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Nesoddordføreren gleder seg
til årets Nesoddspel!

• Årets Nesoddspel • Post i butikk • Til “Syden” i sommer? • “De Tre Båtene Bruse” • Under våre føtter
• Kuslepp på Søndre Agnor Gård • Nye busser • Sjenerøse Nesodden jubilerer på Bygdøy • Kom&Bli
• Prognosene stemmer nesten ... • Edle dråper • Dronningens hjemkomst • Humla suser • Blues Cruise

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.

Alt dette kan du lese om her i bladet,
mens du koser deg på vei til eller fra
jobben. På båten, bussen eller hjemme i
stua i ro og mak.
I tillegg vet vi at det arrangeres en rekke
andre festivaler og velfester i bygda vår.
Tips oss gjerne om disse.

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:
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Selv om værgudene ikke har vist seg fra
sin beste side i begynnelsen av sommeren, er vi overbevist om at de har
gjort det med vilje.

Det er bare å finne frem badetøyet,
solkremen og festivalantrekket for nå
kommer sommeren!
Ha en fin sådan!

De har spart det gode været til resten av
sommeren – som innledes med dette
nummeret av Signalen – og kommer til å
vare til neste nummer av Signalen (høst
2015).

TRYKKING:

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 66 91 44 08
Opplag: 6000

Da har vi lagt bak oss tidenes festivalsommer, med noe for alle og enhver.

Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen
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Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05

+5+
.M¡SELO 5
OHWW1c
%<RXQJ
7DQ

13.-14. juni: Fagerstranddagene
20. juni: Bluescruise med Huldra
3. - 8. august: Nesoddspelet
11.-15.august: KonTiki Kammermusikkfestival
13. - 30. august: Flaggermusen
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Nesoddspelet
Det er bare å finne frem sopelimen og forberede seg til årets spel.
Årets kulturelle begivenhet - det største
som har skjedd på Nesodden siden vi fikk
fem nye båter - Nesoddspelet går snart av
stabelen.
Fra 3. til 8. august inntar sopelimfolket
Nesoddtangen gård og lover, sammen med
kultursjefen i Nesodden kommune, Ellen
Knutsen et spel som får Spelet om Heilag
Olav til til å blekne!

Nesoddtangen gård

Frida fra Fagerstrand (Ingvild Holthe Bygdnes) iført lusekofte og Birgit fra Blylaget (Helle
Haugsgjerd), Håkon av Skautefolket (Eldar Skar), Tora Torviksdatter (Hanne Skille Reitan) og
Produsent Ole Peder Skou gjør strandhugg på Nesoddtangen gård som ligger bare en kort
svømmetur fra Nesoddtangen brygge og er godt synlig fra nesoddbåten. Står man foran idet
båten nærmer seg brygga ligger gården på babord side (alle som tar båten vet
selvfølgelig at babord betyr venstre).

4

Nesoddtangen gård eies av Nesodden kommune og drives som et lavtersketilbud med
dagsenter og café av seksjon psykisk helse.
Her kan du komme som du er, spise lunch,
være med på aktiviteter eller bare drikke
kaffe/te/brus og prate. Kommunen stiller
gården til disposisjon for Nesoddspelet og
bidrar i betydelig grad med teknisk bistand
og støtte. - Gården og omgivelsene, for
ikke å snakke om beliggenheten er perfekt
for Nesoddspelet, sier Ole Peder Skou som

Sopelimprodusent Ole Peder Skou er urinnvåner på Nesodden og har
vokst opp med sopelimer og nesoddbåter. Nå lager han sprell og
produserer spell!

– Sopelimen og I, sier romsdalingen Eldar Skar, og fester et godt tak i
limen. I Nesoddspelet innehar han rollen som Håkon av Skautefolket,
en innvandrer som aldri har sett en sopelim eller en nesodding før.
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Gratis hjemkjøring
av varer på Nesodden!
Kjæledyr er velkommen
inn i butikken.
Kloklipp
kr 100,Et biologisk korrekt fôr og godbiter til
hund og katt.
80% kjøtt og
uten korn.

Følg oss på

TANGEN

DYREBUTIKK

Tangen Nærsenter • Telefon
S YN S AM NES O DDEN
Ta nge n C e ntr u m , 145 0 N e soddta nge n
Tlf 6 6 9 1 26 8 5
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66 91 01 00

er født og oppvokst på Nesodden. Gården ligger et steinkast fra Nesoddtangen
brygge og tilskuerne kan ta båt eller buss nesten helt frem til scenen.

Spennende endringer
Grunnhistorien vil være den samme som i fjor, men det gjøres flere spennende
endringer. Grunntonen i stykket vil være noe mørkere for å gi tydeligere kontraster og mer drama, i tillegg har Espen skrevet noen nye sanger. Noen aktuelle temaer som har dukket opp gjennom året er vanskelig å ikke omtale, og
den interne nesoddhumoren som traff så godt i fjor vil selvfølgelig oppdateres.
Men hovedambisjonen er at vi i år får et mye rikere scenebilde, med flere lokale aktører og flottere scenografi. Med andre ord blir årets spel en fantastisk
opplevelse, både for de som ikke fikk billett i fjor, men også de som vil se det
igjen!
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Nach-spel
Produksjonsteamet rundt Nesoddspelet er også i full gang med å se på mulighetene for «Nach-spel». Det har vært viktig for Nesoddspelet at selve forestillingen er åpen for hele familien og at denne kan nytes uten alkohol. Men i år
ønsker vi også at spelplassen skal være en møte- og samlingsplass for publikum, skuespillere, statister, frivillige og lokalbelfolkningen for øvrig. Vi skal
derfor jobbe for å tilrettelegge et "nach-spel" med muligheter for kjøp av mer
avansert drikke og mat, som starter rett etter forestillingen. Blir stemningen
god, skal vi ikke se bort fra at det kommer et underholdningsinnslag eller to
der også

Løp og kjøp
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Med både spel og «nach-spel», føler vi at Nesodden går en innholdsrik, minneverdig og sosial tid i møte, i perioden 3. - 8. august. Billetter bør kjøpes så fort
som mulig på B-young på Tangen nærsenter eller billettservice.no
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Post i butikk

Det er bare å legge seg paddeflat og beklage.
Da posten la ned kontoret i Tangen Nærsenter trodde vi at verden ville gå under. Vi
skrev at Posten ville bli redusert til en hylle
på Rimi, og at mange ville få problemer
med å hente og sende post.
Så feil kan man ta.
Post i butikk har blitt en kjempesuksess,
og 1450 Nesoddtangen lever i beste velgående på Skoklefald!

Postmester Hanne
Den nye postmesteren på Nesodden heter
Hanne Garder Kjellsrud. Hun er født og
oppvokst på Nesodden og kjenner hver
krok i bygda. Hun har jobbet i Rimi i 22 år
og da Rimi vant konkurransen om å drive
Post i butikk var hun en selvskreven kandidat til jobben som postansvarlig i butikken.
- En kjempeutfordring for både Rimi og
meg, en jobb jeg stortrives i og gleder meg
til å gå til hver dag.

