X-ord

!

www.signalen-da.no

Utgis i samarbeid med RUTER, NORLED og NOBINA – Nr. 2, Sommer 2018 30. årgang

Les mer om:
• Nye Flaskebekk Senter • Snarkjøp
• Sunnaaslekene 2018 • Elvecruise
• «Alt som er bra på Nesodden»
• Glansbilde Minigalleri • Sommerferie!
• Sommerrutene
• Resirkulert plast blir til blomsterpotter
• Nrk-studio på Signalen?
• Cadillac-mannen • Bringebærkysten
• På båttur med rådmannen • Hittegods
• The Radio Man • «Corncrake»
• Sommerrutene • Med fokus på hagen
• Fotballfest på Tangen Senter
«Crystal Palace» på Flaskebekk.

Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår fantastiske kullgrill, masse spennende drikke og gode viner.
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mannskapet skar gjennom og sa ja.
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Omdømmebygging er viktig, men tar tid.
Det kan ta årevis å bygge et godt omdømme,
vår nye rådmann er et levende bevis på det.
Hennes mor fikk leie hybel på Nesodden i en
tid da nordlendinger ikke var ønsket i Oslo.
Dette fortalte hun sin datter, som dermed
fikk et positivt inntrykk av Nesodden «inn
med morsmelken».
Så lite skal det til;være annerledes, romslig
og raus. Akseptere nye mennesker, andres
synspunkter og være åpen for nye ideer.

Et rungende halleluja, sier vi også til ny badetrapp på Signalen. Bortsett fra klokketårnet, skjer det ikke så mye over vannet der
nede, men under vann er det full aktivitet.
Hummerne har forlengst flyttet inn i sine
urbane, nye hummerhus og stortrives i sitt
reservat. Det er bare å dykke ned og se, men
husk: «Bare se, men ikke røre»!
De er totalfredet!
Nye koster feier som kjent bedre enn gamle,
og vi har fått mange nye «koster» i Nesodden
kommune. Fei i vei, folkens.
La oss få liv i «Sopelimsbygda»!

Fortsatt god sommer!

Den nye eieren av Flaskebekksenteret kan
ikke få fullrost Nesodden kommune nok.
Rammetillatelse for utbygging av senteret er
gitt. Raskt, effektivt og positivt, sånn skal det
gjøres! På denne måten får Nesodden kommune et godt omdømme.
«Hastevedtaket» om øl på «Torget» under
årets fotballturnering i Moskva, er også et
skritt i riktig retning. Selvfølgelig lot «nei
til alt» seg høre også i den saken, men For3

Følg oss på

Nesoddens «Crystal Palace». Flaskebekksenterets nye fasade gjør at alle sitter i
glasshus!

Nye Flaskebekksenteret
Det er kanskje ikke det største senteret
i landet, men det koseligste.
I tillegg har senteret gjennomgått en
«total makeover», og er stappfullt av
blide og serviceinnstilte nesoddinger.
Den nye eieren av Flaskebekksenteret,
Lerka Eiendom AS, har pusset opp den
gamle juvelen, og i løpet av høsten skal
det bli enda finere – og mye større!

Stolt eier
Lars R. Kristiansen driver Lerka Eiendom AS sammen med to kompanjonger
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fra Kristiansund. Selskapet utvikler eiendomsprosjekter over hele landet, og
da gutta fikk rammegodkjent en utvikling av Tinghuset i Ski var overskriften
«Lerka jubler høyt i Ski».
Nå jubler Lars på Nesodden hvor han
bor med kone og tre barn.
– Vi er ikke ferdige ennå, sier han, og i
løpet av et års tid skal senteret bli enda
større og finere.
– Jeg er imponert over de nye «kostene» i Nesodden kommune, sier han
og refererer til «Plan og Bygg».
– De har tatt tak, og levert over all for-

ventning. Vi har fått rammetillatelse til å
utvide Kiwi med 300 kvadratmeter. Med ytterligere utvidelse i eksisterende bygg vil
butikken ved ferdigstillelse fremstå som ny
og effektiv. Inngangspartiet blir nærmere
apoteket, og logistikken på parkeringsplassen skal bli bedre. Vi oppgraderer også utearealet.
Jubelen sto i trappa da Lars fortalte nyheten
til alle som jobber i Flaskebekk-senteret.
Signalen gratulerer og lover å følge utviklingen!

