Hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen.
Anleggsgartner.
Pyntegjenstander for
både ute- og innebruk.

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

Utkjøring av blomster
på Nesodden

Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46

KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13
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Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no

Kon Tiki Music Fest

– Alle god ting er tre, sier Fredrik Gervad og gjør seg reiseklar
(med nesoddbåten selvfølgelig) til Bygdøy den 30. august.
I samarbeid med Nesodden Kommune ønsker David og Julie
Coucheron nok en gang å tilby nesoddfolket båttransport fra
Tangen brygge og over til Bygdøy fredag 30.august.
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Orientalsk mat og sushi,
pub, take away og
kontinentale retter.
Vi kan ordne konfirmasjon,
bryllup, konferanser ...
Vi har åpent alle dager.
Velkommen!
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Fredag 30.august:
På Bygdøy vil vi få «servert» romantisk/virtuos klassisk musikk v/David Coucheron på
fiolin, Julie Coucheron på piano,
Christopher Rex og Efe Baltacigil på cello,
Matthew Rose; sanger, bass og Cynthia
Phelps på bratsj på Maritimt Museum.
– Det blir god tid til i oppleve Bygdøy og
besøke museet før konserten begynner.
Forfriskninger fåes kjøpt om bord i båten
og på Maritimt Museum.
Og husk å være tidlig ute da det er begren-

sede antall plasser!! I fjor var det stappfullt!
– Musikkfesten er en fantastisk opplevelse,
sier Fredrik som har fulgt søskenparets
musikkkarriere siden de var små. Det er et
storartet arrangement, som jeg ser frem til
med stor glede, og stemningen til og fra
Bygdøy er upåklagelig, forteller den tidligere styrelederen i AS NesoddenBundefjord Dampskibsselskap.
– Dette er årets musikkbegivenhet for, og
av nesoddinger!
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15.30: Avreise fra Tangen (gamle brygga)
17.00: Konsert i Maritimt museum
19.30: Avreise fra Bygdøy
Pris: 300,– som inkluderer
båttransport frem og tilbake
og konsert.
Billetter fåes kjøp hos Synsam på
Tangen Nærsenter alle dager 10–20!

Tillitsmannen

Det er 611 som er min favorittrute, forteller Maged. På ruta til
Blylaget får jeg kjøre buss hele tiden. Da slipper jeg mellomkjøring
og venting.

– Når jeg ikke er på jobb, eller hjemme i Sverige, ser jeg på klokka og
lengter tilbake til bussen. Jeg har verdens beste kollegaer, og Norges
hyggeligste passasjerer, sier tillitsmannen.

Maged Hamad kommer fra den kurdiske regionshovedstaden Arbil
i Irak. Han kom til Sverige på 1980-tallet og har kjørt buss i 20 år,
hvorav de siste 5 på Nesodden.
Nylig tok han gjenvalg som tillitsmann, og fikk 100% av stemmene.

Strängnäs
Maged er bosatt i byen Strängnäs utenfor Stockholm, og satt en dag
og så på hvilke busstyper man bruker i Norge. Han ble nysgjerrig på
26

landet i vest, og sendte like godt et par søknader til «oljelandet». Den ene gikk til
Nesodden og den andre gikk til
Kristiansand, og i løpet av to timer hadde
han svar fra begge.
– Kan du komme på onsdag? skrev regionsjef
Tom Bolstad i sin epost.
– Hva med torsdag? skrev sørlendingene, og
fristet med mat og hotell i Sørlandets
hovedstad.
– Det tar bare 2-3 timer fra Oslo, løy sørlendingen (det tok Maged nesten fem), og dermed falt valget på Nobina og Nesodden.
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Kjøp 3 – vi spanderer det rimeligste! Tilbudet varer f.o.m. 15. juni - t.o.m. 15. august.

Fra Fagerstrand til svenskegrensa er det bare
en snau time, og veiene hos «søta bror» gjør
at pendlingen hjem til familien går unna på
snaue fem timer.