Åpningstidene
Hanne Garder Kjellsrud har jobbet i Rimi i 22 år og er nå postansvarlig i butikken. I tillegg er
hun «banksjef» for det som i sin tid var Postbanken (nå DnB). Det innebærer at det både er
Post og Bank i Rimi-butikken på Skoklefald.
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– I tillegg til god service er åpningstidene
fantastiske, sier Maria Ormseth og Thomas

Thomas Falkenberg fra Alværn og Maria
Ormseth fra Fjordvangen synes det er helt
all right med postkontor på Skoklefald.

Falkenberg i kor. De blir eksepedert samtidig og synes beliggenheten på Skoklefald
er uproblematisk.
Thomas savner riktignok mangfoldet i tilbudene på Tangen, men åpningstidee kompenserer for det med god margin.
– Tenk å kunne hente pakker til klokken
23.00 på ukedager og til klokken 21.00 på
lørdager, sier han og smiler fra øre til øre.

Postboksene som før sto i Tangen Nærsenter
står nå i Rimi, og livet går videre.

– Sjekk de åpningstidene, sier en stolt
poståpner!
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Enina Ahmetovic og Thea Harnes er russ av
året og jobber 3 dager i uken etter skoletid,
pluss annen hver helg. Thea kan godt tenke
seg å fortsette å jobbe i posten. Enina reiser
til Trondheim til høsten for å studere hørsel.
Den unge damen vil bli radiograf.

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

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15
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• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Til «Syden» i sommer?

På «Diamantstranda» skinner og glitrer det
i berget og i sjøen. «Kråkesølvet» er overalt, i bergartene som ble til for millioner åv
år siden.

Feltspattgruva på Spro

Vincent Johannes (4) synes hulene er litt skumle, Julian (7) synes de er spennende.

Kritthvit badestrand, spennende huler og
grotter. Industrihistorie og geologiske godbiter.

Er du på jakt etter et eksotisk reisemål i
sommer, trenger du ikke reise lengre enn
til Nordre Spro.
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Det finnes to feltspattgruver på Nesodden.
Den største av disse ligger på Nordre Spro.
Gruva ligger i et rikt geologisk felt. Det er
to store feltspattårer som møtes nettopp
her på Nordre Spro. Den ene kommer fra
Fjellstrandområdet og den andre sørfra.
Disse strekker seg langs Nesoddlandet.
Geologisk Museum i Oslo har opplyst at det

K

Nesodden kommune tilbyr:

Konsert med båttransport t/r Bygdøy fredag 14. august
Kl 15.40:
Avreise gamle Tangen brygge. Forfriskninger fåes kjøpt om bord.

Kl 17.00: Klassisk musikk, David og Julie Coucheron
og topp internasjonale musikere på Norsk Maritimt
museum. Varighet 90 min inkl. pause.

Kl 19.30:
Båttransport tilbake til
Nesoddtangen.

Pris båttur t/r og konsert kr 380,–
Billetter fåes kjøpt hos Synsam på Tangen Nærsenter alle dager f.o.m. 1. juni kl 10–20.
OBS. Kun kontant betaling!
Kontaktadresser for hele konsertprogrammet i festivaluken 11. – 15. august 2015: www.kontikiklassisk.no
E-post: post@kontikiklassisk.no Telefon: 958 37 876 - 990 37 005
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Feltspaten måtte varmes jevnt opp uten
avbrudd for å få en gjennomsiktig glasur.
Denne glasuren som ble brukt på steintøy
måtte være renest mulig, og derfor var det
viktig at all glimmerstein eller kråkesølv som
det finnes mye av i feltspaten, ble fjernet før
eksport, ellers ble det prikker i glasuren.
Feltspattgruva på Spro ble laget i 1886 av
firma Bronn, Hiort og Frost, og drevet i
noen år fremover. Den ene av eierne, Hiort
kjøpte kort tid senere øygruppen Steilene
og anla Oljeimportanlegg for olje der. Det
arbeidet i perioden 1886-1890 fra 14 til 20
mann i gruva og arbeidstiden var 12 timer
om dagen, med en timelønn på 17 øre
timen. Det ble eksportert 700 tonn feltspattstein i året.
Etter noen år ble den samme industrigrün-

Grottene på Spro er spennende og fascinerende.

i 1965 ble registrert 21 ulike mineralarter i
Sprofeltet.
Det var på slutten av 1800-tallet at det ble
startet opp med utvinning av feltspat på
Spro. Man laget to gruveganger, tilførselsgangen er den store gangen som i dag

leder inn i et stort gruverom.
Feltspaten fra Spro er en lys, rødlig kali-feltspat som ble skipet til Danzig (Gdansk) og
Stettin. Feltspat ble brukt til å glasere porselen i gamle dager. Der ble den malt i en
steinmølle hvoretter den finknuste massen
ble varmet opp til den smeltet ved 1260 C.
13

deren eneeier av gruvene på Spro. Han
drev dem ikke selv for han leiet ut gruvene
til De Forenede Feltspat AS. Det gikk i perioder og siste gang gruva var i bruk var like
etter Første Verdenskrig.
Taket på gruverommet ble senere sprengt
ned og massene ligger i dag som en stor
steinhaug midt i det gamle gruverommet.
Spro er en reise verdt, og den koster bare en
bussbillett!

Utenfor gruva i 1980

Gangen som leder ut fra gruven er fortsatt

Hulegangen i 1980

Foto: Harald Lorentzen
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tilgjengelig. Her kan man se rester etter
sviller til den lille jernbanen som gikk med
feltspat ut fra gruven. I dag er utgangen
trang, og en må nærmest åle seg ut i friluft.
Som i mange gruver var vanntilsig det største problemet for arbeiderne.
Når man i dag kommer inn kan man til
høyre se en liten dam. Her inne er det så
kaldt at isen i enkelte år ligger til langt ut
på våren.

Foto: Harald Lorentzen

Dronningens hjemkomst

komme «hjem», og tidligere administrerende direktør i NBDS Olav Brein sørget
personlig for at modellen ble levert til
Nesodden kommune. Modellen er en tro
kopi av den siste ferjen som ble bygget for
det gamle selskapet, og representerer følgelig et verdig minne etter selskapets 135årige historie.

Andre klenodier

Modellen av MS Dronningen ble tatt i mot av tre «dronninger» på Nesodden.
Ordfører Nina Sandberg, kultursjef Ellen Knutsen og rådgiver Elin Bøstein.

I forrige nummer av Signalen skrev vi om
skipsmodellen av «gamle» Dronningen,
som ved en inkurie hadde forvillet seg til
Trondheim.
Nå har modellen kommet hjem, og ble tatt
imot av ikke mindre enn tre «dronninger» i
Tangenten.

Gave
Skipsmodellen er en gave til Nesodden
kommune fra avviklingsstyret i AS
Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap.
Avtroppende styreleder i selskapet, Roger
Granheim ønsket at modellen
skulle
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– Jeg håper at Nesodden kommune vil ta
vare på denne vesentlige delen av vår kystkulturarv, sier Harald Lorentzen.
Den pensjonerte kapteinen overrakk samtidig et bilde av båten, som i sin tid hang i
NBDS sine lokaler. I tillegg finnes det andre
klenodier fra nesoddbåtenes historie i
kommunens eie. Kanskje også disse kan bli
tilgjengelig for publikum, sier lokalhistorikeren som vet det meste om Nesoddens
historie.

