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Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

VELKOMMEN TIL THE FERRYMAN BAR PÅ
AKER BRYGGE!
Kunne du tenkte deg en forfriskning eller tre
på en klassisk brun pub? Da er The Ferryman
stedet for deg.
Vårt lune lokale er bygget med tanke på en
rolig stund og gode samtaler.

The Ferryman, eller Fergemannen, har
mange referanser opp gjennom historien.
Manannan var den keltiske fergemannen.
Han fraktet de døde til landet hvor man
igjen fikk liv, og levde som evig ungdom.
Stranden 53 på Aker Brygge
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Vi kan dessverre ikke sjenke deg evig liv, og
det er lite trolig at vi ror deg hjem til
Nesodden igjen, men du er velkommen til en
rolig og behagelig pubkveld hos oss her på
The Ferryman.

bli mange glatte og mørke veier på
Nesodden.
Ikke alle veiene er bebodd på helårsbasis,
og det er ikke sikkert at hyttefolket vil
betale for lys og brøyting gjennom private
veifellesskap (veilag).

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Veiene er dessuten ikke «private».
Allemannsretten tilsier at alle kan benytte
dem.
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I gamle dager (før vi fant oljen) hadde vi
råd til både post og politi.
Enhver kommune med respekt for seg selv
hadde i det minste en lensmann, og kommunen eide det lokale kraftverket, og for
Nesoddens vedkommende også det lokale
dampskibsselskapet.
Man anla veier ned til damskibsbrygga og
sørget for å brøyte, belyse og strø disse.
Men nå er det slutt.
Fra 1. oktober 2014 må de som bor langs en
«privat vei» brøyte selv, og sørge for at det
er lys i lampa.
Kommunen har forlengst solgt el- og båtselskap – og nå skal det spares penger!
Vi tror dessverre at resultatet kommer til å
3

Veilys og brøyting bør være en tjeneste
som leveres av det offentlige.
Det holder ikke å si «måk sjæl»!
I skrivende stund
er det heldigvis
lenge til snøen
kommer.

God, varm
sommer
til alle!

Hotellet til a Berthe

av Harald Lorentzen

Straks deretter flyttet de ut til halvøya vår,
og der bodde Berthes forlover Bernt i
Kavringstrand, han livnærte seg som fisker.
Da Berthe og Martin får sitt første barn
heter det at de bor på Nesoddtangen plass,
mens ved neste barnefødsel er plassen
navngitt til «Hesteløkka».
Dette var en husmannsplass som tilhørte
Nesoddtangen gård. Stedet ligger lunt til
inne i vika nærmest den gamle brygga på
Nesoddtangen.
Her hadde Martin Pedersen 13. januar 1858
fått festekontrakt av bonden på
Nesoddtangen gård.
Dette er trolig det gamle fiskerhuset hvor Berthe og hennes familie bodde de første ti årene
– Hesteløkka på Nesoddtangen.
Foto: Harald Lorentzen

Nesodden har hatt en del større og mindre
overnattingssteder opp gjennom de siste
150 årene.
I dag skal jeg fortelle om «Berthe Pynten»
og hennes hotell.

Berte Magnusdatter kom fra Odalen og
hadde møtt husmannssønnen Martin
Pedersen fra Østre Toten. De var født henholdsvis 1829 og 1831.
Da de var 28 og 26 år gamle giftet de seg
høsten 1857 i Domkirken i Christiania.
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Det ble en vanskelig tid for familien, av de
tre barna de fikk fra 1858 til 1862, så døde
en av dem som spedbarn.
Ute på fjorden drev Martin Pedersen som
fisker og inne i stua på Hesteløkka hadde
mor Berthe sine to barn Hakon og Magda.
Den 5. november 1863 kom det neste harde

slaget for Berthe. Hennes mann Martin
døde, bare 33 år gammel.
Hun tok da til seg sin 60 år gamle mor i
huset på Hesteløkka, som sikkert kunne
hjelpe henne litt. Berthe hadde nok en vanskelig tid med fiske og så dyrket hun som
det står «en liten jordplett».
Hva gjør en enke med to små barn?
Jo, hun tar nok imot folk som vil få et rom
for natten og en matbit. I huset sitt i
«Hesteløkka».
Halvor Olsen het en vadfisker som nå kom
inn i huset, – han var gift og bodde til daglig på den lille øya Killingen rett vest for
Bygdøy.
Nå gikk det ikke bedre enn at Berthe ble
gravid med vadfiskeren og ut i oktober
1867 kom Hulda Marie til verden. I løpet av
de neste to årene så mistet Halvor Olsen sin
kone og atter ble det besøk hos «Berthe
Pynten». Noe giftemål ble det ikke, men
derimot ble det enda en graviditet for
Berthe i Hesteløkka.
Da forduftet nok leieboeren, for når
Berthe får sitt femte barn, Karoline, i
august 1871, da bor hun i Kavringstrand,
muligens hos den før nevnte forloveren

Her ligger »Hotellet« midt på bildet i Promenadebakken, ikke så stort og prangende bygg.
Foto: Kåre Norums postkortsamling

hennes Bernt Magnussen.
Det var lang vei fra strandstedet
Hesteløkka til Nesodden kirke, og i disse tilfellene ble gjerne barna hjemmedøpt.
Kanskje var Berthe inne i Kristiania for å
føde, eller så hadde en jordmor tatt veien
over fjorden – ved dåpen står det at
Karoline var «hjemmedøpt av Jordmoder
Madam Larsen i Kristiania».
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Det ble nå en enda vanskeligere tid for
Berthe. Hun flytter på begynnelsen av 1870årene opp til husmannsplassen «Kallestad»
som lå oppe på jordet til Skoklefall, rett ved
den store stien mellom der gamle
Skoklefallvei slutter og Bergerbanen.
I 1875 var Berthe blitt 47 år gammel og
barna Hakon Paul på 17 år, Magda 13 år,
Hulda 8 år og Karoline 4 år.

daglig bodde i Kristiania, var også på besøk
denne dagen i 1891.

På denne plassen, Flaskebekkbråten, som ligger midt oppe i bakken i Nordveien, bodde Berthe
på slutten av sitt liv og her bodde også hennes datter.
Foto: Harald Lorentzen

Det var ikke bare å kle opp en slik barneflokk, men vi har kjennskap til at soknepresten kom med en barnekappe, etter at
han selv hadde mistet sin datter.