Hovedkampanje 15. juni - 15. august 2013

• Meget gode parkeringsmuligheter rett ved inngangen

• Alltid faste lave priser – mange under konkurrentenes
kampanjepriser
 



• Ukens tilbud – hver uke nytt produkt med 20% rabatt
Følg med på hjemmesiden vår www.nesoddenapotek.no

• Mange produktserier med gode tilbud

Flaskebekk Senter - tel 66 96 66 00 - fax 66 96 66 01

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14

ÅPNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL 09.00-19.15 - LØRDAG KL 09.15-15.00

Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

APOTEKER
KER

GRUPPEN

¡¡EFGSJUUTUlFOEFBQPUFLFSOF
EFGSJU UTUlFOEFBQPUFL
FLFS OF
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Flasken Lunsj- og Vinstue, Flaskebekk senter, www.flasken.no tlf. 66 91 74 00
På Flasken lunsj- og vinstue
kan du nyte spennende retter og godt drikke i
hyggelige omgivelser både uten- og innendørs.
Skiftende kunstutstillinger på veggene skaper en
lun og god atmosfære.
Vårt nybygde selskapslokale kan du leie til private
og lukkede selskaper. Arrangementer som
julebord, private tilstelninger, firmafester, kurs og
konferanser med opptil 60 deltakere passer godt
inn i disse lokalene der det finnes AV-utstyr,
musikkanlegg, egen bar og kjøkkenavdeling.
Følg oss på facebook eller på www.flasken.no
for oppdatering av alle arrangementer vi har
som konserter, quizkvelder, utstillinger,
vinsmaking m.m.
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Ostindiafareren Götheborg

Det var en staselig skute som inntok hovedstaden for å feire 17. mai i år.
Den svenske ostindiafareren Götheborg la
til på Rådhusbrygge 2, og tok oss med på
en over 200 år gammel reise tilbake i tid.

Tro kopi

Originalen var utrustet med 30 kanoner og et mannskap på 144 mann. Kopien har 10 saluttkanoner og et mannskap på 80. Seilarealet er på 1 964 kvadratmeter som gir skuta en fart på 5-6
knop. Hun var et staselig syn når hun seg inn Oslofjorden med vinden aktenomtvers.
Værgudene hadde velsignet ankomsten med en lett bris fra sørvest.
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Vår tids Götheborg er en tro kopi av ostindiafareren som i 1745 gikk på grunn og
sank kun 900 meter fra sin ankringsplass i
Göteborg. Da hadde hun vært på sin tredje
tur til Kina, en reise som den gang tok 30
måneder. Originalen ble bygget på skipsverftet Terra Nova i Stockholm, men fikk
navnet Götheborg fordi Svenska Ostinidiska
Campaniet hadde sitt hovedkontor i
Göteborg. Det tok halvannet år å bygge originalen, og åtte år å bygge kopien. Et tankekors siden man på 1700-tallet måtte klare
seg uten hydraulikk, elektronikk og andre
moderne tekniske hjelpemidler. Kopien ble
sjøsatt den 6. juni 2003 og den 2. oktober
2005 satte skuta den samme kursen som originalen. Turen gikk via Cadiz i Spania,
Recife i Brasil, Kappstaden og Port Elisabeth
i Sør Afrika, Fremantle i Australia og Jakarta
i Indonesia, og i midten av juli i 2006 nådde
hun målet, Kanton i Kina. Nå står USA for
tur, vi takker for Norgesbesøket, og ønsker
Ostindiafareren og hennes mannskap Bon
Voyage!

Kjøp
enkeltbilletter
til flere
Med Ruter s nye mobil-app
kan du kjøpe billet ter til
al l e du r ei s er s amm en
med. Billettene kjøper
du f ø r d er e går o m b o r d .
L as t ned Ruter Billet tap p en i d a g .
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N y het!