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

Flaskebekk-senteret
• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
• Vi har tilpasset åpningstidene så du rekker innom
oss etter arbeidstid
• Meget gode parkeringsmuligheter ved inngangen
• Alltid faste lave priser – mange under
konkurrentenes kampanjepriser

Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

(74581184'&720?%53!024?8$-

Nesodden apotek

• Mange produktserier med gode tilbud
• Godt utvalg av homeopatiske og antroposofiske midler

Velkommen l

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER:
Mandag-fredag 09.00-19.15
Lørdag 09.00-15.00

din miljøbukk på Nesodden

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

).>==> > >= ;;;* +/66 79:#:> 3:9!=
5>.>"9=?/< << ;, <6

Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00
nesodden.apotek@apotek1.no
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«De Tre Båtene Bruse»
Dette er ikke et eventyr, men en sann historie fra virkeligheten.
Om «De Tre Båtene Bruse».
Den minste, den mellomste og den store.
Og navigatøren som står til rors om bord i
alle tre.

Fra Drøbak
Ole-Bjørn Wiig er femte generasjon
Drøbak-væring og vokste opp med båt-trafikk rett utenfor stuedøra.
Livet til sjøs virket forlokkende, og i 1983
mønstret han som «Jungmann» om bord i
Fred Olsen-båten MS Bayard som gikk i
nordsjøfart og på Sør Amerika.
I 1985-86 sendte rederiet ham på styrmannsskolen, hvoretter det ble ferje- og
cruisefart på de syv hav.
– Bortsett fra «Sørkinahavet", det har gladgutten fra Drøbak til gode.

MS Color Magic er midt i Skagerak og har kurs for Kiel. Ole-Bjørn er på vakt sammen med styrmannskollega Magnus Magnussen fra Flekkerøya utenfor Kristiansand. En ekte sjørøver, for nå
han har fri, er Magnus kaptein på Den Sorte Dame, skuta til selveste kaptein Sabeltann. «Hiv
o’hoi, snart er skatten vår», synger gutta idet solen går ned vest i havet.
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Han seilte utenriks i henholdsvis Fred Olsen
& Co og Simonsen & Slang (Lys-Line) frem
til år 2000. Deretter begynte han i NBDS på
henholdsvis Prinsen og Prinsessen.

Aleneansvar før sønnen gjorde at Ole-Bjørn
valgte hjemlige farvann og Oslofjorden har
siden vært hans arbeidsplass.
– Etter tre år i NBDS fikk jeg tilbud om et
sommervikariat hos Color Line på hurtigbåten HSC «Silvia Ana L» som gikk mellom
Kristiansand og Hirtshals. Etter endt vikariat fikk jeg tilbud om fast stilling i Color
Line, M/S «Prinsesse Ragnhild». Var med på
å starte Vestlandsruten med sistnevnte
skip. Bergen-Stavanger-Hirtshals. Deretter
ble det M/S”Color Magic” når denne kom
på banen, forteller mannen som aldri får
nok båt.

Den Største Båten Bruse
MS Color Magic er stor, kjempestor! Båten
er 224 meter lang, har plass til 550 biler,
2600 passasjerer, og eget helikopterdekk.
Ole-Bjørn Wiig har stått til rors som 1. styrmann siden båten var ny i 2007, og jobber
tre uker «på» og tre uker «av».
Betegnelsen «stått til rors» er en sannhet
med visse modifikasjoner, man står ikke
lengre til rors, man sitter. Omgitt av dataskjermer og instrumenter i alle regnbuens
farger og størrelser, sammen med en kollega. De er to mann på vakt og har en 300
kvadratmeter «bru» å boltre seg på. Fra
brua på Color Magic har Ole-Bjørn en utsikt

Mannen som aldri får nok båt. Om bord i Oscarsborgferja er Ole-Bjørn kaptein
og styrer båten alene.

som tar pusten av en landkrabbe, og når
skipet passerer under Storebæltbroen og
solen står opp over broen er brua på Magic
magisk!

Den Mellomste Båten Bruse
Etter tre uker t/r Oslo-Kiel står Indre
18

Oslofjord for tur.
– Hvile kan jeg gjøre når jeg blir gammel,
sier femtiåringen og tar på seg overstyrmannsuniformen og går om bord i hurtigbåten MS Baronen. Der sitter han sammen
med kaptein Terje Solberg, og sørger for at
folk fra Vollen og Slemmestad kommer seg

til og fra Oslo. «Brua» på Baronen ser til
forveksling ut som «cockpiten» i et fly. Det
passer kaptein Solberg bra. Han fløy i sin
tid fly (for Braathens), nå flyr han hurtigbåt
sammen med Ole-Bjørn.
Bestemmelsene tilsier at det må være to
navigatører i cockpit-en på hurtigbåter, det
samme som i fly. Overfarten mellom Aker
brygge og Vollen tar 20 minutter, i motseting til 20 timer mellom Oslo og Kiel. Det
eneste som mangler er at gutta kommer på
høytaleranlegget og sier: «This is the captain speaking, please fasten your seatbelts!»

Den Minste Båten Bruse

Matros Stein Arve Sørlie sørger for at mannskapene fra Søndre Follo Brannvesen kommer seg i
land i Drøbak, etter endt brannøvelse på Håøya. På brua på Den Minste Båten Bruse skimtes
Ole-Bjørn Wiig..

Solen skinner fra skyfri himmel i idylliske
Drøbak. «Ferja» eller Oscarsborgferja som
den egentlig heter er klar for avgang til
Oscarsborg. Ferja har plass til 50 passasjerer
og en «ATV» med henger. Det passer bra
når Søndre Follo Brannvesen skal ha øvelse
på Håøya, eller rykke ut til «Borgen» dersom noe skulle skje. Det er Forsvarsbygg
som eier ferja som transporterer folk og
utstyr til festningen og tilbudene som finnes på Oscarsborg.
Ferja er Ole-Bjørns tredje arbeidsplass, for
som han sier; «– alle gode ting er tre!»