Hva var mer naturlig en at man bygget et
lite krypinn for isarbeidere? Et lite hus ble
satt opp midt i Promenadebakken (som går
fra Strandpromenaden og opp til Vardeveien).
Årene går og det kommer i gang en indu- Det fikk navnet «Hotellet». Det var
stri som skulle engasjere mange – produk- Kristiania Iscompagni som eide grunnen.
sjonen av Is.
Hit kom enken Berthe Magnusdatter, vi vet
På Flaskebekk kom Kristiania Iscompagni og med sikkerhet at hun var her på «Hotellet»
begynte å skjære is på Flaskebekktjernet. i 1891, da det er folketelling i Norge. Da står
Dette
skipeterutblånisse,
via et stort
ishus som
Hansble
Sørensen
og ansvarlig
for lå det skrevet at hun ernærte seg med «dagarog kaffekokingen
i Gapahuken,
påbålet
tomten
der landhandleriet
tiletJohan beid, vask og rengjøring». Berte var nå blitt
ansvar
han erhos
segJohn
meget
bevisst.
Stua
hjemme
er (selvfølgelig)
utsmykket med noen av hans vakreste bilder.
Grøstad senere ble bygget.
63 år gammel. En av hennes døtre som til
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Det må ha vært et bra tiltak for isarbeiderne og for fiskere dette «Hotellet». Hvis vi
går ni år fram i tid til året 1900, så bor fortsatt Berthe på «Hotellet» på Flaskebekk, og
fortsatt livnærer hun seg av «dagarbeide,
vask og rengjøring». Nå har hennes datter
Hulda også flyttet ut sammen med moren.
Berthe som har slitt hele sitt liv har nå blitt
72 år gammel.
Hennes to andre døtre Magda og Karoline
er begge nå blitt gift, Magda bor i huset på
Flaskebekkbråten og Karoline i huset på
Birkeli.
Berthe begynner nå å bli en gammel dame
og flytter fra «Hotellet» bort til sin datter
på «Flaskebekkbråtan». En steinarbeider
flytter inn på «Hotellet» og i 1913 blir tomten utparsellert som egen tomt og solgt til
sommergjester.
Den 16. mars 1918 dør Berthe hjemme hos
sin datter Karoline, hele 87 år gammel.
Karoline var gift med jakteskipper Johan
Samuelsen på Flaskebekkbråtan. Karoline
var den yngste av barna til Berthe og den
som sist gikk bort, året var 1940.

I vår tid er det den pensjonerte siviløkonomen Knut Wold, som stadig sjekker inn på
Hotellet til a Berthe. Han har riktignok

overdratt stedet til sin datter Christina,
men kommer tuslende i sitt velkjente
bedagelige tempo året rundt.

Harald Hansen var tobakshandler på Egertorget, forteller Knut. En velstående mann, som kjøpte «Hotellet til a Berthe» i 1914. Da gikk eiendommen helt ned til sjøen, men i 1929 bygget
tobakshandleren en ny hytte på nedsiden, og min far Einar Wold, som var en venn av Harald
Hansen overtok "hotellet". Her har jeg tilbrakt hver sommer siden jeg ble født, den første sommeren, som baby. Et fantastisk sted, fullt av gode minner og opplevelser.
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Dagens «hotelldirektør» heter Christina Wold.
Hotellet er selvforsynt med grønnsaker og
bær gjennom hele sommeren. Alt som dyrkes
blir spist der og da.

ULRICA SASKO DESIGN AB

OPERA I 3 AKTER AV GIUSEPPE VERDI
Regi: STEIN WINGE

OSCARSBORG FESTNING
BORGGÅRDEN 14–23 AUGUST
Tors 14 aug kl 19.30, Lør 16 aug kl 19.30, Søn 17 aug kl 15.00
Tirs 19 aug kl 19.30, Ons 20 aug kl 19.30, Fre 22 aug kl 19.30, Lør 23 aug kl 19.30

OPERA- OG FERGEBILLETTER: www.billettservice.no eller tlf 815 33 133
Direkte operaferge fra Aker Brygge kl. 16.30 (søndag 17/8 kl. 12.00). Billett forhåndskjøpes.
Skyttelferge fra Drøbak inkl. i operabillett. VIP-pakker med servering og overnatting på Oscarsborg,
kontakt: resepsjon@oscarsborghotel.no. Hotellpakke med operaferge fra Oslo, tlf: 815 52 400.
For mer informasjon om tilbud og priser, se:

www.oscarsborgoperaen.no
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I sommerhalvåret bor han fast på hotellet,
men i vinterhalvåret blir det stort sett
dagsopphold.
– Det er alltid noe å ta seg til her, sier Knut,
som i årevis drev handel med Øst-Tyskland
og andre stater i østblokken. Selskapet han
jobbet for het Norsk Kompensasjonsselskap AS og «balanserte» øst/vest-handelen med såkalte barteravtaler.

Utsikten fra «hotellet» er formidabel. Nesoddbåten har ingen mulighet til å snike seg forbi.
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Velkommen innom til ny og spennende mat
– både norske og kinesiske retter!
Restauranten kan leies for store
selskap på opptil 60 personer,
som konfirmasjoner, bryllup, etc.

K

ASKEBEK
L
F Nesodden

tirs – tors: 14-22 • fre - lør: 13-23
søn- og helligdager : 13-22 • mandag stengt
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... også take away!
tlf. FLASKEBEKK
66 91SENTER
48 20
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Slamsuging-Høytrykkspyling

Basar

Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 10
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

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

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
Venninnene Anette B. Folkestad og Victoria Fuglerud er ikke snaue. Ikke bare fant de på det selv,
de bakte, og holdt basar til inntekt for SOS Barnebyer. I løpet av én båtavgang solgte de muffins, kake og saft for den nette sum av tohundreogseksti kroner. Det er bare å ta av seg hatten
for jentene. Bra jobba!
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www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Fllas
Fla
ask
ske
keen
Lun
Lu
uns
nsj
sj og Vi
Vin
ins
nsst
stue
ttuue
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 AVutstyr, 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.
Vi viser Premier League og Champions
League kamper på storskjerm!
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Med baroner og baronesser på tur
Rute 256 (Askerruten) fra
Slemmestad/Vollen til og
fra Oslo
Veldig mange vet allerede om det, men
adskillig flere er lykkelig uvitende om at
man kan ta hurtigbåt fra Slemmestad og
Vollen i Asker til Aker brygge, og omvendt.
Fra Vollen tar det 22 minutter å komme til
Rådhusplassen.
Slå den, med buss eller bil!

Roll on - roll oﬀ

Harald Torsvik tar første båt fra Slemmestad for å sikre seg sykkelplass. På enkelte avganger
er det ofte fullt.
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Til første avgang fra Slemmestad kommer
Harald Torsvik syklende. Han triller sykkelen om bord, og etter å ha lest morgenavisen, triller han lykkelig i land på Aker
Brygge. Etter endt arbeidsdag i Oslo
sykler han de 4 milene hjem og bruker
en time på det.

– Dette er bra for helsa, miljøet, og et
inkluderende arbeidsliv, sier Harald som
jobber med nettop det i NAV. Vi snakker
om helsefremmende tiltak som er bra for
helsa og er en del av partsavtalen mellom
NAV og næringslivet hvor NAVs arbeidslivsenter bistår arbeidsgiverne med helsefremmende tiltak. Harald går (sykler) foran
som et godt eksempel.
– I forhold til jobben er båten kjempeviktig
for meg, sier Harald. Båtturen til, og sykkelturen fra, er helt fantastisk og jeg betaler
med glede barnebillett for sykkelen, selv
om jeg synes sykkelen kunne gått gratis.
Den gir en samfunnsmessig helse- og miljøgevinst i millionklassen.

Inbound Steilene
– Har vi passert Steilene nå, spør Gunilla
Gjerde og tenker tilbake til sin tid som
pilot.
– Selv om jeg for lengst er grounded husker
jeg godt meldingen vi måtte sende til tårnet på Fornebu når vi passerte Steilene.

I «fuglekassa» sitter overstyrmann Bengt Johansson, matros Joakim Holand, kaptein Terje
Solberg og maskinsjef Arne Håkon Steien
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Innbound Steilene var meldingen, og da
visste tårnet nøyaktig hvor vi var.
Meldingen vekker også gamle minner i

Gunilla Gjerde er tannlege og jobber med
kjeveskader. Selv er hun skadet i hoften,
og får derfor matros Joakim Holand sin
orkesterplass om bord. - Her får jeg lov til
å sitte hver dag, sier den hestegale fruen
og legger til at hun har trollgener fra
Telemark i blodet. Hennes største opplevelser i livet har hun hatt med araberhingsten Sjeik – og bak spakene i fly.