Siviløkonomen med bakgrunn fra bank og
finans har stor sans for å kunne bidra med å
gjøre lokalsamfunnet bedre.
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Det du trenger til sommeren!
BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!

Vi har fått et fantastisk terrasseprodukt som heter Sioo-x.
Det er 100% miljøvennlig, vannbasert og varer i opptil 12 år.
Ingen årlig oljing. Beskytter mot UV-stråler og vanninntrenging.
Gir en naturlig grå farge.
Enkel behandling på både nye og eksisterende terrasser.
Sioo-X impregnering er grundig utprøvd og har vist veldig god effekt på trykkimpregert tre,
lerk, furu, gran, eik og teak. I prinsippet kan imidlertid Sioo-X benyttes på alle typer tre,
så vel nytt som gammelt. Et veldig fordelsaktig bruksområde er terrasser, brygger m.m.

Vi ønsker våre kunder god sommer!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Snarkjøp på Flaskebekk
De første som startet opp her var Skoklefald
og Julsen. De ble bare kalt ”Pitt og pott”.
Butikken lå oppe der inngangen til nåværende databutikk er.
Vi vet at i 1938 gikk «Flaskebekk Kolonial og

ved Harald Lorentzen

Kjøtt» konkurs, men om dette er samme forretning vet vi ikke.

A/S og vi kan merke oss at stedet nå omtales
som «Skoklefall Centrum».

Chr. Johnsen ville utlyse ny leiekontrakt i
januar 1939 på Flaskebekk Kolonial og Kjøtt

Sigrid som hadde butikk på «Hjørnet» i Fjellstrand giftet seg med Lothar Sæborg og nå i
1946 finner vi dem igjen her på Flaskebekk.
De startet først med et lite melkeutsalg, men
utvidet stadig med flere og flere kolonialvarer.
Brødrene Hodnungseth, som var byggmestere her på Nesodden måtte ha et sentralt
lager for sin virksomhet. De dannet et aksjeselskap og kjøpte tomten på Flaskebekk. De
bygde nå et byggvareutsalg, en bensinstasjon og en kolonialbutikk.
Denne fikk navnet Snarkjøp. Familien Rese
kom hit og Anders Rese ble bestyrer. Han og
kona bygget opp butikken med blant annet
en ferskmat- avdeling med fantastisk hjemmelaget mat.

Det sies

Forretningen ble overtatt av Kiwi-kjeden og i
dag heter det Flaskebekk Senter, og for dem
som våger seg opp trappen kan det jo bli en
riktig beleven stund.

Ny skole
Nesoddtangen
Flaskebekk Snarkjøp som det så ut i 1974
... og annonse for Nesodden
Bygg og Snarkjøp!

Gjøglere og musikanter fyller «TolfArte Kids» med liv og røre.
Kilde: Nesodden Historielag.
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Sunnaaslekene 2018
Ordfører Truls Wickholm var synlig imponert da han besøkte årets «Sunnaasleker» på Berger Stadion.
– Et fantastisk og imponerende arrange-

ment, sa ordføreren, og tok «helt av» i
en flysimulator.
Sunnaas er synonymt med Nesodden,
og «hele verden» vet at Sunnaas er på

Nesodden.
– Dette var veldig bra, sa Nesoddens
ordfører.

Aktivitetsdag
Sunnaaslekene er en aktivitetsdag for pasientene på Sunnaas sykehus, og arrangeres
av Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen.
Arrangementet er en kjempedugnad med
spesialisthelsetjenesten, frivillige, nærings-

Ordfører Truls Wickholm får tennisinstruksjon
av Marianne Holth Dybwad, som er daglig
leder i Sunnaasstiftelsen, og Madeleine Thoen
som er idrettspedagog på Sunnaas.