Helikopterdekket på MS Color Magic er enormt!
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DĞŬĂŶŝŬĞƌĞŵĞĚĨĂŐďƌĞǀ
ƌŝǀƐƚŽĨĨͬŬŽƌƚĂƵƚŽŵĂƚ
<ŝŽƐŬͬďĊƚƵƚƐƚǇƌ
^ĞůƐŬĂƉƐůŽŬĂůĞƌ
<ƵƌƐͬŬŽŶĨĞƌĂŶƐĞ

<ĂǀƌŝŶŐĞŶ^

ĊƚƉůĂƐƐĞƌͬŽƉƉůĂŐ
ǁǁǁ͘ŬĂǀƌŝŶŐĞŶ͘ŶŽ
dĞůĞĨŽŶϲϲϵϭϲϯϬϬ

^ũƆƐĞŶƚĞƌĞƚEĞƐŽĚĚĞŶ^
ƵƚŽƌŝƐĞƌƚƐĞƌǀŝĐĞǀĞƌŬƐƚĞĚ
ǁǁǁ͘ŬĂǀƌŝŶŐĞŶ͘ŶŽ
dĞůĞĨŽŶϲϲϵϭϲϯϬϬ

^ƉŝƐŬĂŵŵĞƌƐĞƚ^ĞůƐŬĂƉƐŵĂƚ^
^ĞůƐŬĂƉƐůŽŬĂůĞƌͬŬƵƌƐͬŬŽŶĨĞƌĂŶƐĞ
ǁǁǁ͘ƐƉŝƐŬĂŵŵĞƌƐĞƚ͘ŶŽ
dĞůĞĨŽŶϰϬϬϬϭϮϮϮ

20

<ĂǀƌŝŶŐĞŶDĂƌŝŶĂ^
ƌŝǀƐƚŽĨĨͬŬŝŽƐŬͬƵƚƐƚǇƌ
dĞůĞĨŽŶϲϲϵϭϬϱϱϬ

Under våre føtter

Omfattende og komplisert
Det er Statsbygg som bygger det nye
Nasjonalgalleriet.
Byggeleder Alexander Skram forteller at
arbeidet går som planlagt, men at arbeidet
under brygga er komplisert.
Den gamle kaifronten fra 1800-tallet må
forsterkes før man kan borre de fire hullene som skal sørge for kjølevanninntaket

Den gamle kaifronten er et syn. Lagt uten hydraulikk, elektronikk og andre moderne
hjelpemidler, men med rå muskelkraft.

Fredrik Breiby har Nesoddens korteste vei
fra båten til jobben.
Bare noen meter fra lemmen har han for
tiden sitt kontor og sin arbeidsplass.
Sammen med sine dykkerkollegaer i Dykkerteknikk AS støper han nye fundament.

Over og under vann.
Under våre føtter.
Hver dag frem til september.
Gjennom fundamentene og fra fjordens dyp
skal det pumpes vann som skal kjøle ned og
varme opp det nye Nasjonalgalleriet.
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Fredrik Breiby bor i Oksval Terrasse på
Nesodden og tar båten på vei til jobben. Når
båten legger til kai på Aker brygge er han på
jobben!

Byggeleder Alexander Skram, flankert av
anleggsleder Arne Jensen og formann
Marius Carlsen fra HAB Construction.

Fredrik Breiby bor i Oksval Terrasse på
Nesodden og tar båten på vei til jobben. Når
båten legger til kai på Aker brygge er han på
jobben!
Dykkerhjelmen har vært uforandret i årevis,
men teknologien for øvrig er tipp topp
moderne.

til det enorme bygget.
– At arbeidet foregår på landets mest traffikkerte brygge gjør ikke jobben enklere,
men folk er hensynsfulle og tar selv den
verste støyen med et smil. Når hullene er
boret skal det legges rør og vannet skal
pumpes opp fra 30 meters dyp utenfor
Tjuvholmen, forteller Skram.

Dykkerteknikk AS
– Vi driver hovedsakelig med anleggsarbeid
i det maritime miljø, forteller Fredrilk
Breiby som tidligere var ansatt i Veidekke. I
2014 etablerte han og Trond Carstensen
Dykkerteknikk og har i dag 3 ansatte i selskapet, men siden oppstart har de hatt 1014 innleide dykkere.
– Det går så det griner, forteller dykkeren
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idet han gjør seg klar til dagens dykk, iført
drakt og hjelm som hensetter tankene tll
«En verdensomseiling under havet» av
Jules Verne.
– Vi bruker stadig den karakteristiske dykkerhjelmen, sier Fredrik, og blytunge sko.
Vi må bore forankringspunkter med trykkluftsbor, og bygge forskalinger under vann.
Arbeidet overvåkes kontinuerlig fra kontrollrommet på brygga med instrumenter
og kamera, over og under vann.
Det er HAB Construction som er hovedentreprenør og Dykkerteknkk AS er leid
inn for å gjøre undervannsarbeidene.

Kuslepp på Søndre Agnor gård
Han er niende generasjon bonde på Søndre
Agnor gård.
Sammen med kona Camilla og døtrene
Marthe, Vilde og Hedda driver Håkon Galby
Nesoddens største (og eneste) husdyrgård.
Dagen før 17. mai var det kuslepp på
Søndre Agnor, som ligger på grensen
mellom Frogn og Nesodden, og «alle» var
der.

Håkon Galby er 9. generasjon bonde på
Søndre Agnor gård, en gård med 150 dyr
på båsen.

Våryre kyr
De hadde ventet lenge – for været hadde
vært for kaldt – og gresset vokste for sakte,
men dagen før nasjonaldagen slapp de 47
kyrne ut til det saftige grønne gresset.
Til å begynne med var drøvtyggerne skep-

Kyrne på Søndre Agnor gård fant fort ut at gresset var grønnere på den andre siden av gjerdet.
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tiske, men etterhvert skjønte kyrne at gresset var grønnere på den andre siden av
gjerdet, og stormet ut.

kens grøde. Kalvene er født etter at gresset
var grønt i fjor og må ha en gradvis tilnærming til det grønne foret.

De bortimot hundre kalvene måtte vente
på tur mens mødrene forsynte seg av mar-

Etterhvert slapp også kalvene ut, etter at
de hadde underholdt de 450 små og store
tobente besøkende inne i fjøset.
– Kusleppet har blitt en årlig begivenhet
hos oss, sa en stolt bonde da han ønsket
velkommen til gårds. En begivenhet vi – og
kyrne – gleder oss til hvert år, i år for
åttende gang på rad.

N ESODDE N

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

Flaskebekk senter
Camilla Galby
har et godt håndlag
med kalvene.

1450 Nesoddtangen
Håkon Galby omgitt av sine tre «odelsjenter»,
Vilde, Hedda og Marthe Rohde Galby.
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Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Idylliske Søndre Agnor gård tjuvstartet 17. mai-feiringen med kuslepp 16. mai.

God service

lektivtilbud fra Lysaker til Oslo.
Vi andre ventet tålmodig på neste avgang i sola,
09.00 var jo tross alt ikke så lenge til.

av Harald Lorentzen

Arild Nybakk

Onsdag 22. april sto mange passasjerer på Nesoddtangen brygge for å reise med 08.40-avgangen til
Oslo.
Vi speidet forgjeves etter fergen fra Oslo, men
ingen båt var å se på den speilblanke Oslofjorden.
Så kom det passasjerer som kunne fortelle at det var
tekniske problemer med fergen i Oslo og derfor
ingen avgang klokken 08.40.
En rekke passasjerer valgte da å gå bort til kaien
hvor Lysakerbåten skulle gå 08.40, for å bruke kol25

Plutselig dukker hurtigbåten med rute fra
Slemmestad og Vollen opp like ved oss, den satte
baugen i kaien og overstyrmann på dekket fortalte
at: – «vi skal til Oslo, stig på».
Alle reisende som skulle hatt 08.40 kom med og inn
til byen bar det. Vi var inne 09.02, akkurat i rute.
Tusen takk til kaptein Arild Nybakk og hans besetning for en flott gest å ta oss med, utenfor hans rute.