«fuglekassa» hvor kaptein Terje Solberg sitter til rors. Terje har 26 år bak spakene i
Braathens South American and Far East
Airlines (SAFE), og husker godt meldingen
som var en del av innflyvningsprosedyrene
til Fornebu.
Neste tur med hurtigbåten kommer Gunilla
til å tilbringe i «fuglekassa», høyt hevet
over vannet, hvor man «flyr» over vannet i
26 knop, som copilot for kaptein Solberg.

Vibeke Blydt er programingeniør ved Det
norske Teatret og tilbringer så mye tid som
mulig på hytta i Ildjernsundet sammen
med sin kjære. Hun haiker gjerne med
Baronen eller Baronessen for å få en
«adelig» tur til Oslo via Asker.
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NE SODDEN

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

Kjerringa mot strømmen
Mens bortimot 200 passasjerer haster i land
på Aker brygge, står Liisa Gude Deberitz og
venter på båten. Liisa bor på Voksenkollen,
og jobber i Asker.
Den internasjonalt kjente smykkekunstneren har sitt verksted og Galleri LGD i
Vollen, og pendler følgelig mot strømmen.
– Helt fantastisk, sier Liisa og skuer utover
fjorden som Vårherre for anledningen har
anrettet på et sølvfat. – Nå mangler vi bare
«Hildringstimen» av Erik Bye for å gjøre
settingen perfekt, sier Liisa (med to ii'er),
og viser stolt frem noen av sine smykker.

Før folk flest har stått opp, triller en fornøyd Askerværing i land på Aker brygge.

Haikere
– Underveis til Asker plukker vi opp haikere
på Ildjernet, forteller kaptein Terje Solberg.
– Det er faktisk raskere for folk på Ildjernet
å bli med oss til Oslo via Vollen, enn å ro til
land på Nesodden og ta buss og båt til
byen.
Vi tar imidlertid ikke med alt som kommer
vår vei. Her forleden måtte vi vike for en rev
som svømte over Ildjernsundet. Reven kom
fra styrbord så vi hadde ikke noe valg.

Liisa Gude Deberitz
kommer fra Sandefjord,
og elsker sjøen. Hun
pendler derfor med
glede til sjøs, men
skulle ønske seg flere
avganger til og fra
Asker.
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Hurtigbåt inn for landing
på Fornebu

tive reisemåten i landet. Hans Andreas
Fristad er selv bosatt i Asker og tar båten til
eller fra Vollen så ofte han kan.

Ruteplanlegger Ole Mjelva og kommunikasjonsrådgiver Hans Andreas Fristad i Ruter
er stolte som hanekyllinger. Den populære
ruten til Asker har smittet over på nabokommunen Bærum som nå anlegger ny
brygge på Fornebu. Den nye ruten til og fra
Fornebu skal være operativ i oktober og da
kan de som bor eller jobber på Fornebu
benytte seg av den mest fantastiske kollek-

– Jeg bor oppunder Vardåsen skisenter (slalåmbakken som kan sees fra Drøbaksundet
til Dyna fyr), og spaserturen hjem gjennom
skog og jorder er dagens trimtur og manna
for sjelen. Jeg føler at jeg er på cruise når jeg
er på båten og nyter hvert minutt. Det hender at jeg dupper av på veien hjem, men når
båten demper farten og går inn for landing,
våkner jeg med et smil rundt munnen.

Ruteplanlegger Ole Mjelva og kommunikasjonsrådgiver Hans Andreas Fristad er stolte
av rute 256. Det har de all grunn til!
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Matebuss – rute 720
I Vollen har hurtigbåten sin egen spesialtilpassede matebuss. Den heter linje 720 og
starter tidlig om morgenen oppe ved
Guibekken i Heggedal, og tar med seg boligfeltene Torp og Høymyr på grensen mot
Røyken før den tar Slemmestadveien fatt til
Vollen og er fremme til båtens avgangstid.
Det er en liten buss som brukes, for det er
trangt på veien ned til Vollen brygge.

Ole Mjelva og Hans Andreas Fristad konstaterer at folk som bor på Slemmestad brygge ikke
trenger «sjumilsstøvler» for å gå til båten.
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Pappabåtene kommer!
Forbundet Kysten arrangerer sitt landsstevne i juli hvert år. I år legges stevnet til Oslo
for første gang i forbundets 30-årige
historie.
Fra torsdag 17. til mandag 20. juli vil stevnet
gå av stabelen under tittelen «Båten –
Norges nasjonsbygger» og inngår i Stortingets offisielle grunnlovsjubileumsprogram.

Konvoi mot Oslo
Fra 5. til 17. juli samles tidenes konvoi av

Yngve S Konglevoll i Forbundet Kysten
/2014-komiteen lover stor stemning om bord
i pappabåtene.
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historiske båter og fartøyer fra Florø til
Oslo. Konvoien stevner inn Oslofjorden
torsdag 17. juli og kommer til å bli et mektig syn. Den største mønstringen av historiske fartøyer i våre farvann noen gang.
Båtene vil bli liggende i Bjørvika og stev-

nets base vil være «Sukkerbiten» foran
operaen. Der vil man kunne oppleve den
levende håndtverksutstillingen «Kysten
rundt» som samler rundt hundre håndtverkere og kystkulturformidlere fra hele norskekysten. Det ventes mellom tre og fem-

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

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

Her er et bilde fra forrige gang båtene var på besøk
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hundre historiske båter i alle størrelser og
kategorier til Bjørvika. Alt fra små færinger
til pensjonerte hurtigruteskip. Vikingene
kommer også i to vikingskip, og flere
gamle dampskip skal delta.

Pappabåtene
Under stevnet skal «pappabåtene» gjenoppstå. Den gamle rutetrafikken i Bundefjorden og i Vestfjorden skal gjenskapes og
tilbudet vil være åpent for alle.
Følg med på: grunnlovskonvoien.no og
Kystlaget Viken.
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Her er de rutene som planlegges for 19. juli.
Hvis det blir stor tilstrømming vil det settes
opp en ekstrabåt.
I Bunnefjorden er det bare ett stopp pga
vanskelige kaiforhold.
På Steilene blir det 30 minutters stopp med
omvisning på Kystkulturanlegget.
I Bomannsvik planlegges to stopp – ett på vei
sørover og ett på vei nordover. Så her kan folk
være med på en liten times rundtur inne i
Bunnefjorden og retur til Bomannsvik.

Tore Aaslund i fiskebåten Skippy gleder seg til å slå følge med konvoien inn fra Drøbak. Han ser
ikke bort fra at han kommer til å tråle hele veien inn, for å kunne by på nykokte reker.
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Generalsekretæren
Hun satte sine første sjøbein i snekka til
farfar i Tønsberg.
Nå setter hun sjøbein om bord i redningsskøyter langs hele norskekysten, og styrer
Redningsselskapet fra hovedkontoret
på Lysaker.
For å komme dit må hun ta nesoddbåten.
Det synes Rikke Lind er helt all right!