Nils Hjeltnes har jobbet som lege på Sunnaas i en «mannsalder».
Pensjonisten jobber nå som frivillig i regi av Lions.
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pensjonerte overlegen kjenner Sunnaas
bedre enn de fleste, og synes det er veldig
hyggelig å holde kontakt med sin gamle arbeidsplass på denne måten.

Kiwi på Flaskebekk og Spiskammerset sørget
for forfriskninger, og Berger Stadion fikk vist
seg frem på en utmerket måte.

Ordføreren viste hardtslående og lovende
takter som tennisspiller.

livet på Nesodden, og stiftelsens nasjonale
samarbeidspartnere.
Representanter fra ulike idrettsgrener som
vollyball, shuffelboard, tennis, orientering,
roing og mange andre tar turen til Nesodden
for å vise pasientene hvilke idretter som kan
tilrettelegges ulike funksjonsnivåer.
Bortimot 100 pasienter deltok i lekene i det
nydelige sommerværet.

Lokale krefter
- Vi bistår med transport og assistanse, forteller Nils Hjeltnes i Nesodden Lions. Den

Mariann Brattland fra Vågå ble lam etter en hangglider-ulykke for syv år siden.
Nå er hun visepresident i Norges Luftfartsforbund, og sitter ofte bak seilflyspakene.
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Hos oss får du alt du trenger
for å lage din drømmehage

Vi utvider
med ny
FAGERSTRAND
butikk DYREBUTIKK
på Fagerstrand.

Eksklusive produkter ...

Bestill på 66 91 01 00
eller via facebook.

... til ditt hus og din hage

NETTBUTIKK KOMMER SNART!

Team HFhome
& Hagefokus

TANGEN

DYREBUTIKK

post@hagefokus.no • tlf. 93 00 41 61
www.hagefokus.no • www.hfhome.no
11

Gratis
hjemkjøring
på hele
Nesodden!

Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Elvecruise

«Hotellet» transporterer deg fra by til by. Bagasjen bringes til lugaren når man ankommer,
og hentes i lugaren når turen er slutt.

For dem av oss som elsker båtturer
(ikke bare med nesoddbåtene) er kanalbåttur tingen.

Maten er gastronomisk, servicen er
upåklagelig og rommet (lugaren) er
med på hele ukesturen.

Det er praktisk, veldig sosialt og
tvers igjennom hyggelig.

Alt man trenger å gjøre er å nyte til- land og Belgia i regi av Vista Travel.
værelsen!
Norsk reiselivs «Grand Old Lady» Tove Voss

Elvecruise til
prakfulle hager
Selv valgte vi å besøke blomsterhager i Neder-
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Nesoddinger trives på båtdekk, fra venstre: Eli Vinje, Stein Kristiansen, Erna Warål, Marianne Larsen, Bente Parmann Ilebekk
og Helge Straumsheim.

har jobbet i bransjen i årevis, og etablerte Vista
Travel som pensjonist.
Har man levd en stund kan man følgelig trygt
dra på tur med Tove, hun vet hva folk vil ha!

Keukenhof
Dersom man er glad i, og vil se mange tulipaner, er Keukenhof stedet. Blomsterparken
som i sin tid ble etablert som kjøkkenhage for
14

Keukenhof Slott er i dag verdens største. Den
er simpelthen fantastisk og må oppleves. Over
syv millioner løkblomster strekker seg mot
himmelen, og folk fra hele verden valfarter til
stedet for å oppleve blomsterprakten.

Nederland er ikke bare tulipaner.
Det finnes vindmøller også!

Å møte våren og forsommeren i Keukenhof er en opplevelse!

Keukenhof var «toppen av kransekaken» på en kanalbåttur som var
innom storbyene Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen. I tillegg la MS
Serenity til kai i en rekke idylliske småbyer og hageanlegg. Vil man ha
en avslappende og opplevelsesrik ferie er elvecruise tingen.
Lyst på en tur?
Informasjon?
??
Ta kontakt med Vista Travel, eller Tore Henning Larsen, tlf 908 66 705
som var reiseleder på «Blomstercruiset».
15

Nesodden
TannhelseSenter

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

Trygg bilpleie
4 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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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

