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Son, som ifølge Erik Bye, ligger «far from
the moon, and that is were I want to be».
Hvor ellers kan man oppleve en tannlege
som spiller trompet, og byr sine pasienter på
marsipan? Eller en iraner med et hundre år
gammelt oliventre?
Midt i uka går hurtigbåten bare til Drøbak
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Den gode nyheten er at det på disse avgangene vanligvis er god plass om bord,
den dårlige er at man kan risikere å bli
akterutseilt på Aker brygge dersom sola
skinner i helgene.
Møt derfor tidlig opp, still deg i kø, og gjør
deg klar for et fantastisk cruise med
nesoddbåtene.

Bon voyage!

Eventyrlige Son

Tar du nesoddbåten til Son i sommer, kan vi garantere at opplevelsene vil stå i kø.
Sonsværingene brygger sitt eget øl, som serveres av en iraner,
ordføreren står på polet med kjede rundt halsen, og tannlegen
serverer marsipansjokolade til sine pasienter.
Son er et eventyrlig sted, med eventyrlige mennesker!
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To amalgam og en marsipan. Tannlegen i
Son har ingen betenkeligheter med å
servere sine pasienter kaffe og sjokolade.

Gulltanna i kjeften på dragen er - sammen med
resten av snekka - tannlegens store skrekk og
stolthet. - Hun krever mye omsorg og kjærlighet, sier Hans Kristian som har brukt nesten
hele vinteren på å få skuta til å skinne som gull!

Tannlegen
Hans Kristian Dahl spiller trompet og har
en snekke som har en rorkult med en ekte
gulltann. - Logoen til Gjenestad båtbyggeri på Jeløya, som bygget båten for
49 år siden var formet som et dragehode,
og rorkulten var prydet med det samme. Dessverre hadde dragen mistet en tann, og
min datter, som er tanntekniker i hovedstaden erstattet den med en ekte gulltann,
sier tannlegen og gliser. Snekka heter
«Tunga" og livbåten heter «Uvula".

– Uvula er latinsk og betyr drøvelen,
drøvelen kommer etter tunga, kommer
det kontant fra livsfilosofen, som til daglig
har nærkontakt med både tunger og
drøvler.

Traktøren
Cafe Oliven har Norges største oliventre og
verdens koseligste iraner.
Shaker Sabetzadeh har drevet Cafe Oliven i
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Det du trenger!
BEST PÅ HUSET!

Når det er tid for dekkskift drar du til

BEST PÅ PLENEN!
Rotak 370 LI oppladbar gressklipper

1699,DRYWOOD HUSMALING

10 LITER

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

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

2999,-

... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell
Vi holder til i
Torneveien 21 på Fagerstrand,
og du treﬀer oss på telefon

Vi ønsker våre
kunder god sommer!
TANGEN SENTER

97 14 22 49 - 90 83 53 56

TLF 40 00 59 54

MAN TIL FRE 09.00-20.00 • LØR 09.00-18.00
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20 år og har blitt en «institusjon» i Son. Hele
byen kjenner han, og Shaker kjenner alle.
Skulle du mot formodning ikke kjenne ham,
er det gjort på to minutter. Dersom du forteller at du har lest om Cafe Oliven i
Signalen, kommer han til å vise deg inn i sin
eventyrlige verden, med utendørsscene og
oliventrær i alle størrelser og fasonger. God
mat og drikke har han også. - Ingen har
noen gang klagd på maten, sier Shaker og
ler så «Stoltenberg-gården» rister. Det
staselige huset ble oppført av kjøpmann

Shaker Sabetzadeh er hele Sons Shaker!

Cafe Oliven har
Norges største
og eldste
(over 100 år gammelt)
oliventre.
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Sommeroppskrifter
finner du i heftet i butikken,
på kiwis handleapp
og kiwi.no

BLI KIWI PLUSS-KUNDE

7,5% BONUS
på all fersk frukt og grønt
hver gang du handler!

NÅ over

60IW0I.P0LUS0S-0
K

Fra tidlig morgen til sen kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til
tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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Medisinutsalg

7-23

kunder!

Hjertestarter

Gregers Stoltenberg i 1750 og har fungert
som skipsrederkontor, postkontor og
skredderforretning.

Ordføreren
Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i
Vestby kommune står ikke på polet i Son
hver dag, men han sto der da Vestby kommune fikk sitt pol nummer to. - En gledens
dag, etter et enstemmig vedtak i kommunestyret, proklamerte ordføreren og erklærte utsalget i Son for åpnet. Nå kan
Alt er håndarbeid og bryggerieierne er
involvert i alle produksjonsfasene.

fastboende, sommergjester og båtfolk
glede seg over at 450 ulike varemerker er på
plass i hyllene, og ordføreren la på ingen
måte skjul på sin glede i så måte.

Ølbryggeren

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er veldig
glad i marsipankake.

– Selvfølgelig har vi eget bryggeri i Son,
kommer det unisont fra Knut Magne Helland og Christian Hallan, stifterne av Helland og Hallan Bryggeri AS.
Med på laget har de ølbryggeren Andreas
Lydersen og en flokk med hester.
Bryggeriet er lokalisert på Son Miljøhes9

tesenter og duften av hestemøkk og øl er
uslåelig.
– Ingen i hele verden har denne kombinasjonen, sier bryggerimesteren som har
en spesielt utviklet gane og luktesans for
denslags.
– Med sterk tro på egne ideer og smaker
leker vi oss frem til øl vi liker, og resultatene
hittil er «Mildvær», «Sønnavind», «Solnedgang» og «Lettskyet». Alle er ufiltrert, flaskemodnet og holder 4,7 volumprosent
alkohol i avgiftsklasse D.
De leskende og forfriskende ølsortene
serveres fra fat og på flaske i hele Son og
i halve Vestby. Hvem vet, kanskje etter
hvert også på nesoddbåtene på vei til og
fra Son?
I Son blir eventyr til virkelighet!