Til Nesodden som femåring

Rikke Lind fant tonen umiddelbart, sammen med kaptein Per Håkon Enoksen. matros Olav
Pettersen, maskinssjef Rune Okan og overstyrmann Rolf Møklebust
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– Jeg har bodd på Nesodden i nesten hele
mitt liv, forteller Rikke idet vi går om bord
i Rute 256 til Lysaker. Utvilsomt den beste
kommunen i landet, med et kollektivt reisetilbud som er helt fantastisk. Turen til
Lysaker tar åtte minutter, det er så vidt jeg
rekker en kopp morgenkaffe før hurtigbåten klapper til kai på Lysaker. Hjem blir det
ofte sent, da nyter jeg de tjue minuttene
fra Aker brygge i fulle drag. En perfekt
anledning til å roe seg ned, og legge byen
bak seg.
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Nesodden, og dersom hennes parti kommer tilbake i regjeringsposisjon vil hun
utvilsomt være en klar kandidat til en statsrådspost. Dersom hun vil!

Redningsvest

Politisk propell
Energibunten Rikke har, sin unge alder til
tross, vært politisk aktiv i en årrekke. Hun
har hatt en rekke politiske verv og stillinger i Akershus og i AUF/Arbeiderpartiet. Hun
satt på Akershusbenken på Stortinget fra
1997 til 2001, og var statssekretær i

Nærings- og handelsdepartementet fra
2007 til 2012. Hun har også rukket å jobbe
i ulike næringslivsorganisasjoner som
Energibedriftenes landsforening og Norges
rederiforbund, og har sittet i en lang rekke
styrer. Hun sitter i kommunestyret på
25

Generalsekretæren entrer broen på
Baronessen i springfart.
Leideren opp dit er bratt og trang, men
Redningsselskapets leder har vært på
broen på utallige tilsvarende farkoster, og
føler seg umiddelbart hjemme sammen
med gutta.
– Ser dere ofte folk på sjøen uten redniingsvest? lurer hun på, og svaret er nedslående.
– Altfor ofte, sier kaptein Per Håkon
Enoksen og overstyrmann Rolf Møklebust i
kor. Til og med i kajakker og på padlebrett,
ser vi folk uten redningsvest, sier gutta.
Påbud ser ut til å være det eneste som nytter, folk skjønner tydeligvis ikke alvoret i å
ferdes på sjøen uten vest.
– I fjor var det 119 dødsfall til sjøs, sier
Rikke Lind, av disse var 34 fra båt hvorav 27
var uten vest. Hittil i år har vi reddet 8 liv,
alle 8 hadde redningsvest. Tenk om folk tok
på seg redningsvesten, like selvfølgelig som
vi tar på oss sikkerhetsbeltet, filosoferer
generalsekretæren, og får full støtte fra
mannskapet på Baronessen.

TRENGER DU HJELP
SÅ FINNER VI DEG

Trygghet på sjøen

Den nye RS-appen fra
Redningsselskapet sender
din posisjon til
nærmeste redningsskøyte.
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OscarsborgOperaen 2014 - Rigoletto
– Samarbeidet med nesoddbåtene er alfa
og omega for oss, sier Anne Schinrud i
OscarsborgOperaen.
– Logistikken ville vært umulig uten
båtene og båtturen ut til Oscarsborg
Festning er en opplevelse i seg selv, med
bl.a. lapskaus, øl og vin på menyen.
– I år blir det sju turer fra Oslo fra 14. til 23.
august. Båten går klokken 16.30 bortsett
fra søndag 17. august. Da er det matinéforestilling, og båten går klokken 12.00.

Giuseppe Verdis Rigoletto
Rigoletto er historien om hoffnarren
Rigoletto, som hjelper sin herre å forføre
kvinner, for deretter å latterliggjøre deres
forvirrede ektemenn og fedre offentlig.
Alt forandrer seg dramatisk når hertugen
begir seg på Rigolettos egen datter …

Anne Schinrud fra OscarsborgOperaen og Trude Susanne Pedersen fra Norled gleder seg til
årets forestilling. Det gjør nesoddbåtenes supermann Yngve Lind også. Det han ikke vet om
opera og båtene er ikke verdt å vite!
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Operaen Rigoletto anses som et av Verdis
største mesterverk, og en av verdens mest
kjente operaer! Forestillingen varer ca. 2 ½
time med pause. Ta med pledd eller varmt
tøy (evt. regntøy) for sikkerhets skyld.

Endelig «dog wash» på Nesodden
Signalens reportasjehund Lennox har
etterlyst det lenge. Et eget tilbud for
hunder som hater å bli vasket med hageslangen. Eller i Oslofjorden.
Nå kan han og alle firbente på Nesodden
nyte en profesjonell og velduftende vask i
trygge og gode omgivelser.

Nesodden Zoo
Det er Ellen Lier i Nesodden Zoo på
Flaskebekk om står bak tilbudet.
– Vi har bygget om forretningen, og satser
nå på hund og katt. Hos oss kan du finne
alt du trenger, forteller jenta fra Fjellstrand
som har drevet dyrebutikk så lenge hun
kan huske. Først i Oslo, og de siste 8-9
årene i Flaskbekksenteret. Nå har hun
investert i en egen hundesalong og en vaskemaskin fra Holland. Maskinen inneholder shampo og balsam, og man velger
pogram etter hundens størrelse og eierens
ønske. Ønsker eieren å vaske selv er det
greit, hvis ikke leverer man en skitten
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god stund etter behandlingen, avhengig av
pelstetthet og hundens størrelse.
Signalens reportasjehund Lennox er polarhund med tre lag pels som tåler minus 40
grader. Flåtten har følgelig gode muligheter for å gjemme seg bort i pelsen hans.
Etter behandlingen var alt utøy i pelsen
hans borte.

Ingen «kattevask», i «Dog wash» på Flaskebekk vaskes det grundig. Ellen Lier i Nesodden
Zoo har et godt håndlag med hunder. Lennox nyter vasken.

hund, og får en ren tilbake. Nyfønet og velduftende!
Tilbudet har eksistert i årevis i USA, og i
mange år i Oslo.
Nå har vi endelig fått det på Nesodden,
vov, vov!

Flåttfjerner
Vaskemaskinen har også et eget program
for innsekter. Når programmet «spilles»
løper innsektene for livet.
Flåtten hater programmet, og virker en
29

... og en deilig «blow dry» til slutt!

Take
away!
God
mat!

Husk å bestille bord til konfirmasjon - vi kan også ordne
bryllup og den store sommerfesten!
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Rutetabellene er klippet fra Ruters
nettsider. Vi tar derfor forbehold
om evnt. feil og/eller endringer.