Nye busser
Nobina har fornyet kontrakten med Ruter
om busskjøringen på Nesodden, og fått
nye busser.
Det var en stolt tillitsmann for bussjåføerene, Maged ……... som kunne vis frem de
31 nye bussene til ordfører Nina Sandberg.

Livsnerven

Bussjåfør Håkon Fitje ber om at folk ikke står i trappene ved utgangsdørene. Av sikkerhetsmessige årsaker er det montert en sensor der, og da går ikke bussen!

26

– Sammen med båtene er bussene selve
livsnerven vår med omverden, sa ordføreren da hun tok de nye bussene i øyesyn.
Sjåførene er hyggelige, fleksible og har du
sovnet på bussen blir du vekket på holdeplassen din. De fleste sjåførene vet hvor du
bor. Vi er et pendlersamfunn og en mønsterkommune. Ingen andre i Akershus er
flinkere enn oss til å reise kollektivt. Vi må
imidlertid forbedre innfartsparkeringene
og RV 156, og få halvtimes-ruter med
båtene på lørdager. Har det kommet på to
barnevogner på Hasle er det ikke plass til
flere. Da er det lenge å vente på neste
buss/båt.
Ordføreren lover å tale Nesoddens sak i
Akershus fylke.

De nye bussene er utstyrt med 3. punkts setebelter, og det er påbudt å
sitte fastspent. Bussjåførene kan imidlertid bare pålegge barn (under 15
år) å bruke setebeltene. Er man over 15 er det på eget ansvar.

De nye bussene er utstyrt med alkolås, bedre seter, og eget samband

Miljøvennlige busser
– De nye bussene går på biodiesel laget av rapsolje, forteller driftssjef Steinar Ellefsen. Dieselen er tilsatt et eget stoff som gjør at
den takler kuldegrader helt ned til minus 25. Det var den største
utfordringen for oss, det er ikke ofte det er så kaldt, men uten
stoffet så står bussene. Det samme gjør bussene når folk står i
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utgangstrappene. Mange har stått der i årevis, og gammel vane er
som kjent vond å vende, sier driftssjefen. Det sitter imidlertid en
sensor i trappen og den gjør at bussen - av sikkerhetsmessige årsaker - står stille helt til vedkommende har flyttet seg. For øvrig gleder vi oss til å ta fatt på en ny kontraktsrunde, med nye fine busser,
og mange nye flinke sjåfører.

Norsk Kunstglass as

Etablert

1970

KUNSTGLASS TIL:

- restaurering
- vindusutsmykning
- glassmalerier
- interiørglass

VI LEVERER:

- energispareglass
- solbeskyttende glass
- støydempende glass
- selvrensende glass
- sikkerhetsglass
- brannglass

Glassrekkverk

Blyglass privat

Hvitmalt kjøkkenglass

Dusjløsning med sandblåst mønster

Vi gir ekstra god service på Nesodden siden alle våre glassmestere bor der!

Velkommen innom!

NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO
Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641

www.norsk-kunstglass.no

Vi har også take-away og catering!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag 16.00 – 22.00 • Fredag 16.00 –01.00 • Lørdag 17.00 – 01.00 • Søndag 15.00 – 23.00
Kjøkkenet er åpent fra 16.00 - 21.00 hver dag unntatt lørdager (17.00 - 21.00)
Tangenveien 129 - E-post: christer.nexmark@gmail.com - Telefon: 66 91 10 66 ww.facebook.com/komogbligranholt
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Signalen
kondolerer:

Per Slinde, mannen som
ikke klarte å være likegyldig
nok, er død
Det var som om naturen og Nesodden, som
han var så inderlig glad i, ville vise seg fra
sin beste side, for å ta farvel med Per Slinde.
Nyutspruget løv, markblomster og en strålende vårdag ga en vakker ramme rundt en

hendelse vi så gjerne skulle vært foruten.
Fredag 15. mai var den vakreste dagen hittil i år og Nesodden kirke var fylt til siste
ståplass.
Omlag 400 mennesker var møtt frem for å
ta et siste farvel med, som sokneprest Anne
Marit Tronvik sa, «mannen som ikke klarte
å være likegyldig nok».
Sitatet var hans eget, Per klarte ikke å forholde seg passivt til noe som kunne forandre det Nesodden han hadde så kjært på
måter han mente var feil.
Derfor ble hans røst hørt over hele bygda,
og ikke minst, rundt bridgebordet på
båten. Der ble bridgemeldingene krydret
med kommentarer til alt mellom himmel
og jord, og Per hadde alltid en munter
replikk til små og store begivenheter.
Det er tomt på båten uten Per!
Per var glad i å reise, men den viktigste reisen og den han var mest glad i, var reisen
til og fra Nesodden. Med nesoddbåten,
sammen med sin elskede Tove.
Med hennes samtykke gjengir vi hans dikt
om båten, som et siste farvel fra oss alle, og
fra båten.
Vi lyser fred over Per Slindes minne.
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Båten
båten er trofast
som en gammel venn
kommer den seilende
som en klok hund – tuslende
hver dag like forventningsfull
hver dag like vemodig
båten er tilfreds – nesten lykkelig
det finnes sikkert bedre tenker den
Hellas, Italia, Cuba
men dette er min reise
frem og tilbake – i min verden
den lille den store
slik er båtens reise – hele året i all slags vær
tegner den de samme forgjengelige linjer
om morgenen – etter en kald natt
nippende taust og ettertenksomt til kaffen
mens den smyger seg inntil
varmen fra sollyset i øst
om kvelden – under månen
beruset etter en lang dag
sjanglende med ryggen full av stjerner
fullastet med vin og latter
eller nedtynget av slit og bekymringer
slik venter båten på deg
og slik følger den deg hjem
før den møter deg neste dag
for båten er trofast
inntil den en morgen seiler forbi
ut fjorden og ut på havet
for aldri mer – å komme tilbake

Ny internasjonal pris til Norled og MF Ampère
MF Ampere har vunnet nok en internasjonal pris.
Denne gangen er det tale om prisen «Clean Shipping»
i den prestisjetunge årlige utdelingen fra Seatrade Awards organisasjon.
Prisen ble delt ut i fasjonable omgivelser i Guildhall London.
Sigvald Breivik mottok prisen på vegne av Norled.
Styreformann i juryen er Koji Sekimizu, generalsekretær i IMO,
resten av juryen består av viktige personligheter i international shipping.
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Kon-Tiki Kammermusikkfestival femårsjubileum
Kon-Tiki Kammermusikkfestival
fyller 5 år!
For femte året på rad åpner Norsk Maritimt
Museum på Bygdøy dørene for Kon-Tiki Kammermusikkfestivalen.
Fra Nesodden går det egen båt med spesialforpleining om bord, og båten legger til kai rett foran dørstokken til museet.
På toppen av det hele er prisen for nesoddinger
sterkt subsidiert. Det har søskenparet Julie og David
Coucheron sørget for. De er nesoddinger med bena
godt plantet i Ursvikbukta.
Julie er assisterende professor ved The Kennesaw
State University, og David som er kunstnerisk leder
for Kammermusikkfestivalen, er til daglig konsertmester i et av USAs ledende symfoniorkestre.
Søskenparet ønsker velkommen til spennende konserter med nytt program hver dag, og et spesialprogram for nesoddinger fredag 14. august.
Båtavgang fra Nesoddtangen brygge klokken 15.40
med retur etter konserten klokken 19.30.
Synsam på Tangen har ikke bare «kule shades», de
har også billetter til Kammermusikkfestivalen.
Løp og kjøp!
Se ellers spesifisert program på hjemme-sidene:
www.kontikiklassisk.no
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Fra barnemunn:

DE TI BUD:
Du skal ikke juge (Halvor, 6 år)

Du skal bare slå noen hvis du absolutt må
(Henriette, 7 år)

Du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser
det (Frida, 6 år)

Du skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg
(Oscar, 7 år)

Du skal herde din farmor så hun kommer til
himmelen (Caroline, 7 år)

Du skal oppbevare din neste som deg selv
(Runa, 8 år)

Du skal ikke bølle (Halvor, 6 år)
Liten tue kan velte stor tass (Christian, 8 år)
Du skal ikke begjære din ektefelle eller
andre arbeidsfolk (Christian, 9 år)
Du skal ikke slå ihjel tiden (Karina 6 år)

Du skal høre på moren din samme hva hun sier,
og hvilket tonefall hun bruker
(Thomas Andre, 7 år)

Du skal holde sammen i tykt og tynt (Kim, 7 år)

Du skal bevare deg vel (Kristin 8 år)
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Rett fra Hjertet
– Midtskips
ved Anita Knutsmoen

Rett fra
hjertet!
Det er ikke bare vi i
kiosken som kan si
det rett fra hjertet.
Det kan sannelig
våre passasjerer også, se bare på dette kortet!
Til: Den MEST service-mindede og hyggelige kioskdamen på Nesoddbåtene.
Slå den!
Vi er stolte og takknemlige på Christianas
vegne, og «kvitterer» med å si at vi har de
beste og hyggeligste kundene i landet.

Selv om køen er lang og kaffetørsten stor,
venter dere tålmodig på tur, og tar ventetiden med et smil.
Det er en fornøyelse å ekspedere dere, selv
om vi må stå opp før hanen galer for å ha
kaffen klar når dere kommer.
Nå håper vi at dere får en fin sommer, og
lover å ha kaffen klar når dere kommer tilbake på båten etter sommerferien.
33

Vi har den beste utsikten på Nesodden!
www.paviljongen.as

Alle rettigheter!

Take
away!
God mat!
Velkommen til nye og gamle kunder!
Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk og
kinesisk mat. Kom innom for et godt måltid.

Pa iljongen
B A R

Vi har flotte lokaler for konfirmasjoner,
bryllup og kan arrangere store selskap.
Vi holder åpent
Velkommen!
i hele sommer!

&

R E S TA U R A N T

ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn- og helligdager 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)

Bordbestilling: 66 96 22 23
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Kom&Bli
«Fylla har skylda»
– Jeg traff en kompis i et lystig lag hjemme
i Gøteborg, og han fortalte om «eventyrlandet» i nord.
Han drev restaurant i Oslo, men kunne ikke
noe særlig om regnskap. Jeg hadde peiling
på regnskap, men ante ingenting om restaurantdrift.
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Sammen ble vi «Swedish dynamite», og restaurantdrift har ved siden av
musikk og foto blitt mitt livs lidenskap.

Glad gutt på femti
- Jeg er en glad gutt på femti, sier Christer Nexmark og smiler om kapp med
sin skjønne kone Siriwipa Wichaidit fra smilets land Thailand.
– Siriwipa har sin Bachelorgrad fra Bangkok og Frankrike og var i London for
å studere til en mastergrad. Vi møttes der – jeg studerte øl! Ikke for å skryte,
sier svensken, men jeg har eksamen som ølbrygger fra London Institute of
Brewing and Destilling, så jeg inviterer gjerne til en interessant og hyggelig
prat om øl!
– Jeg kan øl, og målet er at vi skal ha 60 forskjellige ølsorter her på Granholt.
Det akademiske skjæringspunktet, høydepunktet om du vil, ligger i å finne
den rette ølsorten til den aktuelle maten.

«Thai fusion»
– Det handler om å bringe det beste fra forskjellige kulturer sammen.
Amerikansk musikk som blues og jazz, møter kompromissløs thaimat og ølkultur fra hele verden.
– I den mest trafikkerte rundkjøringa på Nesodden! Her kan du komme og
bli, og lytte til spontame og intime konserter, forteller Christer Nexmark som
til daglig jobber med forretningsutvikling innen forsikring.
– Det gjelder å lytte til, og utvikle ting sammen. Vi har firetusenfemhundre
potensielle gjester i narområdet til Kom & Bli, og av dem har vi fått mange
og verdifulle innspill. Det er vi glade, og takknemlige for.
– Kom & bli, sier de nye restauratørene på Granholt!
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Fra forberedelsene til en vernissage på galleri Det gylne Snitt
i 2013 der Christer hadde den opprinnelige utstillingen
som nå henger i restauranten.

Christer som musikkfotograf
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Det du trenger!
1699,-

BEST PÅ HUSET! BEST PÅ PLENEN!
Rotak 370 LI oppladbar gressklipper

2999,-

er virkelig effektiv. Rotorklipper som inneholder et nytt system av elektrisk rotasjonsstyring for kniven så den
sparer energi.

10 LITER

DRYWOOD
HUSMALING
Ekstremt lang holdbarhet.
12-16 års garanti på farge
og glans.
Svært motstandsdyktig
mot sopp og algevekst.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

Trygg bilpleie
 Km-service for
alle bilmerker
 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
 Oppretting, lakkering,
polering
 Deler, rekvisita,
leiebil
 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

TELEFON 40 00 59 54
Midtveien 71
1458 Fjellstrand

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00

38

fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Billettørens hjørne

Fjellstrand 6,5 km
Midtveien

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Ny båtrute

Teigen

At rutenummerne på båtrutene har skiftet, har vel de
fleste nå fått med seg. Nå er det på tide å lære seg et
nytt; B22. Dette er en rute som går lørdag og søndag
fra Aker Brygge via Fornebu, Vollen, Slemmestad,
Håøya og Oscarsborg til Drøbak.
Tre turer hver lørdag og søndag fra 20. juni t.o.m. 16.
august. Denne ruten er altså i tillegg til B21 som i
samme periode går fra Aker Brygge til Son to ganger
hver lørdag og søndag. Her er det altså ingen unnskyldning for å ikke ta et
minicruise for å oppdage nærområdet denne sommeren.
I tillegg har jo fergene til Hovedøya og alle de andre øyene flyttet til
Rådhusbrygge 4 så her kan en også reise til flere nye steder i nærområdet
hele sommeren.
De som bor i Asker har jo nå fått tre muligheter til å komme seg til hovedstaden med båt i helgen. Eller de kan ta første båt mot Drøbak som går fra
Vollen kl 1040, bytte til B21 i Drøbak, bli med til Son og og snu og være tilbake i Oslo kl, 1405. Da har en to og en halv time til disposisjon i hovedstaden
før en tar båten tilbake fra Aker Brygge kl 1635 og er tilbake på Vollen kl
1710.