«Sønnavind» er inspirert fra California med masse duft og smak, «Mildvær» er en lett og leken
lager, «Lettskyet» er et fruktig hveteøl, og «Solnedgang» har en smak av «Sweet Golden Ale».
Brygget for hånd, og passer i den ene hånden nesten uansett hva du har i den andre.
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Fiskerøkeriet i Drøbak
Går man av nesoddbåten i Drøbak for å
møte Jul E Nissen, vil man helt sikkert møte
«Gutten i røyken» også.
Kim Kehlet er en «gammel dansk», og
røyker både sigaretter og allslags fisk.
Drøbak Fiskerøkeri har i årevis vært et sted
hvor gastronomer fra hele verden har
valfartet for å kjøpe røkt fisk.
Nå kan man spise de røkte delikatessene,
sammen med dertil passende drikke, på
Kims skjenkestue, som ligger rett ved siden
av det gamle røkeriet.

Midt på torvet
Man kan ikke unngå å se den praktfulle bygningen som huser Drøbak Fiskerøkeri når
man rusler rundt i den praktfulle «Sørlandsidyllen». Stedet ligger i sentrum av byen, midt
på torvet og oser av røkt fisk og gammel idyll.
Kim har egenhendig snekret stoler og bord,
og skapt et trivelig vertshus i nært samarbeid
med Riksantikvaren. Huset fra 1700-tallet er
bevaringsverdig og underlagt strenge restriksjoner, men etter en totalrenovering er huset

Kim Kehlet serverer leskende drikke til sine gjester.

forvandlet til en oase for tørste og sultne
sjeler. Skulle man falle for fristelsen til å bli
over natten i Drøbak og ta nesoddbåten til12

bake «dagen derpå», kan Fiskerøkeriet tilby
musikk og underholdning hver eneste lørdag
i hele sommer.

En «gammel dansk» i Drøbak

Alice Kristiansen og Ingrid Skadal betjenertappetårnene i Fiskerøkeriet.

Hotell i Drøbak
Reenskaug er et hotell i verdensklasse og
ligger rett nedi gaten fra Fiskerøkeriet.
Rommene er smakfulle, og frokostbuffeten
er en opplevelse.
Det er med andre ord bare å «miste» siste
båten og tilbringe en helaften og natt i Drøbak. Dagen derpå kan man ta en tur i Drøbak kirke, i Akvariet og i båthavna.
Badestranda i byen er heller ikke å forakte,
og så snart «kirketiden» er over åpner Kim
sine kraner i Fiskerøkeriet.
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Madama

butterfly

“Med kraften fra et fullt symfoniorkester og noen av Norges beste
operasangere, forvandles borggården til en
japansk hage i Puccinis udødelige
mesterverk”.

Spilles 10. - 21. august
Gjør opplevelsen komplett med et av våre
pakketilbud: Treretters middag
på festningen, overnatting
eller seilas fra aker
brygge
www.oscarsborgoperaen.no
815 33 133
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Oscarsborg festning
Helt kanon!
Et besøk på Oscarsborg festning er et
«must» for alle som bor i Norge.
«Visst fanden skal det skytes med skarpt»
sa kommandant Birger Eriksen og forhindret at landet ble tatt på sengen av tyskerne.
Kommandanten på Oscarsborg festning
gjorde det mulig for Konge, Regjering og
landets gullbeholdning å slippe unna
okkupasjonsmakten. Tyskerne var sikre på
at de kunne paradere inn i Norge, slik de
hadde gjort i Danmark, uten motstand,
men der tok de feil!
Kommandant Birger Eriksens ordre om
«ild» er ett av de stolteste øyeblikk i vårt
lands historie, en historie man kan oppleve
ved å ta nesoddbåten til Oscarsborg festning hver lørdag og søndag i hele sommer.
God mat og drikke har de også på festningen. Det sørger Oscarsborg hotel og
resort for. Hotelselskapet tar i mot kurs og
konferansegjester hele året, og bespiser
grupper og enkeltpersoner som er på dagsbesøk. Omvisning og foredrag er det For-

Oscarsborg festning sett fra sør,
hvor Blücher kom fra den 9. april 1940

svarsmuseet som tar seg av. Dyktige og
kunnskapsrike frivillige guider, de fleste
med militær bakgrunn, beretter om festningen historie generelt, og den ærerike
hendelsen som fant sted om morgenen 9.
april 1940 spesielt.
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Kanonen «Moses» produsert av Fried. Krupp
i Tyskland i 1892 traff «innertier» på Blücher.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
Trygg bilpleie
 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Aktivitetsleir
i uke 27 og 31

For barn i
alderen 6
til 13 år.

Det blir stell av dyr, ridning, spennende leker
og masse gøy. Fortsatt noen ledige plasser.

Skuterud gård
Vil du ha et arrangement hos oss
tilbyr vi spennende aktiviteter for store og
små og lager fest for de fleste anledninger:
Utdrikningslag • Teambuilding • Selskaper
Skolebesøk • Bursdagsfeiring •
Aktivitets- og rideleire • Konserter •
Paintball • Turridning • Pil og bue •
Gyroskop Impro • Hinderløype • Kos med
dyra • Utfordrende leker • Enkel overnatting

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no

Mer info på: www.skuterud.no
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Oscarsborgoperaen
Jonas Borgan Olsen i Oscarsborgoperaen er i
hundre.
Sommerens høydepunkt på Oscarsborg festning er «Madam Butterfly», en av verdens
mest berømte og mest spilte operaer.
Turen til og fra Oscarsborg går (selv-

følgelig) med verdens mest berømte
«operabåt», nesoddbåten Huldra, som
sammen med sitt mannskap gjør turen til
en fest, og en opplevelse i seg selv. «Forpleiningen» om bord er utsøkt, det sørger
cateringsjef Trude Pedersen for.
Et par bilder fra fjorårets oppsetning
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Mat og drikke serveres i et forrykende
tempo av effektive og blide kioskmedarbeidere.

Fjorårets forestilling var bra, sier Jonas Borgan
Olsen i Oscarsboroperaen, men årets blir enda
bedre lover han. Her er han avbildet sammen
med Anna Opheim, danser i Oscarsborgballetten og Martin Loen Ingulstad, musketér og
linjeinfanterist.
Matros Jonny Arvesen gleder seg til å dra på «operatur» til Oscarsborg med «operbåten» Huldra!
Turen med «operabåten» Huldra fra Aker brygge til
Oscarsborg er en opplevelse i seg selv!