Over 200 års sjøfartshistorie
samlet under Akershus festning

Götheborgs seilføring er sydd sammen av
seks millioner håndsydde sting.
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Aker Brygge Barnehage

– Hvert år går vi i «prøvetog» den 16. mai,
forteller Siri Kjølstad Dybvig, som er daglig
leder i barnehagen, – og hvert år i snart 20
år, spiller Oslo Politiorkester, og Politihestene går foran toget. Det har vi gjort helt
siden barnehagen ble «født» i 1989. Det er

Oslo Politiorkester har gått foran og spilt for barnehagebarna på Aker brygge i 20 år!
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like spennende og morsomt hvert år, og vi
avslutter på Bryggetorget med «Ja, vi
elsker» og fest i barnehagen. Da serverer vi
is og pølser, brus og saft, og kaker for
enhver smak.
Hvem skulle tro at det midt på brygga
befinner seg en barnehage, en oase med
små hus, trær og busker, og et supert lekeområde.
Og ja, det finnes pingviner på Aker brygge.
De finnes i «Pingvinene», «Krabbene» og
«Måkeredet», de tre avdelingene i den
koselig barnehagen på brygga.
– Bare kom innom og se selv, sier Siri og
fremfører barnehagens 17. mai-rop:

Fra venstre Astrid, Peru (bærer fane), Theodor, Fredrik, til venstre for Fredrik er Lorentz
m/flagg, Alexander bærer Måkeplakat, halve ansiktet bak Theodor er Lasse,
bak Lorentz og Fredrik går Leo (bunad).

Chickelakke, chickelakke ABB.
Barnehagen er yeh, yeh, yeh.
Chickelakke, bommelacke jazz, bom, bø.
Eplekake, sølekake, brygge og sjø!
YEAH …

Visste du at du kan laste dette nummeret og 28 tidligere
utgaver av Signalen på www@signalen-da.no?
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SOMMERRUTER NESODDBÅTENE 2013
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

601 Aker Brygge

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

- Nesoddtangen

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag–fredag: 0700–1900
Lørdag: 1000–1800

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030
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602

602

Oslo - Drøbak - Son
Gjelder 22. juni – 18. august

Son - Drøbak - Oslo
Gjelder 22. juni – 18. august

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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Det du trenger!
999,-

BEST PÅ HUSET! BEST PÅ PLENEN!
Rotak 37 LI oppladbar gressklipper
er virkelig effektiv. Rotorklipper som inneholder et nytt system av elektrisk rotasjonsstyring for kniven så den
sparer energi.

Protect - 10 L

Vi ønsker våre
kunder god sommer!

2999,-

Scala Protect Premium er en meget
værbestandig silikonmodifisert
oljemaling. Oljemalingen er tilsatt
sopphindrende middel. Ekstra motstandsdyktig mot nedmatting og
falming og vesentlig mer glansstabil enn ordinære husmalinger.
Lurer du på hvilken farge du skal
velge? Se vårt fargekart.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

TELEFON 40 00 59 54
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Flott vedtak for fremtidig kollektivtrafikk på sjøen
Det var en strålende fornøyd
bystyrerepresentant som deltok på «Seniorcruise» om bord i
nesoddbåten MS Kongen.
Tone Tellevik Dahl (Ap) er leder
av Oslo kommunes helse- og
sosialkomite, og var med på
den årlige turen for byens
sykehjemsbeboere i regi av
Seniorsaken.
På «broen» hvor hun kunne
beskue Oslofjorden i 360 graders vinkel fortalte hun kaptein
Per Håkon Enoksen om vedtaket som nylig ble gjort i Oslo bystyre.

Utvidet kollektivtilbud
Vedtaket i bystyret innebærer at byrådet snarest skal legge frem
planer for båtruter som kan supplere kollektivtilbudet. Ruter vil bli
bedt om å ta initiativet til å lage en felles plan mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune angående båtruter som berører begge parter, herunder helårsrute mellom Aker brygge og
Fornebu, og andre mulige forbindelser til Fornebu, og Nesodden
til Aker brygge. Oksval og Helvik, here we (Nesoddbåten) come?