601 • Nesoddbåtenes sommerruter

GJELDER FRA 28. JUNI TOM 10. AUGUST

Sone Stoppesteder

Gjelder i romjulen, påsken og sommerferien
28. juni - 10.Aker
augustbrygge
Nesoddtangen

Mandag–fredag (ferierute)

Merknader
2S Nesoddtangen
0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900
1 Aker brygge
0553 0623 0653 0723 0753 0823 0853 0923
Sone Stoppesteder

Lørdag

Merknader
2S Nesoddtangen
0700
1 Aker brygge
0723
Sone Stoppesteder

0400
0423

0700
0723

0602 0632 0702 0732 0802 0832
0625 0655 0725 0755 0825 0855

Sone Stoppesteder

m
32
55

1432
1455

1 Aker brygge
2S Nesoddtangen

0632
0655

0332
0355

0632
0655

Oslo - Drøbak
Drøbak - Oslo
602 • Oslo - Drøbak
Gjelder 22. april - 20. juni og 18. august - 5. oktober
602 - Oslo

1
1
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
3S
3S
3S

Aker brygge
Lysaker
Nesoddtangen
Flaskebekk
Sjøstrand
Ildjernet
Ommen
Fjellstrand
Søndre Langåra
Lågøya
Fagerstrand
Aspon
Håøya
Oscarsborg
Drøbak

man - fre

lør og søn

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

1000
|
1015
1018
1021
1025
1035
1040
1050
1055
1100
1105
1110
1115
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1500
|
1515
1518
1521
1525
1535
1540
1550
1555
1600
1605
1610
1615
1625

man - fre
1510a
|
|
|
|
1557a
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1620a
|
|
|
|
1707a
...
...
...
...
...
...
...
...
...

f
f
f
f
2400 0100 0200 0300 0400
0023 0123 0223 0323 0423

2400
0023

m
32
55

f
f
f
0032 0132 0232 0332
0055 0155 0255 0355

Søndag
m
32
55

fre

1632e
1645
1700
1703
1706
1710
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1805

Sone Stoppesteder
3S
3S
3S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
1
1

Drøbak *
Oscarsborg
Håøya
Aspon
Fagerstrand
Lågøya
Søndre Langåra
Fjellstrand
Ommen
Ildjernet
Sjøstrand
Flaskebekk
Nesoddtangen
Lysaker
Aker brygge

man - fre

lør og søn

...
...
...
...
...
...
...
...
...
0658a
|
|
|
|
0748a

1240
1250
1255
1300
1305
1310
1315
1325
1330
1340
1343
1346
1350
|
1405

...
...
...
...
...
...
...
...
...
0808a
|
|
|
|
0858a

1640
1650
1655
1700
1705
1710
1715
1725
1730
1740
1743
1746
1750
|
1805

man - fre
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
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...
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...
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fre
1810
|
|
|
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|
1830
|
|
1845
|
|
1855
|
1910

m
32
55

0032
0055

Oslo•- Oslo
Drøbak-- Son
Drøbak - Son - Drøbak
- Oslo
Son - Drøbak
- Oslo
602602
60217. AUGUST
GJELDER FRA 21. JUNI TOM

Gjelder 22.TOM
april - 20.5.
juni og
18. august - 5. oktober
GJELDER FRA 22. APRIL TOM 20. JUNI og 18. AUGUST
OKTOBER
Sone Stoppesteder

m
00
23

1502 1532 1602 1632 1702 1732
1525 1555 1625 1655 1725 1755

Lørdag
Merknader

m
00
23

Gjelder i romjulen, påsken og sommerferien
28. juni
- 10. august
Aker Brygge
- Nesoddtangen

Mandag–fredag (ferierute)

1 Aker brygge
2S Nesoddtangen

1500 1530 1600 1630 1700
1523 1553 1623 1653 1723

Søndag
m
00
23

Merknader

602

m
00
23

Gjelder 21. juni - 17. august

Sone Stoppesteder
1
1
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
3S
3S
3S
4S
4S

Aker brygge
Lysaker
Nesoddtangen
Flaskebekk
Sjøstrand
Ildjernet
Ommen
Fjellstrand
Søndre Langåra
Lågøya
Fagerstrand
Aspon
Håøya
Oscarsborg
Drøbak *
Filtvet
Son
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...

Gjelder 21. juni - 17. august
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...
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|
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|
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1535
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1600
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1730
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1755
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...
...

Sone Stoppesteder
4S
4S
3S
3S
3S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
1
1

Son
Filtvet
Drøbak *
Oscarsborg
Håøya
Aspon
Fagerstrand
Lågøya
Søndre Langåra
Fjellstrand
Ommen
Ildjernet
Sjøstrand
Flaskebekk
Nesoddtangen
Lysaker
Aker brygge

man - fre
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0750c
|
|
0757e
0809
0823

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0819c
0823c
0827e
0839c
0853c

...
...
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1255
1300
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1315
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1343
1346
1350
|
1405

lør og søn

ma-to fre

1210
1220
1240
1250
1255
1300
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1310
1315
1325
1330
1340
1343
1346
1350
|
1405

...
...
...
...
...
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...
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1710
1720
1740
1750
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1840
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|
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RUTE 256 SLEMMESTAD - VOLLEN - AKER BRYGGE / AKER BRYGGE - SLEMMESTAD - VOLLEN ER INNSTILT FOM 7. JULI TOM 1. AUGUST
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|
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Arbeidsglede i særklasse
– Vårt største konkurransemessige fortrinn
er arbeidsglede, forteller Stig Berntsen i
Remontér Produksjon.
Større arbeidsglede har jeg aldri opplevd,
sier den daglige lederen, som ifølge hans
medarbeidere er bedriftens daglige gleder.
Sammen skaper de en trivelig arbeidsplass,
og konkurransedyktige produkter.

Digital ved
– I volum er vedproduksjonen den største
delen av vår virksomhet, forteller Filip
Borgen og Nicholas Rønning. Vi produserer
millioner av vedkubber og bestilling kan
foretas vi vår bestillingsportal på
www.remonter.no
Det er selvsagt ingen ting i veien for å
ringe, eller stikke innom oss å hente et vedlass, men vi leverer om ønskelig over hele
bygda.
Veden er selvsagt av prima kvalitet og hver
eneste vedskie er kvalitetssikret.
– Hos oss får du den beste veden på
Nesodden, sier gutta og jobber så svetten
siler.

Remontér Produksjon hadde nylig en salgsstand i Tangenten. Egil Berggren demonstrerer
«støveluglen», Ida Pernille Haldrup viser frem fuglekassene og Mariane Stensby soler seg i
glansen av alle de andre produktene fra Remontér.
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Støvelugler og -katter
Ett av bedriftens nyeste produkter er støvelugler og -katter.
– Uglene gjør at støvler og støvletter står
oppreist i skoskapet eller i gangen. Hvis
ikke synker de sammen og blir umulige å
holde styr på, sier Egil Berggren og viser
frem et praktfullt eksemplar. Hvordan folk

Ørnulf Bibow trives godt på benken sammen
med Tone Pedersen og Ida Pernille Haldrup.
Daglig gleder Stig Berntsen og arbeidsleder
Mariane Stensby står bak det hele.

klarer seg uten dette produktet er nesten
ubegripelig. Det samme gjelder fuglekasser
og tennruller, produkter som bør finnes i
hvert hus og hytte på Nesodden.

Det er bare å komme innom butikken på
Fagerstrand som er åpen tirsdag, onsdag,
torsdag og lørdag. Hovedkontoret i
Hellvikveien er åpent alle ukedager.

Filip Borgen og Nicholas Rønning produserer ved så flisene fyker.
I bakgrunnen: Stig Berntsen og Camilla Brynildsen
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Benker og bord
Mangler du benker og bord til hagefesten
i sommer har Remontér det du trenger. Du
får ikke mahogniflis i rompa fordi benkene er laget av trykkimprignerte materi-

aler, og bordene kan trygt danses på.
Prisen er det heller ingen ting å si på, –
vi konkurrerer godt med de fleste,
sier Mariane Stensby som er arbeidsleder,
trebarnsmor, og har bodd 10 år på
Nesodden.