Trude Pedersen har gitt ordre om «alle
«mann» til pumpene!
18

En av drømmerollene
for en tenor
– Rollen som sjøoffiseren Benjamin Franklin Pinkerton er en av mine drømmeroller,
sier Henrik Engelsviken.
Giacomo Puccinis originalversjon hadde
premiere på La Scala i Milano den 17. februar 1904 med temaer som kulturkollisjoner, kjærlighet, skam og selvmord.
– Temaene er like aktuelle i dag, og
musikken går rett i hjerterota. Rollen er
krevende, spesielt i første akt, men det er
en flott tenorrolle som jeg gleder meg til å
utføre.

Fra Engelsviken
– Min tippoldefar eide i sin tid hele området
som ligger utenfor Fredrikstad. Jeg har følgelig
saltvann i blodet, sier «operafantomet» som
drar på sjøen så ofte han kan.
– Nesoddbåten er bra, men seilbåten min
«Vincero» er bedre. Den ligger i
Nøkledypet mellom Isegrann og Kråkerøy –
der hvor Anno ble spilt inn – og derfra er
det kort vei til den virkelige skjærgården.

Henrik Engelsviken har tatt
nesoddbåten i ti år.

Seilas langs kysten står på programmet i
sommer, før forberedelsene og øvelsene
med årets opera begynner.
– Bedre blir det ikke, sier tenoren og for19

teller at Vincero betyr «jeg skal vinne», fra
sluttsatsen i Puccini’s opera Turandot.
– Det passer bra når jeg seiler regatta, eller
setter seil ved daggry.

FØLG OSS PÅ VEI TIL DET NYE NASJONALMUSEET
I Mellomstasjonen infosenter får du spennende innblikk
i byggeprosjektet og det nye Nasjonalmuseet. Fra annen
etasje har du god utsikt over byggeplassen.

Mellomstasjonen er åpen hver dag i hele sommer
Hverdager 12.00 – 17.00
Lørdag og søndag: 12.00 – 16.00
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Et fata morgana på Filtvet
Dersom du skulle være så heldig å ankomme Filtvet i duskregn eller tåke,
kommer du ikke til å tro dine egne øyne.
Som et fata morgana dukker Villa Malla
opp med sine beduinertelt og vaiende
palmer. På trappa står Sonja Lee og hennes
medarbeidere og tar i mot, og inne oser
det av atmosfære og middelhavsmat.
Lunsjbuffeten er klar når den første avgangen med nesoddbåten fra Oslo klapper
til kai, og man rekker å spise, bade, og nyte
tilværelsen på Filtvet før siste avgang om
ettermiddagen returnerer.
Hva skal vi med «Syden» når vi har Villa
Malla?
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en varm og solrik sommer!
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Verdensberømte nesoddinger

Søskenparet Julie og David Coucheron benytter enhver anledning til å komme hjem til
Nesodden mellom sine konserter over hele
verden.

Musikkhøyskolen
David og Julie Coucheron reiser i dag over hele verden med sin musikk. Reisen begynte de
som 5-6 åringer på nesoddbåten.

Søskenparet Julie og David Coucheron har
i dag hele verden som arbeidsplass.
Reisen begynte på Nesodden da søsknene
var 5-6 år gamle, og pølse i lompe kostet
åtte kroner i kiosken.

– Pølsene var min motivasjon for å reise til
byen for å ta privattimer i piano, forteller
Julie.
David begynte sin reise med nesoddbåten
som femåring, en reise som har brakt ham til
topps i musikkens verden.
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I fem år, fra han var fem til han fylte ti år,
reiste David alene til byen. Reisemålet var
Musikkhøyskolen og de store høydene
innen klassisk musikk. I dag er han konsertmester i Atlanta Symphony Orchestra,
en stilling han fikk i konkurranse med over
200 fiolinister.
Fra Musikkhøyskolen og lærer Isaak
Schuldman gikk turen videre til USA , hvor
han fikk en Bachelor i musikk fra The Curtis

Institute of Music i Philadelphia, en Master
of Music fra The Juilliard School of Music i
New York, og en Master i Performance fra
Guildhall School of Music i London. Han har
studert med professorer som Igor Ozim,
Aaron Rosand, Lewis Kaplan og David
Takeno.
Instrumentet han spiller på er en
Stradivarius fra 1725 til en verdi av veldig
mange pølser i lompe på nesoddbåten.
Fiolinen er er utlånt av Anders Sveaas Allmennyttige Fond.

For første gang i verdenshistorien: «Sæterjentens søndag» fremføres på en nesoddbåt
ved passering Dyna fyr.

«Tante Ruth»

Etter en kort innføring ved kaptein Bjørn
Nervik, styrte David Coucheron M/S Dronningen. Lillesøster Julie følger spent med

Lidenskapen og interessen for musikk begynte tidlig også for Julie.
– Det var pappa som var min første
pianolærer, men det var Ruth Patey som ga
meg det som skulle til for å få fingrene mine
til å fly. Hun ga meg klistremerker med
24

hunder når jeg hadde lært pianoleksen min,
men uten en ustoppelig innsats fra våre foreldre hadde det neppe blitt musikere av oss,
kommer det unisont fra søskenparet.
Julie har både sin Bachelor og Master of
Music fra The Royal Academy of Music i
London, og er assisterende professor ved

Kennesaw State University i Atlanta i USA.

Kon-Tiki kammermusikk
festival 2016
Vi traff søskenparet på nesoddbåten da de
som snarest var hjemom på Nesodden en
tur.
– I går spilte jeg på Ole Bulls fiolin, en
Guarneri del Gesu under festspillene i
Bergen, og i morgen reiser jeg tilbake til
USA, sier David. Julie er underveis til
London, men i august er begge tilbake på
Nesodden.
– Da skal vi spille på Bygdøy under årets
Kon-Tiki kammermusikk festival som går av
stabelen 22.–26. august. Den ene dagen går
det egen båt fra Nesoddtangen, sier den
«båtgale» storebroren. Etter en kort innføring av kaptein Bjørn Nervik, overtok
David styringen av M/S Dronningen og foretok kursendringen ved Dyna fyr.
Som takk for tilliten fremførte han deretter
«Sæterjentens søndag». Omstendighetene
og omgivelsene kunne ikke vært bedre. Det
var
søndag,
Dronningen
passerte
«Ladegaardsøen» (Bygdøy), og «Sæterjentens søndag» er skrevet av Ole Bull.
En fantastisk opplevelse!
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Drøbak
Fiskerøkeri

Tangenbrygga
Nesoddtangen
signalen@live.no
tlf. 6691 8000

Sommerens program:

23. juni: På Grensen til Allsang • Fri Entre
01. juli: The Greens • CC. Kr. 150,–
07. juli: Sommersangenten • Fri Entre
08. juli: Bob Gorman • CC. Kr. 100,–
09. juli: Patey’s Pipe • CC. Kr. 150,–
29. juli: Larsens Bargoo • CC. Kr. 150,–
26. august: Cubansk Aften
Med Luison De Cuba • CC. Kr. 150,–
TIRSDAG-TORSDAG 16-24, FREDAG-LØRDAG 16-02, SØNDAG 16-23

www.signalen-tangenbrygga.no

Foto: AmtoftNo

Velkommen inn til røkte delikatesser,
og dertil passende drikke i hyggelige
omgivelser – med et dansk glimt i øyet!
Du finner oss på torget i Drøbak
Torggt. 2-6 Telefon: 91 81 63 86

N A P R A PAT T I L S L U T T E T N N F

Stiv i nakken?
Vondt i ryggen?
Ta kontakt med Oslo Ryggklinikk!

slo
O
Ryggklinikk

Tlf 22 83 91 00 • www.rygg.no
Rett ved Rådhuskaia i Oslo

PRIVATVAKTMESTEREN

Norsk Kunstglass as

Små og store reparasjoner

Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• Maling
• Muring
• Snekring
• Trefelling/
beskjæring

En Ledig Hånd
arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151
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• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

Game over for Signalen Restaurant AS
Nesodden kommune har sagt opp festeavtalen med restauranten, som utløper
31.12.2016.
Dermed kan det være slutt for den
populære restauranten på Nesoddtangen
brygge.

Folkeavstemming
Folkeavstemminger er populære på
Nesodden.
Mange vil sikkert huske folkeavstemmingen om Nesoddtangen brygge i
2007. Det man skulle ta stilling til den
gang, var et eventuelt salg av brygga til
profesjonelle utbyggere, eller å beholde
det som ble omtalt som «indrefileten» og
vårt «arvegods» på Nesodden.
Resultatet ble at Nesodden kommune beholdt brygga, og har leid den ut til Akershus Kollektive Trafikkterminaler, Statens
vegvesen og Restaurant Signalen.

disponerer området gratis.

De to førstnevnte har evigvarende avtaler
(så lenge det drives fergetrafikk der), og

Kommuneadvokat Aslak H. Jakobsen opplyser at festeavtalen med restauranten,
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som løper til 31.12.2016 er sagt opp, og
spørsmålet er hva politikerne har tenkt å
gjøre med «gamlebrygga» og restaurantområdet.

Velkommen til Jarmann
Nå er sommeren kommet til Aker Brygge!
Vi gleder oss til å servere dere deilig sommermat
og mange gode viner,
og ikke minst et rikelig utvalg øl fra fjern og nær,
det nærmeste fra Amundsen Bryggeri i Nydalen,
det fjerneste kommer fra Australia.

Unn deg en dag hos oss på Brygga!
Jarmann

Synsam Nesodden
Tangen Centrum, 1450 Nesoddtangen - Tlf 66 91 26 85

Stranden 1 - 0250 Oslo - Tlf.: 22 83 28 90 - jarmanngastropub.no
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«Gamlebrygga» er i elendig forfatning, og
bygningen(e) som i dag benyttes som restaurant er begjært fjernet.
Det skal bli spennende å se hva politikerne
bestemmer seg for denne gangen.

Arealfordeling Nesoddtangen brygge

Ny folkeavstemming blir det neppe, men
det er duket for en endeløs diskusjon om
hva «indrefileten» skal brukes til.
Området det er snakk om, er imidlertid
ikke allverden (de blå områdene). Som det
fremgår av kartskissen er mesteparten av
Nesoddtangen brygge disponert og
bygget ut, med mindre man bygger tak
over hele området (kanskje ikke så dumt?)
Eierne av Restaurant Signalen AS, Lise og
Dick Jensen, har tatt oppsigelsen av festeavtalen til etterrettning, og er spente på
hva politikerne bestemmer seg for.
– Vi er i samtaler med kommunen og
håper å komme til enighet, sier han.
– Hvis ikke må vi ta med oss bygningene
og flytte. Det er synd dersom dette blir vår
siste sommer på «odden». Vi har blitt et
populært tilbud til fastboende og tilreisende, og daglig kommer det passasjerer
med nesoddbåtene, som vil nyte utsikten
fra det som må være landets beste beliggenhet for en restaurant.

Signalen Restaurant

Nesodden kommune
Statens Vegvesen
Akershus Kollektiv Trafikkterminaler
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De blå områdene,
altså parkeringsplassen, gamlebrygga
og området rundt Restaurant Signalen er altså alt
Nesodden kommune sitter igjen med etter
utbyggingen av ny fergeterminal.

Visste du at...
... på Tangen Senter har vi seks butikker som selger mat
eller produkter knyttet til mat!
Én ting er alt av hverdagsmat til delikatesser hos Meny,
økologiske fristelser fra Røtter, godbiter til de firbente hos
Tangen Dyrebutikk eller en matpause hos Baker Nordby.
En annen ting er alt du trenger for å lage og servere
maten hos Jernia – eller inspirasjon og kokebøker hos Notabene
Vi sees i Nesoddens handlegate!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

3 TIMER

GRATIS
PARKERING

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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Forfatterchiefen

Handlingen utspiller seg i Kanada og i
Kongsberg, og inneholder alt fra voldtekt
og mord, til "sex and drugs and rock & roll".
Chiefen på Prinsen fant gull i Yukon, nå har
han skrevet til gull i Oslo.
Boken ble lansert med brask og bram på
Eldorado kino, et perfekt sted å presentere
en bok hvor deler av handlingen er lagt til
den ville vesten!

«Soapy» Smith
og gullgravere i Yukon

Maskinsjefen (chiefen) på MS Prinsen Steinar Kruse har debutert som forfatter.