Styrking av båttilbudet
Flertallet i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune ønsker
å styrke eksisterende båttilbud. Det innebærer bl.a at frekvensen
på hurtigbåtruten fra Nesodden til Lysaker må økes og må betjene
Fornebu.
Samtidig bør kapasiteten og frekvensen for Nesoddtangen til Aker
brygge økes på sikt i takt med behovet. Fjorden må i større grad
benyttes til arbeidsreiser. Flertallet støtter etableringen av helårsrute mellom Aker brygge og Fornebu. I tillegg bør Ruter utrede en
helårs ekspressrute mellom Fiskevollen-Ormsund-Bjørvika.
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Ikke alle begravelser er like triste ...
... når man vet man skal gjenoppstå igjen om et års tid!

stenger dørene 23. juni pga ombyggingen etter 27 åpne år
på brygga. Vi takker alle våre kunder og ber dem følge med i
Signalen for den store gjenåpningsfesten!
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I mellomtiden er alle våre stamkunder
velkomne til våre venner
på brygga:

Son – stedet uten mandager
Rute 602 Oslo–Son
Son er et tettsted i den sørligste delen av
Vestby kommune. Man kan komme til Son
med tog, buss og bil, men den desidert
beste måten er å gjøre som Erik Bye gjorde,
og sang om i «Bound for Son», ankomme
Son i båt.

Son
- «stedet uten mandager»
Dersom man går om bord i nesoddbåten på
Aker brygge en lørdag eller søndag
(mellom 22. juni og 18.august) ankommer
man Son klokken 11.50.
Har man dårlig tid kan man returnere til
Oslo klokken 12.10 men dersom man har
god tid, og vil utforske «perlen» Son tar
man nesoddbåten tilbake til Oslo klokken
17.10 og ankommer Oslo klokken 1910.
Med på «kjøpet» (turen) får man alle de
andre eksotiske stoppestedene underveis,
som Søndre Langåra, Lågøya, Aspon,

Håøya, Oscarsborg og Drøbak, for ikke å
snakke om Nesoddtangen, Flaskebekk,
Sjøstrand, Ildjernet, Ommen, Fjellstrand og
Fagerstrand, men Son er stedet, «stedet
uten mandager»!

bryggene i Son er en opplevelse, og er man
sulten eller tørst kan Son by på det meste
(helt lovlig)!
Og vi anbefaler et besøk på Son spa.

I forbudstiden (1916–1927), da brennevin
var forbudt, var Son kjent som et paradis
for smuglere. Handlingen i Arthur Omres
roman «Smuglere» er hentet fra Son, og i
vittighetsbladet Hvepsen ble det i 1924
trykket et lite dikt om Son:
Son er Norges fagreste idyll, san.
Der er roser, sladder, fisk og fyld, san.
Der saa let man finder
søte smaa veninder, det er vort berømte forbuds skyld, san.
Politi, san, er man fri, san.
hovednæringsvei er smugleri, san.
Smugleri er neppe en hovednæringsvei i
Son i dag, men båtliv er.
Son småbåthavn er en av de mest attraktive
havnene i Oslofjorden, og Son Seilforening
har satt Son på kartet, som en av de mest
aktive seilforeningene i landet. En tur langs
39

Thornegården

Son spa

NE SODDEN

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

UTGIVELSESPLAN 2013:

Nr. 3 - Høst, 6. september
Materiellfrist: 23. august
Ferdigannonser: 29. august

Flaskebekk senter

Nr. 4 - Vinter, 6. desember

1450 Nesoddtangen

Materiellfrist: 23. november
Ferdigannonser: 29. november

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Datoene kan bli endret uten forutgående varsel.

40

Siste tur
Lørdag 16. mars sto kaptein Tor Kolstad til
rors på nesoddbåten for siste gang. Nå
venter «hjemlige» farvann, og landets korteste ferjestrekning.
Tor bor i Sætre og skal krysse Svelvik-strømmen om bord i MF Svelviksund. Det 200
meter smale sundet mellom Svelvik i
Vestfold og Verket i Buskerud er ett av landets mest krevende farvann.
Svelvikstrømmen er landets nest sterkeste
tidevannsstrøm, som gjør seilasen over sundet meget krevende. Det er imidlertid ikke
noe problem for den erfarne nesoddbåtkapteinen, han kjenner farvannet som sin
egen bukselomme.