Mariane kommer fra Trondheim og stortrives i Remontér.
– En flott arbeidsplass, med trivelige og
dyktige kollegaer som det er en fornøyelse å jobbe sammen med. Løp og kjøp,
sier hun. Vi har fortsatt noen benker og
bord på lager.

www.
haar
senteret.no
Dame- og herrefrisør • Sol- og Fotterapi
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr - Tlf. 66 91 81 81
VÅRE PRODUKTER:

ÅPNINGSTIDER:

Joico
kms
Paul Mitchell
Organic
Structure
Renati
Sencience

Man-tirs-ons 09.00-17.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 09.00-16.00
Lørdag 09.00-13.00

Vi på Hårsenteret ønsker alle velkommen til oss!
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Sommerbetraktninger
Fra 23. juni slutter
«nesoddtrikken» å
gå via Aker Brygge
På grunn av byggearbeidene
i
området stenges
trikkelinjene for
sommeren.
Det
betyr en lengre
spasertur for dem
som trenger kollektivtrafikk videre
fra båten. Hvem vet, kanskje det betyr noe
for folkehelsen på Nesodden?

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Tror det hadde vært en idé å ta en Ålesundtur også for dem som skal utvikle båttrafikken i Oslo-området.

Sognefjorden kommet fram. Nå skal ferja
innredes og få på plass batterier og testes før
den settes i trafikk.

I stedet for å bli møtt av en forblåst brygge
på Fornebu når den nye ruta mellom Aker
brygge og Fornebu settes i gang, så kunne
det vært en hyggelig liten lunsjkafé med
venterom nede i vannkanten ved Fornebu.
Forslaget er gratis.

Hvis noen tar seg en tur for å se på bryggene
i Ålesund så kan de samtidig ta en tur til
Fjellstrand i Hardangerfjorden for å få en idé
til en ny ferge til oss nesoddinger også.

I Hardanger er skroget til den nye, utslippsfrie batteriferja som skal trafikere over

Dette synes jeg også sier noe om hvor vanskelig det er å drive kollektivtrafikk.
Kanskje mister vi noen som finner en annen
måte å komme seg til jobb på grunn av at
det tar lengre tid å komme fram? Kanskje
velger noen bort bussen for bilen fordi
veiene er for dårlige der hvor bussen går.
Kanskje velger noen bort båten fordi bryggene våre har for dårlige fasiliteter.
Undertegnede har vært en rundtur i Ålesund-området og sett fasilitetene rundt der.
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Vi trenger vel en helt utslippsfri ferge i
Oslofjorden også?
God sommer!

Det du trenger!
BEST PÅ HUSET! BEST PÅ PLENEN!

999,-

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

FØR KR 1399,-

2999,-

CA 12 ÅRS
MALINGSINTERVALL!

Vi ønsker våre
kunder god sommer!

Denne malingen holder seg
fargeog glansstabil lengre enn
tradisjonelle malinger. Svært
motstandsdyktig mot sopp og
algevekst på huset. 10 liter.

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

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Hittegods

Service
Per Kristian Eriksen har skrudd på alt han
har fått kloa i siden han var 3 år. - Måtte jo
se hvordan lekene var satt sammen, sier
trollmannen på Jernia, som nå skrur på
leketøy for voksne. Gressklippere og kantklippere, og andre ting som folk har bruk
for, men som ikke funker. I snart syv år har
Per Kristian skrudd på Jernia, og trives godt
med det. - Hyggelige kunder, bare noen
ytterst få er sure, og da er målet vårt å få
de sure til å forlate butikken med et smil,
sier urinnvåneren fra Flaskebekk og smiler i
sjegget.
Service, det får du på Jernia. Det kan
Signalen skrive under på!

Hvem savner denne?
Det er bare fantasien som setter en grense
for hva folk glemmer på båten, men denne
tar kaka! En truse på soldekket, riktignok
bak en av skorsteinene, er ikke dagligdags!
Det må ha vært en luftig opplevelse å
«glemme» den på båten.
Eller kan det ha vært resultatet av båtversjonen av «The Mile High Club»?
Dusør utloves til vedkommende som har
glemt den!
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Ruter 6-2014 Foto: CatchLight Fotostudio

Sommerruter på Nesodden
Det kjøres sommeruter 30. juni – 8. august med sjeldnere
avganger, og trikk 12 stopper ikke på Aker brygge.
Sommerrutene finner du i ruteheftet og på ruter.no.

SYNSAM NESODDEN
Tangen Centrum, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 26 85
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Verdens beste reservebåt
Gud skje lov at vi har Huldra.
Den gamle «damen» tikker og går som
et sveitsisk kvalitetsur, ikke bare i isen
når Baronen og Baronessen må melde
pass, men når Kongen, Dronningen og
Prinsen skal i dokk. Da er hun god å ha
og et kjært gjenyn for mange som bor
på Nesodden og har levd en stund.

et styrehus, ikke en kommandosentral som på de
nye ferjene. Mannskapet for øvrig lovpriser
Huldra, det samme gjør ledelsen i Norled.
Assisterende regionsjef Håkon Fauskanger som
dirigerer driften av båtene fra sitt kontor på
Rådhusbrygge 4 tør ikke tenke tanken på hvordan man hadde klart seg uten Huldra.

solen skinner er soldekket på Huldra det
beste stedet man kan være. Frisk luft og
360 graders synsvinkel til Indre Oslofjord.
Helt herlig sier terapeuten som mener det
er terapi for sjelen å ta Huldra.

Hjemlengsel
og tårer i øynene

Operatørens anvar
I utgangspunktet skulle Huldra selges,
men i siste liten ble hun «reddet», og
er nå reservebåt i særklasse.
Den 40 år gamle skuta er i
tipp topp stand og reagerer
lynkjapt på det minste vink fra
kaptein Jarle Kvebæk.
– Med fem knops styrefart er
hun helt fantastisk, sier en entusiastisk
skipsfører, og klapper til kai i Oslo med
en presisjon som er en månelanding
verdig.

Folkets favoritt

– No problem, sier kapteinen og klapper sin skute kjærlig på roret. Huldra
har ror, og et styrehus som ser ut som

– Åh, i dag er det Huldra, sier en oppglødd Ellen
Elisabeth Lundbye. Hun har bodd på Nesodden
siden 1985 og Huldra er hennes store kjærlighet.
Jeg blir i godt humør bare jeg ser båten, og når
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Thea Bjørknes gjorde store øyne da hun
fikk se rederiflagget til Det Stavangerske
Dampskipsselskap i masta på Huldra.
Thea kommer fra Stavanger og
ante ikke at det var hennes by, som er
«hjemmehavn» for nesoddbåtene.
Hun bor på «Løkka», jobber
i barnehage på Ullevål, og tar ex phil.
Sammen med venninnen Bahare Viken
fra Sandefjord som studerer journalistikk på
Norges Kreative Høyskole «mønstret» de
umiddelbart på, og ble med Huldra til
Nesodden. Om bord traff de en annen
student. Matros Olav Leden Nytrøen
studerer ved Norges Musikkhøyskole, og sammen fant de tonen i verdens beste reservebåt!
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«Tequila Sunrise-gjengen» på 08.20 tar bølgen når det er Huldra som
går. Huldra er den beste, og hyggeligste båten, sier Camilla
Schelderup som har norgesrekord i å bli frastjålet sin blå elektriske bil
på Tangenbrygga. Med hjelp av facebook-siden «Hva skjer på
Nesodden» og «ryktebørsen» på båten finner hun riktignok bilen
igjen hver gang, men dersom tyven (piraten?) ikke skjerper seg risikerer vedkommende å bli kjølhalt på Huldra.
Fra venstre: Tor Lindberg, Roar Wægger, Finn Lewin, Per Valla og
Camilla Schelderup

«Way to go»! Bedre måte å reise til jobben på, finnes ikke!