Han har hoppet i Kollen, gravd gull i Alaska,
og seilt på de syv hav i over førti år.
Nå har chiefen på Prinsen skrevet bok, en
dirrende spenningsroman, som holder

leseren i åndeløs spenning fra første til siste
side. Boken er spekket med detaljer og tidskoloritt fra to kontinenter, og to generasjoner.
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– Jeg har lest utallige romaner og beretninger om personer og livet i Skagway
under det store gullrusjet i Klondyke.
Som maskinist er vaktene lange, varme og
monotone, spesielt «hundevakta» fra 24:00
til 04:00. Da er det godt å ha en spennede
bok for å holde seg våken.
Jeg har alltid vært fasinert av legender som
Randy «Soapy» Smith og Frank Reid, og ved
tusenårskiftet reiste jeg til Yukon for å gå i
deres fotspor og lete etter gull.
Boken om nordmannen Nils Henrik Ellefsrud, som emigrerte til USA og Kanada er
basert på «facts and fiction» fra disse
miljøene. Selv fant jeg gull for to tusen
dollar, og klarte å «underslå» noen gram
som jeg fikk med meg hjem. Alt gull man
finner må veksles inn i kanadiske dollar, for

- Slik ser det ut, gullet som jeg selv har
vasket ut i Kanada, forteller den blide
sørlendingen.

gullet tilhører den kanadiske staten, og den
beholder 14% av verdien. Resten beholder
gullgraveren. Jeg «vasket» i 14 dager, neste
gang skal jeg lete en hel sesong, for tilbake
skal jeg. - You can bet on it, sier chiefen med
gullglimt i øyet.

Neste bok
– Jeg har lært utrolig mye av å skrive boken.
Samarbeidet med forlaget har vært godt og
jeg er allerde i gang med bok nummer to.
Beretningen om Nils Henrik Ellefsrud og
hans eventyrlige liv slutter med en overrask-

Chiefen på vei ned i «kjelleren», maskinrommet som er hans arbeidsplass og skrivestue.

else og mange ubesvarte spørsmål. I likhet
med Jan Guillou og trilogien «Brobyggerne» ser Steinar Kruse også for seg tre
bøker om familiene som Nils Henrik Ellefsrud etablerte på begge sider av Atlanteren.
Selv døde Nils Henrik den 8. august 2005,
men «the sons of bitches» som hadde forårsaket så mye død og elendighet ble tatt,
og hans etterkommere fører hans
entrepenørskap videre. Siste kapittel er
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ennå ikke skrevet. Signalen lover å følge
med.
Boken kan kjøpes i bokhandelen eller
www.kolofon.com ISNB 978-82-300-1398-4

Bygdøy 22. – 26. august 2016
Nå bringer David og Julie med seg et knippe av verdens beste musikere til gamlelandet. Det vil bli en stor kammermusikalsk opplevelse
å sitte så nær og oppleve den spesielle intimitet lokalet på Norsk Maritimt Museum kan tilby. Nytt program hver dag!
NESODDEN KOMMUNE TILBYR:

Konsert med båttransport t/r Bygdøy fredag 26. august
Kl. 15.40: Avreise fra Gamlebrygga. Forfriskninger fås kjøpt ombord.
Kl. 17.00: Klassisk musikk med David og Julie Coucheron med topp internasjonale musikere på Norsk Maritimt Museum.
Kl. 19.30: Båttransport tilbake til Nesoddtangen.

Pris båttur t/r og konsert kr 450,–
Billetter fås kjøpt hos Synsam på Tangen Nærsenter alle dager kl 10–20 (Kun kontant betaling!)
Kontaktadresser for hele konsertprogrammet i festivaluken 22. – 26. august 2016: www.kontikiklassisk.no
E-post: post@kontikiklassisk.no Telefon: 958 37 876 / 990 37 005
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Flerkulturell opplevelse på Skuterud gård
Minigrisen Sheriff og de andre dyra på
Skuterud gård tok i mot folk fra hele
verden da det ble arrangert «Flerkulturell
opplevelsesdag» på den populære besøksgården.
Regnet høljet ned, men det la ingen
demper på sangen, musikken og stemningen i de naturskjønne omgivelsene i
Nordre Frogn.

Flott initiativ
Skuterud gård, Nesodden Røde kors og
Flyktningeguidene sto bak arrangementet
som samlet store og små til fest og morro.
Det ble kjørt med hest og vogn, skutt med
pil og bue, klatret i Speiderløypa og brent
bål. I tillegg fikk mange som bare har ridd
på en kamel eller en dromedar, sitt første
møte med en hesterygg, og et norsk jorde.
Heldigvis var gresset og bakken gjennomvåt, slik at de som falt av fikk en «myk»
landing. Flyktiningeguidene og Røde kors
informerte om sitt arbeid, og det ble ikke
servert norsk bondekost. Maten som ble
servert minnet lite om spekemat, lefse og

Minigrisen Sheriff er tretten år og er ingen
vektmessig mini. Han er godt i hold og
trives godt på Skuterud gård.

Julian (8) og Sheriff (13) er gamle kjente.
Skuterud besøksgård er «pensum» for alle
skolebarn på Nesodden.

havregrøt. Dersom man lukket øynene
mens man spiste og lyttet til musikken, ble
man henført til Afrika, Midtøsten og Asia.
Midt ute i åkeren på Skuterud gård!
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Det lukter godt av Knut Houge, det lukter
hest!

Man treffer mange folk og dyr på
Skuterud gård

Liv Jessen tar et godt tak i Fatna fra
Marocco og Seba fra Syria

En sterk arrangørtrio! Knut Houge,
Abobakar Mostafa, og Unni Karlsen.

Liv Una Førde fortalte de minste om
Gruffalo, et monster som stadig blir lurt
av en liten mus, som er redd for å bli
spist av en slange.

Gutten i røyken. Knut Houge fikk omsider
fyr på den våte veden.
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«Regn, regn gå din vei, sol, sol kom til meg». Den populære
«regndansen» egner seg godt til «Leikarring», etterfulgt av syrisk
dans og musikk.

Berit Andersen er besøks- og lesevenn i regi av Røde kors, og tar
gjerne et tak når det skal serveres kaffe og kaker.

Enkelte av rettene fikk svetteperlene frem på etniske nordmenns
panner, men maten smakte fortreffelig!

Fola, fola blakken, sto dønn fast i bakken.
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god
og varm sommer!

Velkommen
om bord!
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Ny molo på Kavringen
Det var et stolt og synlig beveget ektepar,
Hanne og Paul Støp, som kunne ønske velkommen til innvielsen av den nye moloen
på Kavringen, Sjøsenteret Nesodden.
Med sol fra skyfri himmel og norsk
sommer på sitt beste ble moloen feiret av
kunder, familie, og venner.
– Tusen takk for at dere ville komme å feire
sammen med oss, sa Paul, dette er noe av
det største vi har opplevd siden vi kjøpte
Kavringen i 2005.