Kaptein Kolstad omgitt av mannskapet på sin siste tur som nesoddbåtskipper.
Skimter vi en tåre i øyekroken?
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og
varm sommer!

Velkommen
om bord!
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Billettørens hjørne:
Vi ser på mange ting som selvfølgeligheter,
tenk på hvor heldige vi som bor på
Nesodden er. Vi har vår egen lille halvøy,
som er et lite Norge i miniatyr. Vi har fjord,
fjell, skog, bademuligheter om sommeren,
flotte skiløyper om vinteren og et fantastisk
utvalg av foreninger og lag. Uten deltagere
- ingen lag. Slik er det også med alt vi kan
benytte oss av i hovedstaden vår også.

Ta en fridag
Uten besøk, ingen museer, ingen teaterforestilling osv.
Slik er det også med rute 602 til Drøbak og
Son. Den starter opp i påsken, og går helt til
og med høstferien. Fram til 22 juni stopper
den i Drøbak, fra 22 juni seiler vi 2 ganger
til Son på lørdager og søndager. Ta en fridag på fjorden, kos deg ombord i
"Baronen" eller "Baronessen" og nyt
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ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Oslofjorden. Reis så langt du måtte ønske.
Ta en picnic på Håøya eller Oscarsborg, et
besøk i Drøbak, spis lunch på Filtvedt eller
kos deg noen timer i Son. Vær turist i eget
nærområde og nyt dagen.
Vi håper på mange fine sommerdager, og
mange lettkledde mennesker. God sommer
og VELKOMMEN OM BORD!

Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

www.follobyggtjeneste.no
SMÅREPARASJONER - HUSMALING - TAKTEKKING - REHABILITERING - TILBYGG - NYBYGG - HAGEDESIGN OG GARTNERARBEID - HELLE-/FLISLEGGING - KOMPLETTE HAGEANLEGG

Malere
Vårt team av faglærte profesjonelle malere
hjelper deg å sette sammen en løsning for ditt
hjem som gjenspeiler din individualisme og
personlige stil.
Vi benytter oss av eget stillas og kan derfor påta
oss en mengde forskjellige oppdrag
– både for private og bedrifter.

Snekkere
Enten det er små jobber du trenger å få gjort som
du ikke har tid eller lyst til å gjøre selv eller det
er større prosjekter som du trenger hjelp til tar
Follo Byggservice jobben. Våre dyktige og erfarne
fagfolk hjelper deg til å finne gode løsninger og
en prosjektleder vil sørge for at du alltid får den
oppfølgingen du skal ha .

Murere
Våre profesjonelle murere har mange års
erfaring i både utendørs og innendørs murerarbeid. Kanskje du ønsker en lekker steinmur til
hagen eller grunnmur til drømmehuset, vi tar
jobben! ! En murer fra oss vil levere profesjonelle
løsninger, høyt servicenivå og bruke de beste
materialene på markedet.

FOLLO BYGGTJENESTE AS
Vi utfører alt av mur- og tømrerarbeid. God service, gode
referanser og dyktige fagfolk, vi utfører både små og store
oppdrag, ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende befaring.
Alt arbeid som utføres er underlagt norsk håndverkerlov med fem
års standard garanti. Vi følger alle våre oppdrag tett gjennom hele
prosessen og har som mål å ha de mest fornøyde kundene i bransjen.
Gratis bortkjøring av alt avfall etter utført oppdrag!

Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no
for nærmere avtale om gratis befaring og et
uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
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Psykolog fra Romania
– En trivelig arbeidsplass, med gode kollegaer, og hyggelige kunder.
Sammen med ektemannen Ciprian, som
kjører buss på Nesodden, bygger hun hus
hjemme i Romania, men har ingen umiddelbare planer om å flytte tilbake.
– Vi stortrives på Nesodden, men man vet jo
aldri, sier hun, og huset er en god investering. Kiosken holder hun åpen mellom
06.00 og 19.00 hver dag, og følger skiftplanen med en uke på og en uke fri.
– En perfekt jobb når man studerer, sier
psykologen på perfekt norsk. Det er nesten
umulig å høre at hun ikke er født og oppvokst i Norge!