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

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

«Alt som er bra på Nesodden»
Peter-André Rosenkrantz
Rasmussen irriterte seg over
Facebook-siden «Alt som er
feil på Nesodden», og etablerte «Alt som er bra på
Nesodden» i mai 2015.
Siden den gang har siden fått 2639 medlemmer hvorav flere i Spania, én på Mali,
flere trøndere, og massevis av damer i
Oslo hvor Peter-André kommer fra.
Nå bor han på Nesodden, og synes at alt
er bra i den gamle «sopelimsbygda».
– Det handler om å fremsnakke bygda
vår, sier entusiasten som i fjor kåret
blåveisen til «nesoddblomsten» og
«hjemme» som ordet som kjennetegner
Nesodden.

«Vinter på Nesodden»
??
Vinneren Annette Paulsen viser stolt fram bildet sitt utenfor Annas Hybel.
17

Årets fotokonkurranse hadde «Vinter på Nesodden» som tema, og ble vunnet av Annette
Paulsenmed et fantastisk stemningsbilde fra
Hellviktangen. Fotografen ble belønnet med

et kunsttrykk på aluminium av sitt bilde, utført av Glansbilde Minigalleri og Original AS
på Fjellstrand, hvor de ti beste bildene ble

stilt ut. Glansbilde er lokalisert vegg i vegg
med Annas Hybel – det hotteste stedet på
Fjellstrand.

Ordfører Truls Wickholm var prisutdeler
sammen med initiativtaker Peter- André Rosenkrantz Rasmussen.

Ordfører Truls Wickholm, «Alt som er bra på
Nesodden-general» Peter-André Rosenkrantz
Rasmussen og vinneren Annette Paulsen.

Fra utstillingen i Glansbilde Minigalleri.
18

Prisutdelingen fant sted på Annas Hybel som spanderte kaffe på alle
de fremmøtte. Her ble det presentasjon av de ti finalistene, og vakre
blomster fra Sprolunden blomster til sølv- og bronseplassen.

Vi har stort utvalg i Maui Jim solbriller.
Alle med polariserte glass.

Sølvplassen gikk til Marit Aars Eidesom fikk nydelige blomster.

Tlf. 66 9 1 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Glansbilde Minigalleri hos Original as, på Fjellstrand
Nesoddens printshop med
et eget lite galleri
Her kan nesoddens mange kunstnere få printet
sine bilder på nærmest all slags materiale og
de kan til og med etter avtale få hengt dem opp
til utstilling i galleriet. Ta kontakt direkte for
en avtale. (post@glansbilde.no)
Galleriet håndlager blindrammer av høy kvalitet og monterer canvasbilder på rammene. Her
må man ikke velge standardformater og de kan
printe i bredde opp til 164 cm - på rull!
Printeren er den aller nyeste og mest moderne
Epson produserer og den kan også printe i spesialfarger som sølv og hvitt - med andre ord –
mange muligheter!

Lise-Lotte Tufte demonstrer den nye Epson-printeren ...

Butikken har også en del standardrammer på
lager og printer dine bilder i fotokvalitet og
monterer dem i rammer hvis du ikke ønsker å
gjøre dette selv.
Else-Britt Tufte, grafisk designer med mange
års erfaring, kan også ”trylle” med å retusjere
gamle ”oppgitte” bilder så du stolt kan henge
dem på veggen igjen. Lise-Lotte betjener alle
printerne og lager rammer, men har også noen
års erfaring med Mac-design.
Neste gang du lurer på hva du skal gi bort i
gave vet du hvor du skal gå!

... og ut kommer to digre portretter av redaktøren!
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Else-Britt Tufte klargjør bilder til utstilling.

Sommerferie!

Elevene ved Nesoddtangen skole avsluttet skoleåret med en forrykende festforestilling, og åpen dag på skolen. Stolte foreldre, søsken og besteforeldre møtte opp i
rekordantall, spiste kaker og drakk kaffe og saft. Nå står sommerferien for døren og elevene (og lærerne) kan se frem til en lang og etterlengtet ferie.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og varm sommer!
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Resirkulert plast blir til blomsterpotter
Han har grønn t-skjorte og grønne
fingre, og sprer trivsel og blomsterglede sammen med sine kollegaer
året rundt.
Sverre Bratlie er butikkleder i
Mester Grønn i Tangen Senter, og
i sommer satser han på at ALLE på
Nesodden vil kjøpe miljøvennlige
blomsterpotter. Laget av plast, resirkulert plast!