Stor molo
Det er litt av en molo, som bokstavelig talt
har steget opp fra havet. Steinen er sprengstein, som Kystverket har tatt opp fra
grunnenne de har sprengt i Oslofjorden.
Snakker om «vinn, vinn situasjon».
– Steinen og tilkjøringen hadde vi aldri
kunnet betale, sier Sigurd Parmann som er
«finansminister» på øya, men da Kystverket
spurte om vi ville ha stein, takket vi, i likhet
med Spro Havn, ja. Den gamle moloen besto
av to gamle vrak, som nå er tildekket og

"Vi erklærer herved den nye moloen på Kavringen for åpnet». Hanne og Paul Støp har
skapt gull av gråstein på den idylliske øya.
Båtsenteret går så det griner, vi har bare tre
ledige plasser i havna, sier det driftige paret.

sikret for fremtiden. Dette er for øvrig en
praksis som Kystverket utøver når de foretar
utbedringer og sikring av kystleden.
Arbeidet skal komme de ulike lokalsamfunn
til gode. – Vi takker og bukker, sier Sigurd
som har jobbet på Kavringen i fem år og
stortrives. Bedre arbeidsplass og omgivelser
finnes ikke, sier han og får et voff fra
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Steinen er sprengstein, som Kystverket har
tatt opp fra grunnene de har sprengt i
Oslofjorden.

• 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

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

NE SO D D EN

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

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

beagelen Sine, som er med på jobb hver
dag.
– Tre kilometer til og fra jobben til fots gjør
godt for kropp og sjel, men det hender at
Sine og jeg tar sjøveien. Båtturen en tidlig
morgen er spektakulær!

En drøm
– Helt siden vi kjøpte Kavringen har vi
drømt om dette, sa Paul Støp i sin tale til
festdeltakerne,
– og nå har drømmen gått i oppfyllelse.

Dette er virkelig stort for oss, og Hanne og
jeg er stolte og takknemlige for at dere ville
dele denne dagen med oss. Spis, drikk og
kos dere, sa mannen som ikke har vært
hjemme siden påske. Moloen og det daglige
arbeidet med sjøsenteret er ingen «ni til fire
jobb». De fem ansatte på Kavringen jobber
på spreng med å få klargjort og sjøsatt de
210 båtene, som i vinterhalvåret står på
land på Kavringen.
– Da vi overtok sto det 30 båter her, det har
vært en eventyrlig reise, sier ekteparet Støp
og stråler om kapp med solen.

Beagelen Sine er med Sigurd på jobb på
Kavringen hver dag. I bakgrunnen sitter
matmor Gunn med kam i håret.

– Moloen er ideell for kjærestepar som skal
se på solenedgangen, og hverandre, sier
ekteparet Støp.
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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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Ulovlig hummerfiske
Havnepolitiet responderte umiddelbart på
meldingen om ulovlig hummerfiske på
Nesodden, fredag 6. mai.
«Kamuflert» med granbar, hadde tjuvfiskeren satt teina på 15 meters dyp utenfor
Hornstranda, et steinkast fra «gamlebrygga» på Nesoddtangen.
Fredrik Røhrt i politibåten Vekteren slapp
umiddelbart ut hummeren som befant seg
i teina – sammen med to berggylter – og beslagla redskapen.
– Dette er miljøkriminalitet, hummerfisket
er begrenset til perioden 1. okober til 30.
november, sier politimannen til Signalen.
– Vi oppretter sak på dette og vil gjøre alt
vi kan for å finne eieren av teina. Vedkommende kan da vente seg en kraftig reaksjon
fra politiet.

Umerket redskap
Når det lovlige hummerfisket foregår, skal
blåse og teine være merket med eierens
navn, adresse, og telefonnummer. Blåser og
teiner som ikke er merket er følgelig ulov43

GRATIS
HJEMKJØRING
av varer
på Nesodden!
Ta gjerne med
kjæledyr inn
i butikken

Følg oss på

Politibåten Vekteren var raskt på plass utenfor Hornstranda,
rett sør for «gamlebrygga» på Tangen

lige, ikke bare når hummefiske er tillatt,men i aller høyeste grad også utenfor
«hummersesongen». Dette er noe «alle»
som setter en hummerteine vet, men noen
tar sjansen og fisker ulovlig. De burde se seg
selv i speilet og skamme seg!

Jakten på lovbryterne
Det er ikke bare politiet som jakter på lovbryterne. Fiskeri-direktoratet har egne oppsynsbåter og Kystvakta har til og med

kanoner ombord. I tillegg følger
medlemmene i Indre Oslofjord Fiskerlag og
ivrige hobbyfiskere med på hva som skjer på
fjorden.
– Tjuvfiskere er det verste vi vet, sier Helene
Kristoffersen i Indre Oslofjord, – de burde
vært gjellet, sier den frittalende formannen
i fiskerlaget.
Jørgen Ree Wiig i fiskerioppsynsbåten
Munin varsler hyppige kontroller i sommer,
og vil slå hardt ned på lovbryterne.
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TANGEN

DYREBUTIKK
Tangen Senter

Tlf.

66 91 01 00

Nesoddens yngste bussjåfør!
Det var en synlig stolt attenåring, som med et rykende ferskt bussertifikat kunne ta plass i førersetet
og kjøre sin første bussrute.
Nå er Victor Høy Ree-Lindstad vel etablert som busssjåfør.
Er du heldig får du kanskje en tur med en av de
yngste bussjåførene i landet.

På ungdomsskolen
– Interessen for yrket som bussjåfør fikk jeg da jeg
gikk på ungdomsskolen, forteller Victor. Noen av
elevene trykket på stoppknappen og bøllet på
bussen, det likte jeg ikke, men sjåføren taklet det
på en god og profesjonell måte. Jeg bestemte meg
der og da for å bli bussjåfør, sier unggutten fra
Berger. Etter ungdomsskolen ble det videregående
i Vestby. Det første året med «service og
samferdsel» og det andre året med «transport og
logistikk».
– På Hønefoss videregående deltok jeg i et 19 ukers
pioneer-prosjekt i regi av Statens vegvesen og
Yrkesopplæringsnemda. Her tok jeg busslappen,
som man ellers må være 24 år for å få.