– En bachelor i psykologi kan komme godt med når morgengretne nesoddinger skal ha sin
frokost, sier Cristiana spøkefullt.

Cristiana Oana Radu kom til Norge fra
Romania for 5 år siden. Med seg i bagasjen
hadde hun en Bachelor-grad i psykologi fra
statsuniversitetet i Bucuresti. Nå holder
hun på med en Master i Human Resources
Management i Oslo, og står til daglig i

kiosken om bord i Dronningen.
Der havnet hun etter å ha sett en annonse
på båten hvor båtselskapet søkte etter
«trise». Den blide jenta falt for annonsen,
og har ikke angret et sekund på det.
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Kaptein Bjørn Nervik er godt fornøyd med «trisa»
om bord i Dronninga. – Alltid blid og i godt humør,
sier han om sin gode kollega.

Spreke nesoddinger

Til sammen har de reist med nesoddbåtene i over femhundre år, men
bare én gang i året for å løpe Holmenkollstafetten.
Fra venstre: Per Bae, Terje Haugstad, Dag Krange, Gunnar
Gulbrandsen, Arild Drolsum, Knut Johansen, Trond Kristiansen, Terje
Stensen, Edvard Stolba, Svein Solland, Per Ødegaard, Per Boretti.

Gutta har løpt sammen i over 40 år og er alle i «bestefaralderen».
Jentene er småbarnsmødre og var på «after ski» i Hemsedal. Der
stiftet de Frk. Himmelblå og bestemte seg for å løpe
Holmenkollstafetten. Frk. Himmelblå er en båt som noen av jentene seiler og de har bl.a. har vunnet Færderen i sin klasse.
I fjor var første gang de stillte lag i Holmenkollstafetten, og i år
fikk de forsterkninger fra Nesodden.

Noen av deltakerne på Team Frk. Himmelblå: Fra venstre: Ellen Berg
Forsland, Marte Gjerde Nilsen, Eva Brandt, Cathrine Dekko og
Henriette Larsen
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Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–

Økologiske og
naturlige varer
av høy kvalitet

(+mva)

Cathrine Dekko var helt «propell» på oppløpssiden på Bislet. Hun ga alt!

Lagene tok båten til byen og løp stafetten
sammen med 40 tusen andre sprekinger.
Ifølge ubekreftede meldinger planlegger
mannskapene om bord i nesoddbåtene å
stille med eget stafettlag neste år.

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

Vi gleder oss, og lover å rapportere fra
begivenheten!
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LØSNING I FORRIGE NUMMER: ENDELIG LANGE OG LYSE KVELDER

Vinneren av kryssordet i forrige nr er:
Roy Busch, Nordre Frogn
som får et gavekort tilsendt til vår
annonsør Flaskebekk Bistro,
på Flaskebekk Senter.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 23. august 2013.

SETNINGEN ER:

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

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:

som kan brukes hos vår annonsør

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

Paviljongen

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

på Bjørnemyr
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Sånn var det faktisk en gang ...

TANGEN

DYREBUTIKK
Tangen Nærsenter - Tlf. 66 91 01 00
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Best i test!
VG 11. mai 2013

34

90

Burger av kjøttfe

260 g Tinas Sommer, pr. kg 134,23

Kjapp & sunn

SOMMERMAT
KIWI Flaskebekk
V

Mandag-lørdag

7-23

Medisinutsalg
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Hjertestarter fra
Blostrupmoen

41

65

Laksefilet

4x125 g Tinas Sommer, pr. kg 83,30

Store forandringer

Ny marina på Aker
brygge

Nå kan du sikre deg 730 meter med flytebrygger og tilbehør.
Aker Brygge Marina skal fornyes, og det
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gamle anlegges selges i disse dager til «sjørøverpriser».
Bølgebryterne og flytebryggene er leve-

ringsklare i september, og i løpet av vinteren 2013/2014 vil et flunkende nytt anlegg
stå ferdig, forteller marinasjef Thomas
Nygaard.
Anlegget selges stykkevis eller helt, med
50-80% rabatt i forhold til nypris.
Løp og kjøp!