Fagerstrand 3 km
Linnebråteveien

Gulbjørnrud
Sag & Høvleri AS
Fv156/Østveien 3,5 km

157
157

Alt innen trelast,
byggevarer og maling!

Da har en vært i tre fylker, opplevd Oslo-fjorden fra sjøen, besøkt hovedstaden og senket skuldrene på ca seks timer! Bare et forslag fra meg.
Tlf 64 93 91 94 • E-post: post@gulbjornrud.no
Linnebråteveien 181, 1455 NORDRE FROGN

Håper å se dere i løpet av sommeren. Til dem jeg ikke ser:

www.gulbjornrud.no

God sommer!
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Prognosene stemmer nesten ...
Av Harald Lorentzen

I det gamle arkivet til AS NesoddenBundefjord DS lå det en trafikkprognose
utarbeidet 23.02.1971.
Her hadde man satt opp antall innbyggere

Parkeringsplassen tidlig på slutten av 1970-tallet.

og beregnet årstrafikken i forhold til dette.
Den gangen hadde man dimensjonert at
når innbyggertallet på Nesodden ble 9000
innbyggere skulle en årstrafikk være
1.881.000 passasjerer.
I året 1971 hvor prognosen ble laget fraktet man 1.741.000 passasjerer.
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Foto Harald Lorentzen

Den gang var det jo trafikk i Bunnefjorden
og på vestsiden hele året, slik at dette tallet
skulle vært en del høyere.
Når det gjelder biltrafikk til Nesoddtangen
brygge hadde man i 1971 forventet at det
ble parkert 150 biler på heldagsparkering
og såkalt «kiss and ride». Altså at passasje-

rene ble kjørt til brygga til eller fra båten.
I tabellen har man så satt opp ulike prognoser og den nest høyeste prognose er for
18.000 innbyggere på Nesodden. I år 2015
har vi kommet til 18.000 innbyggere.
Da skulle passasjertallet på årsbasis over
Nesoddtangen brygge være 2.200.00.
Nå var bilprognosen 600 personbiler inklusiv "kiss and ride".
I 2014 reiste det 2.439.592 i ruten Nesoddtangen - Aker Brygge - Nesoddtangen og
294.655 passasjerer i ruten Nesoddtangen Lysaker.
Totalt blir det 2.733.247 passasjerer.

Den nyeste båten i 1971 var «Lykkeper» bygget i 1969. Her ved den gamle
kaiplassen på Utstikker B i 1974.
Foto Liv Bakke

Da prognosen kun tar hensyn til passasjer- og biltallet til/fra Nesoddtangen, så er ikke
Bunnefjordruten og Kysten vest tatt med i 1971-tallet, ei heller i 2014-tallet (Oslo-Drøbak-Son).
En av Norleds tre store ferger fra 2009. Her
som «Tidekongen», senere omdøpt
«Kongen». Foto Harald Lorentzen

Som vi kan se var prognosene slett ikke urealistiske for 44 år siden.
Takk til Norled for passasjertallene fra 2014 for begge rutene.
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Foto: Samferdselsfoto

Reis på et
FJORDCRUISE
i sommer
Innholdsrike dagsturer
og utflukter på:
• Sogneorden
• Hardangerorden
• Lyseorden
Informasjon og bestilling
norled.no/ordcruise
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Edle dråper – Nesodden Premium
– Har man akevitt kan man spise hva som
helst, sier presidenten i Nesodden
Akevittens Venner (NAV) Arne Neegaard
og får full støtte av de øvrige styremedlemmene i venneforeningen for den norske akevitt- og matkulturen.
Foreningen har hundrevis av medlemmer
på fjesboka og den første tappingen av
Nesodden Premium ble en kanonsuksess.
Nå er den andre tappingen fullført og flaskene har funnet veien til vårt lokale
utsalgssted for denslags.

Enda bedre

Styret i NAV er satt sammen av eksperter på ulike områder. Fra venstre: Steinar Flåtteng (tang
og tare), Petter Hagen (sisselrot), Trond Folckersahm (presserot), Petter Grøstad (destilat av
eik) og presidenten for det hele Arne Neegaard. Sammen utgjør de «fiin gammel aargang».
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– Selv om Nesodden Premium ikke har reist
med nesoddbåtene er akevitten lagret på
fat og tilsatt destilat av eik og sisselrot fra
Nesodden. Sistnevnte gir styrkedrikken den
karakterisktiske anissmaken og blæretangen er høstet av foreningens dykkere utenfor Signalen.
Det var derfor helt naturlig, og kulturhistorisk korrekt å presentere godsaken for
Signalen der.

N

Vi ønsker alle våre
passasjerer velkommen
om bord i våre nye busser
og ønsker samtidig en god
og varm sommer!

Ordfører Nina Sandberg er på prøvetur med
Maged Hamad og gratulerer med de nye bussene!

Velkommen
om bord!
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Steinar Flåtteng har et langt yrkesliv bak
seg som dykker og har sett mye tang. Han
er imidlertid sikker i sin sak når han fastslår
at blæretangen utenfor gamlebrygga er
den beste.
– Den har en fin fylde og bouquet, og er i
tillegg ganske blærete, sier dykkeren og
skuer over fjorden til Asker og Blærum.

I skuddet
– Kortreist mat og drikke er i skuddet som
aldri før, sier Trond Folckersahm som er
informasjonsansvarlig i foreningen.
Han forteller at oppskriften på den første
akevitten ble nedtegnet allerede i 1531 av
den danske adelsmannen Eske Bille. Han
var høvedsmann på Bergenhus festning og
i et brev datert 13. april 1531 skrev han følgende til erkebiskopen i Trondheim:
«Kjære Herre, verdige Eders nåde vite at
jeg sender Eders nåde noget vatn med
Jonn Teiste, som kalles Aqua vitae og hjelper samme vatn for alle hånde krantdom
som et menneske kan ha innvortes».
I ettertid er det derfor dansken Eske Bille
som har fått æren for fremstilling av det
første norske brennevinet.