Vidar Halvorsen har vært mentor for Victor og er meget godt fornøyd med sin elev.
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Lærlingekontrakt
med Nobina
Med busslappen og en en toårs lærlingekontrakt med Nobina, har Victor realisert
guttedrømmen og sikret sin fremtid som
bussjåfør. I vår har han blitt opplært og
drillet i fire uker av sine mentorer i Nobina
Håkon Fitje og Vidar Halvorsen.
«Gamlegutta» er imponert.

– Victor har en stor fremtid innen transportnæringen sier Vidar, hans iver og interesse for bussjåføryrket er bemerkelsesverdig.
– Det er bare å ta av seg hatten, sier den
erfarne busssjåføren og gir den unge
mannen terningkast seks som bussjåfør.

Kjersti er en 1 1/2 år gammel tispe som i utgangspunktet er skeptisk til å kjøre buss. Den
unge damen logret imidlertid med halen da
hun fikk plass på gulvet rett bak den yngste
bussjåføren på Nesodden.
I Holmenkollen har de bikkja i bakken. På
Nesodden har vi bikkja på bussen - bussen til
Victor!

«Thumbs up» på Rute 570.
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Billettørens spalte
Rute B 21
Oslo-Nesodden-Drøbak-Son
«Houston we have a problem» sa
Apolloastronautene til «Ground Control» i
Houston, Texas.
– Det samme må vi dessverre ofte si til
kapteinen når båten er full og det fortsatt
står folk igjen på brygga, sier Joakim Holand.
Sommerruten til Son har blitt kjempepopulær og på godværsdager har det hendt

at køen har strukket seg langt inn på Rådhusplassen.
Da prøver vi å sette inn Baronessen i tillegg,
men problemet er å skaffe mannskap på
kort varsel. Vi er fire mann på båten,
kaptein, maskinsjef og to matroser og
Baronen kan ikke gå fra kai før alle er på
plass. Når det regner er det aldri et problem,
men når solen skinner fra skyfri himmel skal
«alle» på tur, og det skjønner vi godt. Turen
fra Aker brygge langs nesoddlandet og utover fjorden til Oscarsborg, Filtvet og Son er
en opplevelse. Vi har verdens vakreste
arbeidsplass og vil gjerne vise den til så
mange som mulig.

– Vær derfor tidlig ute, plassbestilling er
dessverre ikke mulig, sier Joakim.
– Velkommen ombord!

B21 Oslo - Nesodden - Drøbak - Son

B21 Son - Drøbak - Nesodden - Oslo

Gjelder 18. juni – 14. august

Gjelder 18. juni – 14. august

Sone Stoppesteder
1
2s
2s
25
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
3s
3s
3s
4s
4s

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

man-fre
1000
1015p
1018x
1021x
1025
1035x
1040x
1050x
1055x
1100
1105x
1110x
1120
1130
........
........

fre

lør og søn

1700
1703x
1706x
1710
1720x
1725x
1735x
1740x
1745
1750x
1755x
1805
1815
........
........

1000
1015p
1018x
1021x
1025
1035x
1040x
1050x
1055x
1100
1105x
1110x
1120
1130
1145
1205

Sone Stoppesteder
4s
4s
3s
3s
3s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
25
2s
2s
1

1500
1515p
1518
1521x
1525
1535x
1540x
1550x
1555x
1600
1605x
1610x
1620
1630
1645
1705

Son
Filtvet
Drøbak (Sjøtorget)
Oscarsborg
Håøya
Aspon
Fagerstrand
Lågøya
Søndre Langåra
Fjellstrand
Ommen
Ildjernet
Sjøstrand
Flaskebekk
Nesoddtangen
Aker brygge

man-fre

fre

lør og søn

.........
.........
1245
1255
1305x
1310x
1315
1320x
1325x
1335x
1340x
1350
1353x
1356x
1400a
1415

.........
.........
1820
.........
.........
.........
1835
.........
1840x
.........
.........
1855
.........
1903x
1905a
1920

1210
1230
1245
1255
1305x
1310x
1315
1320x
1325x
1335x
1340x
1350
1353x
1356x
1400a
1415

1710
1730
1745
1755
1805x
1810x
1815
1820x
1825x
1835x
1840x
1850
1853x
1856x
1900a
1915

a= Anløper kun for avstigning x= Anløper kun ved behov. Si fra til mannskapet i god tid dersom du skal av. Ved påstigning sørg for å være godt synlig på brygga når båten nærmer seg.
p= Anløper kun for påstigning
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Få gratis assistanse når
uhellet først er ute!

Bli Totalmedlem i dag på rs.no/medlem eller send sms TOTAL til 2377
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LØSNING NR. 1-16: Nesoddbåtene har det største, sikreste og beste kollektive reisetilbudet i landet

Vinneren av kryssord i vinternummeret er
Liv Yvonne Heyerdahl fra Nesoddtangen.
Gavekortet gir 100 visittkort hos
Original AS på Fjellstrand v/frisøren.

Vi 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 1. september 2016.

SETNINGEN ER:

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

Navn: ...........................................................................................................................................
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 HeadStrong

Frisør i

Munkedamsveien 55 v/ Aker Brygge.
Lykke til!

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
Slamsuging-Høytrykkspyling

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
Velkommen til en god handel

Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10
Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no
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Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

Setebelter i buss

Bussjåførens spalte

Det er en logisk brist mellom at sittende
reisende er pliktig til å bruke setebelter
og at busser kan medta ståplass passasjerer uten å stille krav til sikring.
Bussene til Nobina på Nesodden er utstyrt
med setebelter. Etter trafikkreglene skal
alle benytte setebelter i kjøretøy med
setebelter.
Statens vegvesen har denne våren flere
steder gjennomført kontroll av beltebruken og i enkelte tilfelle bøtelagt busspassasjerer med en bot på 1500 kroner
når beltet ikke har vært brukt.
Da bussene kom var de utstyrt med et
lydsignal som fulgte med lyssignalet om
beltebruk. Dette lydsignalet er nå fjernet.
Vi oppfordrer våre sittende passasjerer å
benytte setebelte på bussreisen.
Det er en selvfølge for de fleste at
barnevogner og rullestoler skal kunne
medtas på bussen og i de aller fleste
tilfellen er det plass til alle som vil reise
på Nesodden. Det er ikke like selvfølgelig
for alle at sykler skal medtas, men Ruter
mener at sykler også kan medtas på
bussen.