Store forandringer
Men det er ikke bare Aker Brygge Marina
som skal fornyes. Hele "brygga" kommer til
å endre utseende, og det investeres 1500
millioner kroner på «nesoddbåtbrygga»!
Uteområdene vil gjennomgå en total transformasjon og fornyelse, og det skal skapes
nye byrom som skal fungere like godt året
rundt. Stranden 1, selve Aker brygge-bygget vil ikke bli til å kjenne igjen.
Bygningen skal gjennom en «total makeover» både innvendig utvendig og vil, ifølge Norwegian Property, «fremstå som et
fremtidsrettet signalbygg med unike indre
og ytre kvaliteter».

Thomas Nygård er «Lødingsværing» og bosatt i Drøbak.
Han har femten år bak seg i forsvarets idrettstjeneste og
femten år på Tusenfryd, hvorav de siste par årene som
administrerende direktør.
Det er med andre ord bare et spørsmål om tid før vi får ei
tømmerrenne og en berg-og-dalbane på brygga, samt
radiostyrte båter og redningsskøyta Elias.
Vi gleder oss!

Fra nesoddbåtene har vi orkesterplass til
ombyggingen av brygga og marinaen, og
vi gleder oss til å se resultatene.

Det er en spreking som er sjef på brygga. I fritiden spiller
han fotball (DFI) og bridge, og blir gjerne med nesoddbåten for å oppleve ekte «båtbridge».
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Harlem Globerotters
De har besøkt 120 land, på seks kontinenter. De har spillt for Paven i Roma, og i
1959 (under den «kalde krigen») spilte de
for fullstatte hus i Sovjetsamveldet.
Nå har de atpåtil spillt basketball på
Nesodden, og om bord i nesoddbåten.
Harlem Globetrotters ga reisende på båten
og tilskuerne i Bjørnemyrhallen bakoversveis når de viste sine ballkunnskaper og
ferdigheter med den runde kula.

Peace Players
Det var Nesodden basket, i samarbeid med
organisasjonen Peace Players, som hadde
invitert laget fra Harlem på besøk.
Organisasjonen Peace Players har som formål å lære barn og ungdom konflikthåndtering gjennm idrett, og Harlem
Globetrotters svarte umiddelbart ja når
invitasjonen fra Norge kom.

Harlem Globetrotters
I 1926 stiftet forretniningsmannen Abe
Saperstein et lite basketballag under nav-

Stretch Middleton måler 2.23 på strømpelesten og nesten like høy som Rådhuset. På bildet er han omgitt av sine
kollegaer Ant Atkinson, Hacksaw Hill, Mighty Mitchel og Chees Chrisholm.
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BILLIGV
A

GLANSBILDEIDÉEN
Vi overfører dine unike bilder, scannede malerier og/eller tegninger på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller de
printes på høykvalitets fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70 –100 års holdbarhet!
Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det ferdig
til fødselsdagen, til jul, eller andre anledninger
– eller heng det på hedersplassen i ditt eget
hjem – eller på kontoret!
Gi bort et bilde som en hyggelig,
nesten evigvarende gave!

ÅRETS
NYHET!

RIANT!
Du kan
ve
her er k lge mellom sek
omplett
e priser s standardmål
(NB: All
tid grat
og
for bilde
is lever
t eks. fr
ing på N
a
kt:
Kvadra
esodden
!)
tiske:
Rektan
30 x 30
gulære
k
:
40 x 40 r. 495,– 20
x 30 kr
kr. 635,
.
4
50 x 50
– 30
x 45 kr 85,–
kr. 785,
.
6
–
65,–
Se vår h
40 x 60
jemmes
kr. 830,
ide for a
–
ndre m
ål
www.gla
nsbilde.n og kvaliteter!
o
Glansbild
e
Origina er en avdeling
Løeshag l AS i Nesoddp av
arken
aveien 4
9,

Flere priser/formater på www.glansbilde.no.

Send e-post til post@glansbilde.no
for bestilling og legg ved ditt bilde,
eller for pristilbud og informasjon.