Styret i NAV er spent på om det vil bli
servert Nesodden Premium
om bord i Huldra under årets
«Blues Cruise» I så fall vurderer
de å bli med.
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Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www..lillesandhus.no
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Blinkskudd
Marcus Mars
BLACKSMITH ARTIST

www.marcusmars.com
info@marcusmars.com
tlf: +47 40608360

Innsendt av Per Saxe: Ikke «Den flyvende Hollender», men MS Color Fantasy. Helt i tåka!
Har DU et blinkskudd fra fjorden? Ikke nødvendigvis et bilde som er tatt fra en «nesoddbåt»,
men gjerne det. I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Epostadresse: post@signalen-da.no
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NYE SOMMEROPPSKRIFTER
FINNER DU I HEFTET I
BUTIKKEN, PÅ KIWIS
HANDLEAPP OG KIWI.NO
INSTAGRAM@KIWI_MINIPRIS

Fra tidlig morgen til sent på
kveld står vi i KIWI Flaskebekk
Medisinutsalg
til tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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7-23

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Humla suser på Bomansvik
I Gamle Bomansvik vei 15 holder Torunn
Stangeland til.
Her dyrker hun økologiske urter og krydderplanter, som er pollinert av humler fra
sin bror på Bryne.
Landets eneste humleoppdretter!
Biologen Torunn Stangeland tok sin doktorgrad i biologi på «Mat og medisinske planter
i Øst Afrika». Nå forsker hun på urter i regi
av Bioforsk på Toten. Hjemme på Bomansvik
driver hun egen urteproduksjon.

110 humler fant seg raskt til rette på
Nesodden og gikk umiddelbart i gang med
pollineringen.

Humler i presang!
NRK sendte nylig et fascinerende program
om humler.
En ung dame på Nesodden så programmet
og tenkte at humler måtte være tidenes
presang til sin far.
Faren rev seg i håret i fortvilelse over at
humlene i hagen nok en gang hadde uteblitt, og dermed også pollineringen. Hun
googlet humleoppdrett, og fant Karl Ivar
Stangeland som driver Pollinering AS på
Bryne.
– Humler skal bli, sa Karl Ivar, og dagen
etter var humlene på Nesodden. Søsteren
Torunn var tilfeldigvis på besøk og tok med
seg humlene til Nesodden.
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Flasket opp på urteprodukter
Ikke rart at søsknene Stangeland ble biologer. Faren drev Stangeland Urteprodukter
og nå driver begge med det de er oppvokst
med. Karl Ivar med humler, og Torunn med
urter. - Uten humler dør vi, sier Torunn og
peker på det faktum at vi mennesker ikke
kan overleve uten pollinering. Mange humlearter er allerede utryddet, og flere står i
fare for å bli det. Hva gjør vi da, spør urtedamen på Bomansvik. Signalen har funnet
løsningen, ring Karl Ivar Stangeland i
Pollinering AS og få tilsendt et humlebol!
Bomansvik må være det nærmeste man
kommer Edens Hage på Nesodden. Frodig og
vakkert, og urteprodukter som er pollinert
med humler fra Bryne.
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LØSNING NR. 1-15: Man har ikke levd forgjeves hvis man har hørt fuglesang om våren

Vinneren av kryssord i vinternummeret
er Synnøve Solbakken (igjen!) fra
Nesoddtangen. Hun får sitt eget bilde
printet på lerret og montert på blindramme hos Glansbildeavdelingen til
Original AS på Fjellstrand Gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 14. august 2015.

SETNINGEN ER:

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse:.......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted: .......................................................................................................
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Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner
som kan brukes hos vår
annonsør Kom&Bli
på Granholt.

SOMMERRUTER NESODDBÅTENE 2015
B10 Nesoddtangen - Aker Brygge

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

- Nesoddtangen

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

B11 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

B20 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

Man–fre: 0700–1900
Lør: 1000–1800
VENTEHALL:

Man–tors 0600–0045
Fre–lør 0600–0130
Søn 0600–0030
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B21 Oslo - Nesodden - Drøbak - Son
B22 Oslo - Vollen - Drøbak

Vi har flyttet til Fjellstrand

Vi designer logoer, vi lager
menyer, annonser,
visittkort og plakater.
Vi printer/kopierer,
dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.
Vi forstørrer og rammer
inn bildene dine
og mye, mye mer ...
... og det er også vi som
lager dette bladet!

Vi holder nå til i Sandnesbygget, bak Joker/Moghal

Fjellstrandvn 1 - T 22 83 02 02/98 81 06 06
lise-lotte@original.as - www.original.as
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Blues Cruise
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Er du glad i nesoddbåtene, reker, fjorden
og blues? Da kan du bli med en nyopppusset gammel dame på tur. MS Huldra har
gjennomgåt en «total makeover» ved
Marinens Hovedverft i Horten, og er klar
for en drømmetur på fjorden.

Blues Cruise
Lørdag 20. juni er det duket med reker og
tilbehør om bord i den staselige gamle
damen, som har blitt sandblåst og malt.
I tillegg har båten, som var ny i 1974 fått
autopilot, elektroniske kart, og tre nye flatskjermer som kan fange opp kameraovervåkning, kart, og radar på samme tid.
Sikkerheten om bord har med andre ord
blitt vesentlig forbedret, og reserve/charterbåten Huldra kan se fremtiden lyst i møte.

Løp og kjøp
Billetter til turen kan du sikre deg på
Billettservice, og så vidt vi vet, er det fortsatt noen få billetter igjen. Velkommen om
bord i Huldra, verdens beste reservebåt!
Båten går fra Aker brygge klokken 18.00.
Vorspiel på Ferryman fra klokken 15.00 og
Nachspiel på samme sted fra 22.00 til langt
på natt!

Boken er lettlest, men maner til ettertanke
og selvransakelse. Erik Dammann skriver om
nødvendigheten av et paradigmeskifte, et
skifte til et samfunn som ikke baserer seg på
vekst og konkurranse, men på verdier som
samarbeid, fellesskap og trygghet.

http://www.billettservice.no/event/bluescruise-med-huldra-billetter/463275
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Spar tusenlapper i sommer.
Bli Totalmedlem.
Som Totalmedlem i Redningsselskapet har din båt rett til fri assistanse
hvis du skulle få driftstans, enten
du er på sjøen eller ligger i havn. Du
kan også dra nytte av en rekke andre
fordeler, samtidig som du er med og
opprettholder
beredskapen
på sjøen.

Få fri sjøassistanse. Bli Totalmedlem i dag!

Send TOTAL til 2377

Se også www.rs.no/medlem for mer informasjon, fordelsprogram og detaljert påmeldingsskjema
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ALT INNEN LÅS OG BESLAG

Telefon: 40 10 00 00
Epost: post@totalsikkerhet.as
Adresse: Torneveien 11, 1454 Fagerstrand

Bli med Blue Street Bluesband på årets båttur med Huldra.
Fra venstre: Runo Nygård, Emil Viken, Jonny Nordhus, Rune Larsen og Lars Solberg
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Velkommgeeling
til en hyg
handel!

Senteroversikt
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
NAV 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
99 55 75 04
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
Noras Verden AS
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Presis ARS AS
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
45 91 62 72
66 91 18 55
45 80 90 40
66 96 69 50
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
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

S
3 timers GRATI
INNENDØRS
parkering!

Følg oss på
ok/
Facebo
aersenter
tangenn

Åpningstider:

www.tangennaersenter.no

PREMIERE 10. SEPTEMBER

PREMIERE 2. SEPTEMBER

Passer for barn fra 3 år

Billetter: www.oslonye.no/ 815 33 133