For rullestoler er det laget festeanordninger som skal sikre at disse står fast
under reisen.
For alles sikkerhet er det viktig at
barnevogner og sykler sikres med beltene
som finnes i midtområdet på bussen.
Reisende med barnevogn og sykkel må
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bistå med å klargjøre rømningsveier i en
eventuell nødsituasjon
Vi oppfordrer alle til å tenke sikkerhet når
barnevogn og sykler plasseres.
Nå står ferietiden for døren og vi i Nobina
vil gjerne få ønske alle en riktig god
sommer.

Sikring av passasjerer og annen levende
last på bussen
av Bjørn Loge
Bruk av bilbelte på bussen er nå i skuddet. Hvis du kommer i kontroll og
ikke bruker belte, får du en bot på kr 1500.-. De som har laget disse reglene,
kan umulig ha reist med Nesodd-bussen i rushtiden. Et stort antall passasjerer
må stå på grunn av mangel på ledige seter. Skal de også bøtelegges?
La det være klart at det medfører stor risiko å bevege seg på bussen
mens den er i fart. Jeg hadde selv en slik opplevelse for en del år siden.
På veg hjem fra Oslo kjøpte jeg to flyndrer av en fisker ved Rådhusbrygga.
Med alt og alle vel anbrakt på bussen, var det en dame som reiste seg opp like
før vi kom til Alvern. Hun begynte å gå nedover midtgangen med en bærepose i hver
hånd. Plutselig bremset sjåføren bussen og damen mistet begge bæreposene på gulvet.
Det var flere flasker vin i posene. Disse falt ut og rullet nedover mot sjåføren.
Bråbremsingen medførte at min plastpose med de to flyndrene også falt ned i idtgangen.
Begge disse skapningene våknet til liv og kom halsende ned mot damen med høylytte
klaketi-klaketi lyder. Jeg skyndet meg etter. Der lå hun på knærne og samlet vinflaskene,
mens jeg satt på huk og samlet flyndrene. Jeg tillot
meg å komme med et tilbud:
– Hvis du holder vinen, så skal jeg ordne maten.
Det ble ikke noe av forslaget. Hvilken lærdom kan vi
trekke av dette:
Sitt stille til bussen har stanset.
Kjøp pappvin som ikke ruller så lett.
Be fiskeren slutte å selge levende mat.

Ill. Bjørn Eidsvik

Og til slutt:
Hvorfor måtte sjåføren bråbremse
akkurat der?

Hvor er Mattilsynet?
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Rosa redningsvest
Redningsselskapet feiret nylig sitt 125års jubileum med nesoddingen Rikke
Lind i spissen.
Den dyktige generalsekretæren har
sammen med sine medarbeidere sørget
for at Redningsselskapet står fjellstøtt
på sine sjøbein -både i Middelhavet og
langs vår langstrakte kyst.
Redningsselskapet er den mest (og best)
profilerte organisasjonen i landet, en organisasjon som hele Norge har et forhold til.

Rosa redningsvest
Redningsvest om bord i båt er ikke lengre
bare påbudt, den er hotteste mote.
Vesten er den sikreste og beste på
markedet, og nå finnes den også i rosa.
Det er bare å klikke seg inn på Redningsselskapets nettside og bestille RS
Northsafe Pink.
Da er du, eller vedkommende du kjøper
vesten til, trygg til sjøs og kledd for enhver anledning.
Benytt samtidig anledningen til å melde
deg inn i Redningsselskapet, og
barn/barnebarn inn i Eliasklubben.
55

“Badeparken
i Drøbak byr på både
svaberg, sandstrand
og gressletter.”
DRØBAK KIRKE
HOLDEPLASS
Av Tine

Finn flere fine sommertips
på 4000holdeplasser.no
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Fornebussen Tidevind

MS Tidevind på
«Forneburuten»
Den ser ut som en vind, og den kjører som
en vind, og den tilbakelegger strekningen
Aker brygge – Fornebu på ti minutter.
Den møter ingen kø, og det er ingen
kjøreldninger som faller ned underveis, og
på «kjøpet» får man en naturopplevelse
som mangler sidestykke.
En tur med Tidevind fra Aker brygge til
eller fra Fornebu er en fantastisk start på
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dagen, og en vidunderlig avslutning på
arbeidsdagen dersom man bor eller
jobber på Fornebu.

Når køen strekker seg
over hele Rådhusplassen
Et altenativ til «Øybåtene» er den også.
Når køen strekker seg langt inn på Rådhusbrygge 4 og det er stappfullt på
Hovedøya, Gressholmen og Langøyene er
Fornebustranda løsningen.
Bare en svipptur med Tidevind fra Aker
brygge.
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VÅRE
TROFASTE

Fjellstrandveien 1
Tlf. 66 91 83 92

Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
Tlf 66 91 40 40 - post@e-huset.no

MAN: 10-21
TIRS, ONS, FRE: 10-17
TORS: 10-19

w w w. e- huse t . no

Fjellstrandveien 1
Telefon: 98 81 06 06 II 22 83 02 02

STØTTESPILLERE
Ta kontakt med oss for en
støtteannonse - det er
billigere enn du tror!

ORIGINAL AS

Eraker Interiør

Fjellstrandveien 1
Tel +47 22 83 02 02 / 66 91 44 08

40411921 - erakerinterior@gmail.com
www.erakerinterior.no

w w w. f l a s k e n . n o

Nesodden
Folkeopplysningsråd
Vestveien 51
Tangen Senter • Telefon: 66 96 51 00

Hverdager: 09.00–21.00 Lørdag: 09.00–19.00

Etablert 1950
UTGIVER AV FORENINGSNYTT

Foreningsnytt er din egen lokale markedsplass
som kommer til alle de 7700 husstandene på
Nesodden nesten hver eneste uke i året.
post@foreningsnytt.no

CAFÉ

OG VINSTUE

Flaskebekksenteret - tlf 66 91 74 00

CREW

SYDVEIEN 19 - TELEFON 955 23 007

PREMIERE 1. SEPTEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

SPILLES FRA 31. AUGUST
OSLO NYE TRIKKESTALLEN
Passer for barn fra 3 år

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

NORGESPREMIERE 8. SEPTEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

Billetter:
22 34 86 80/815 33 133

www.oslonye.no