Ring 22 83 02 02 eller 98 81 06 06
for pristilbud eller mer informasjon
Finn mer info på www.glansbilde.no.
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@

Trygg bilpleie

Jenny Rydhagen (foran til høyre med solbriller) så Harlem Globetrotters i Drammenshallen i 1983. Gjensynet
om bord i nesoddbåten 30 år etter ble spektakulært. – Helt fantastisk, sa fotokunstneren som har bodd på
Nesodden i seks år.

net The Savoy Big Five for å skape blest om
sin nattklubb The Savoy Ballroom i
Chicago.

Nesodden basket
Besøket av Harlem Globetrotters på
Nesodden må ha vært til stor inspirasjon.

Basketballklubben opplever en eksplosiv
interesse og lederen i NIF Basket, Gøril
Wold Wegger uttalte nylig til Akershus
Amtstidene at klubben ligger an til å få
fem nye lag til høsten.
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Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
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Signalen korrigerer:
Denne hyggelige henvendelsen fikk vi
av en av våre trofaste og observante
lesere – og vi beklager at vi skrev at
fergen var den første i verden:

Batteriferge!

Verdens første batteriferje skal seile for
Norled i Sognefjorden. Ferja skal bygges i
alminium, og er katamaranferje. Ferja skal
bygges på Fjellstrand i Hardangerfjorden.
Norled tar i 2015 over driften av ferjesambandet Lavik - Oppedal i Sognefjorden.
Dette sambandet binder sammen E39 på
begge sider av Sognefjorden. Det er altså
her batteriferja skal settes inn når den er
ferdig bygget.
For å få til dette prosjektet er det mange
kloke hoder som har slått seg sammen. Det
beste fra norsk, fransk, kanadisk og kore-

ansk teknologi er brukt. Kombinasjonen av
disse teknologiene gjør dette prosjektet
helt unikt. Det trengs selvfølgelig god
infrastruktur på land, strømnettet må være
på plass ved ferjelemmene, rett og slett
fordi ferja skal lades hver gang biler og passasjerer skal av og på.
Så brukes i tillegg LED-lys med sensorer,
kun manuelle dører osv. for å spare energi.
Kommunikasjonssystemene om bord skal
lades ved hjelp av solcellepaneler.
Verden første batteriferje blir 80 meter
lang, nesten 21 meter bred, kan ta med 360
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passasjerer og 120 biler.
Det beste av alt; 0-null i lokale utslipp.
Kanskje noe å tenke på også i Oslofjorden?

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Jeg beklager å måtte korrigere
dere om verdens første batteridrevne ferge. Om fergen
mellom Sandfjord brygge og
Framnes var verdens første, vet
jeg ikke, men den var i drift fra
før 2. verdenskrig og mange år
etterpå. Den ble drevet med
samme type batterier som ble
brukt i ubåtene, og ble ladet
mellom hver tur. Mer om fergen kan dere sikkert få fra
Sandefjords Blad.
Med vennlig hilsen og takk for
Signalen med mye interessant
stoff. God jul!

Faksimile av vår artikkel i julenummeret 2012

post@signalen-da.no
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:-) Knut
(Knut Inge Bakke på Bjørnemyr)

Senteroversikt
Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal
Baker Norby
b.young
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Posten
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter

95 75 93 80
91 73 41 89
66 91 84 03
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
90 60 01 00
40 00 59 54
46 84 73 43
66 91 37 00
66 91 26 00
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 58 20
66 91 10 73
66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84

3 TIMERS GRATIS PARKERING I PARKERINGSHUSET

Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
TilBords
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

•

www.tangennaersenter.no

90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

URPREMIERE 7. SEPTEMBER

PREMIERE 28. AUGUST

PREMIERE 3. SEPTEMBER

DET

LYKKELIGE VALG
av Kjetil Indregard, etter en ide av Jon Van Tidemand

av Nils Kjær. En co-produksjon med Akershus Teater

815 52 400

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

Etter eventyret av brødrene Grimm
Dramatisert av Torfinn Nag
Samproduksjon med Riksteatret