Maskinsjef Tor Arne Sandnes, kaptein Jarle Kvebæk, matros Sigmund
(«Siggen») Tveten, og matros/korsanger Olav Leden Nytrøen

Thea Bjørknes, Olav Leden Nytrøen og Bahare Viken på Huldras dekk
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og
varm sommer!

Velkommen
om bord!
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Festlokale
Sommeren er tiden for fester, store fester!
Noen setter opp et partytelt i hagen, mens
andre sveiser sammen to lektere og setter
partyhuset oppå.
Deretter tauer man det fra Drammen og fortøyer det til brygga utenfor huset sitt på
Høvik.
Det norske Veritas skal ha fest.
Stor fest, 150-års fest!
Vi gratulerer med jubileet og norgesrekorden i flytende festlokale.

Nysgjerrige nesoddinger
Da farkosten ble tauet inn fjorden ble
Signalen nedringt av nysgjerrige nesoddinger som lurte på hva i himmelens navn
dette var.
Svaret fikk vi fra Terje Staalstrøm, andre
generasjons sommergjest på Oksval, som har
jobbet i Det norske Veritas i en årrekke.

– I år feirer vi DNVs 150 års jubileum med 800
gjester, og da må vi ha et stort partytelt, sier
den pensjonerte skipsingeniøren. Den store
festen gikk av stabelen 14. juni, med festforestilling og taler i operaen. Derfra ble
gjestene fraktet til Høvik med tre (3!)
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nesoddbåter, der festen etter sigende fortsatt foregår.
Vi gratulerer Det norske Veritas med jubileet, og gleder oss til å lese boken om norsk
skipsfart og DNV gjennom 150 år.

Flaskehalsene
De synger til jul, og de synger til påske,
men aller helst synger de om sommeren.
Da synger de om Ola Glomstulen, om hvem
som kan seile uten vind, og at man ikke
skal sove bort sommernatten.
Flaskehalsene sang nylig sommeren inn på
Flaskebekk – og jubelen ville ingen ende ta!

Huskonserter
– Til jul går vi fra hus til hus og synger julesanger, forteller tenoren Sjur Sætre som er
pressetalsmann for koret. Om sommeren
«okkuperer» vi et hus, og holder konsert
der. For øvrig i full forståelse med, og i
samarbeid med verten.
I år var det eiendommen «Hjerterom» som
var arena for konserten. Et passende navn
for et kor som øver i den minste stua på
Flaskebekk, som tilhører mannen med det
største hjertet i landet, korets initiativtaker
og dirigent Arvid Iversen.
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Med sitt utrolige engasjement klarer Arvid
Iversen å trylle frem fantastiske prestasjoner fra sitt kor.

Flaskehalsene er et blandakor for ungdom i voksen alder.

– Hos Arvid er det høyt under taket, og
Gudene må vite hvordan han holder ut
med oss, som verken kan lese noter, eller
har gehør.
Den timelange konserten tydet imidlertid

på at øving gjør mester.
Koret leverte varene og sang seg inn i sommernatten med Per Sivles vuggesang til
ellevill jubel fra et publikum i alle aldre.
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Anne (4), Eskild (4), Eirik (1 1/2) og Sigurd (1
1/2) synes det er helt all right å være med
bestefar Anton Havnes på konsert.

gen til sent på kveld
i KIWI Flaskebekk
Flaskebekk
til tjeneste for deg.
I tillegg til faste, lave priser og
Norges tøffeste garantier har vi:

KJAPP
KJAPP & SUNN

SOMMERMAT
SOMMERMA
AT
#TINASSOMMER
#TINASSOMMER

Medisinutsalg

KIWI Fl
Flaskebekk
askebekk

Mandag-lørdag
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7
7-23
-23

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Isdronningen
Først kommer trekkfuglene, så kommer
hun. Jorunn Marie Iden Salomonsen fra
Stord tilbringer vinteren i Albir i Spania,
men fra 1. april til 1. oktober er hun på
plass i «sjarmboden» på Aker brygge.
Der lager hun byens beste softis, bare spør
Lennox. Han er en hund etter softis!

Sju dager i uken

– Bedre arbeidsplass skal man lete lenge etter!
sier Jorunn Marie Iden Salomonsen

Hver dag fra 11 til 11 er hun på plass i den
lyse og trivelige kiosken ved siden av
Nesoddbåtene. Hun kjenner alle på brygga,
og alle kjenner henne. I ni år har hun vært
driftsleder for 7 ansatte som jobber turnus
med pølser og is. På solskinnsdager er
etterspørselen enorm, da jobbes det på
spreng med softisen som ingen hittil har
klagd på. - Alle er glade og fornøyde sier
solstrålen som er like søt som isen hun selger, og alltid er i godt humør. Har man en
dårlig dag er det bare å stikke bortom
isdronningen på vei til, eller fra båten.
En softis på soldekket på Baronessen er en
vederkvegelse!
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Lennox er Signalens reportasjehund og
elsker softis
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LØSNING NR. 4-13: TIDLIG VÅR KOMMER MED HESTEHOV OG BLÅVEIS

Vinneren av kryssord i vinternummeret
er Gerd Hunskår fra Nordre Frogn
Hun får tilsendt et gavekort for bruk hos
vår annonsør Eraker Interiør
på Hellvik - Vi gratulerer!

Den flotte premien denne gang er:
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 31. august 2014.

SETNINGEN ER:

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
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2 PREMIEREBILLETTER
TIL FORESTILLINGEN:

«Diktatorfruer
– jeg er som dere,
jeg liker epler»
på Centralteateret
23. september 2014. kl. 19.00

SIGNALENS FILMANBEFALING

Jan Vardøens spillefilmdebut Heart of Lightness
– Søvnløs i Lofoten på kino fra 28.mai

Pressemelding fra Kulturmeglerne

Søvnløs i Lofoten
Trebåtbygger, forfatter, musiker, kokk (og
nå regissør) og ikke minst nesoddværing
og ferjependler Jan Vardøen spillefilmdebuterer med Heart of Lightness – Søvnløs i
Lofoten. Filmen er innspilt under midnatts-

by på i Norge. Dette kommer ekstra tydelig
frem i møte mellom britiske skuespillere og
det særegne lyset, naturen og stemningen
som oppstår i den arktiske sirkelen på midsommeren. Siden jeg er oppvokst i utlandet
er det kanskje lettere for meg å plassere et
Ibsen-stykke i den storslåtte nordnorske

solen, med et internasjonalt stjernelag, og
har som mål å gi publikum over hele verden en opplevelse av det beste Norge kan
by på; Ibsen og nordnorsk natur. Filmen,
som har premiere 30. mai, er den eneste
norske produksjonen å se på kino denne
sommeren.
– Jeg vil vise frem noe av det beste vi har å
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naturen på en oppriktig og u-ironisk måte.
Dette sier den britisk/norske regissøren Jan
Vardøen om filmen.
Vardøen, som kanskje er best kjent for
hektisk
restaurantvirksomhet
på
Grünerløkka i Oslo, har fått med seg åtte
britiske skuespillere til Lofoten for å spille inn sin versjon av Ibsens velkjente verk,
Fruen fra havet.

En ﬁlm i ﬁlmen
Virkeligheten er også utgangspunktet for
handlingen i filmen: Førstegangsregissør
Jan har fått støtte til å lage spillefilm, men
han har drukket opp pengene. I London ser
han en teateroppsetning av Ibsens Fruen
fra havet, og får en lysende idé: Hvorfor
ikke spille stykket med de som allerede kan
teksten, i Norges aller vakreste omgivelser?
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Med manus lastet ned fra internett lokker
han hele skuespillergjengen med seg til
Lofoten. Men lofotsolen synker aldri og
ingen får sove. Unntatt regissøren, som ikke
ser ut til å gjøre annet. Snart erfarer hele
produksjonen hvordan søvnløshet, manglende regi og tvilsom catering kan påvirke
prestasjoner og vennskap innad i gruppen.

Lite bad får en stor opplevelse!
Vi går ut fra et nokså lite og slitt bad/wc i ett
av mange like hus på Tangen, ca 4 kvm.
Det finnes ingen mulighet for å få mer kvadratmeter til dette badet, så vi trenger
egentlig et mirakel her ...

leggingen på papiret. Det former seg etter
hvert som tiden går, til noe jeg tror likevel
kan bli bra. Jeg har lyst å gi denne unge
familien noe MER enn bare et lite bad!

Mye planlegging

Omfattende

Jeg bruker lang tid på å tenke igjennom
dette badet før jeg setter i gang med plan-

Det ender opp med at vi river tak i tillegg
til vegger. Vi river ut en liten luke av et
vindu som er der, og erstatter med et vindu
som er større og bredere. Vi finner lekre fliser med personlighet uten at det tar for
mye av oppmerksomheten. Vi finner inventar som passer til små rom; kompakt wc,
liten og luftig fritt hengende vask, vi integrerer nye rør i en kasse innenfor ytterveggen, både for isolasjon, men også for
design og vi får bestilt opp en spesialtilpasset glassvegg som blir usynlig og som gjør
det mulig å stå i dusjen og se igjennom det
nye vinduet på utsikten som er upåklagelig
her.
Og hvem har sagt at det må være speil over
vasken?
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Tips fra Eraker Interiør

FØR

Rommet får skråtak og følger vinkelen på
yttertaket, det blir altså stor høyde i rommet. Vi integrerer noen ledspotter som sørger for godt lys i hele det nye «høyreiste»
rommet.

FØR

Mange tiltak som man kanskje ikke tenker
over, men som til syvende og sist gjør at fire
kvadratmeter føles som åtte!

ETTER

Takk til eier av dette nye badet for å få lov
til å bruke bilder av prosjektet og presentere det her!! Takk også til flotte håndverkere som får det til!!

ETTER

ETTER

Vi henger opp smale veggskap som helt og
holdent er gjort i speil og som dermed kryper inn i rommet og er med på å gjøre det
enda litt større, i tillegg til at de får godt
med oppbevaring inne i skapene. Hyller av
rør blir plassert i høyden for oppbevaring
av håndklær.
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ETTER

ETTER
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Nesoddspelet
og når en av skuespillerne giftet seg med
en nesodding var valget enkelt.
Årets dugnad skulle utrettes på Nesodden.
De ti profesjonelle skuespillerne har fått
med seg et tyvetall amatører i alderen fire
til 75 år, og utstyr og kostymer kommer fra
Operaen og Oslo Nye teater. Det er skrevet
tolv nye sanger så spelet blir nesten for en
musikal å regne. Forestillingen og hele settingen rundt Nesoddtangen gård er perfekt for en opplevelse for hele familien,
men billettene er begrenset.
– Løp og kjøp, sier ildsjelene som bobler av
entusiasme.

Kjellaug Skoklefallsdatter

Alle kommuner med respekt for seg selv
må ha et spel.
Nå får også Nesodden sitt.
Fra tidlig middelader. Fra sagatiden.
Forfattet av nesoddingen Espen Kloumann
Høyner.

Ildsjeler
Det er avgangsklassen fra Teaterhøyskolen
2011 som står bak spelet.
Avgangsklassen satte seg som mål å gjøre
gode ting for andre minst én gang om året,
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Nesoddspelet er den forbløffende sagaen
om Kjellaug fra sopelimsbygda og de utrolige hendelsene som førte til bygdas vekst
og fall, og vekst igjen. Det er nesoddingen
Espen Kloumann Høyner som har skrevet
stykket, og ensemblet lover både romantikk, «gresk tragedie» og latter.
Forestillingen vil bli fylt med spenning og
en god porsjon humor, forteller Henriette
Faye-Schjøll som under spelet kan feire at

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

Tips oss på
www.signalen-da.no

det er ett år siden hun giftet seg med
nesoddingen Ole Peder Skou. Romantikken
kommer til å blomstre både på scenen og
back stage!

Kultursjefen
Nesoddens nye kultursjef Ellen Knutsen er
ellevill av begeistring for initiativet.

Kommunen stiller Nesoddtangen gård til
disposisjon for spelet, og den vakre plassen
vil bli fylt med kafédrift, tribuner (amfi), og
nyfrisert natur.
– Dette blir bra, sier «araberen» (folk fra
Haugesund kalles det), kommunen har
lenge ønsket seg en større bruk av gården,
og gleder seg til å vise den fra sin beste side
under Nesoddspelet.

Nesoddtangen gård er like gammel som spelet. Vi kan ikke se bort fra at Kjellaug
Skoklefallsdatter var på fest her. Nå blir det andre boller lover Henriette Faye-Schjøll, Helle
Haugsgjerd, Petter Skou, Ellen Knutsen og Thea Bay.
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Nesoddtangen gård ligger innerst i Tangenbukta, et steinkast fra Nesoddtangen brygge.
Nesoddens kultursjef (til høyre) Ellen
Knutsen gleder seg til å vise hele bygda hvor
vakker den er, under sommerens kulturbegivenhet på Nesodden – «Nesoddspelet».
Fra venstre: Thea Bay, Helle Haugsgjerd, Ole
Peder Skou og Henriette Faye-Schjøll

Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–
(+mva)

Trygg bilpleie
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
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Velkommgeeling
til en hyg
handel!

Senteroversikt
Sentero
oversikt
Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal
Baker Norby
b.young
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NAAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Legesenter

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
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

Nille
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Posten
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk Interiør
Stjernebarn barnetøy
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
TilBords
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 7100
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
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

TS
3 timeers GRATI
INNENDØRS
parkering!

p
Føllgg oss på
ok
bo
Fa
Face aersente/r
tangenn

Åpningstider:
-ANDAG FREDAG     s *ERNIA    
-ENY     s 6INMONOPOLET    

www.tangennaersenter.no
www
.tangennaersenter.no

PREMIERE 3. SEPTEMBER
BJARTE HJELMELAND I

- Den innbilt syke av Molière

SPILLES FRA 27. AUGUST

Passer for barn fra 3 år

Med frodige figurer, klassiske
rokokkokostymer og saig humor
går det på helsen løs.
En klassisk komedie med spark l
vår ds helsehysteri.

Billetter: www.oslonye.no/ 815 33 133

PREMIERE 23. SEPTEMBER

En polisk komedie om selvbedrag,
stormannsgalskap og forfengelighet.