Ecopots
- Vi snakker om brukt plast, forteller blomsterhandleren. Kanskje bare et lite skritt i
den store sammenhengen, men definitivt et
skritt i riktig retning.

Det er umulig ikke å legge merke til Sverre Bratlie i Mester Grønn. Han er over alt i butikken,
møter kundene med et smil, og stråler av iver og entusiasme.
Her står han godt «plantet» blant Ecopottene.
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Hvert år brukes det 8 millioner tonn plast på
verdensbasis og bare 10% blir resirkulert.
Mer enn 65% av våre potter inneholder resirkulert plast, og Mester Grønn er den eneste
kjeden i Norge som tilbyr pottene.

Foto: GettyImages

Med RuterBillett kan du fornye billetten
med et tastetrykk, og ta deg tid til å dvele
litt ved soloppgangen.

24

«Ecopottene» knuser ikke, og er frostsikre. De er tidløse, har et klassisk design og holder i årevis.

Foto: Mester Grønn

– Fyll opp med lecakuler og torvfri jord, og plant ivei. Vi viser deg
gjerne hvordan, sier den miljøvennlige grønne mesteren!

Stor arbeidsplass
- Vi er ni ansatte, og blir sikkert flere. Nesodden har tatt imot oss med
åpne armer, og etterspørselen etter brudebuketter, kranser og bårebuketter overstiger våre villeste forventninger. Vi stortrives i Tangen
Senter og ute på «Torvet», og kan love massevis av gode blomstertilbud utover sommeren.
Vi kan levere alt du måtte ønske av blomster - til enhver anledning - til
enhver tid, sier den daglige glederen.

Nesoddens nyeste tannklinikk – du finner oss på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlege Fredrikke Arenfeldt Omdal
• Tannpleier Annette Seim Karlsen
Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no

Foto: Mester Grønn

25

Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

NRK-studio på Signalen?
Torsdag 3. mai rigget NRK/Østlandssendingen seg til på Tangen-brygga, nærmere
bestemt under taket på venteskuret til Lysakerruten.
Nærmere sjøen er det vanskelig å komme,
og fra vanligvis pålitelige kilder ryktes det at
NRK kan tenke seg et permanent studio der.
Med TV2 på Aker brygge vil nesoddensambandet i så fall bli sentral i mediebildet.

Fra spøk til alvor!
NRK/Østlandssendingen hadde rigget seg til
i anledning Den Store Strandryddedagen, og
sendte direkte hele ettermiddagen. Sentral i
produksjonen sto Heidi Fjørtoft Klokk, datter
av kaptein Vidar Klokk ombord i MS Dronningen. Han ga noen ekstra støt i fløyta, som en
hilsen til sin datter. Signalene kunne følgelig
høres i Kringkastningen fra Signalen til Ulsteinvik hvor familien Klokk kommer fra.

Plast
Det var imidlertid søppel det dreiet seg om.
Marinbiolog Pia Ve Dahlen som har deltatt i
flere oppryddingsasksjoner utenfor Signalen, gikk i vannet sammen med Dag Reynolds
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i Marinreperatørene, og kom opp med ting og
tang som folk ikke lengre har bruk for.
– Det er ikke grenser for hva folk kaster på
sjøen, sier Dag, som er oppvokst på Tangen,
og har dykket så lenge han kan huske. Denne
gangen tok vi opp massevis av plast, bildekk,
handlevogner, sykler og fiskedskap.
– Vi fylte en konteiner, noe vi har gjort flere
ganger før, og fortsatt ligger det enorme
mengder med søppel på bunnen. Jeg tør ikke
tenke på hvor mye som ligger utenfor alle de
andre bryggene langs fjorden, sier den erfarne dykkeren.

Ikke alene
Pia og Dag var ikke de eneste som plukket
søppel. Statsminister Erna Solberg ryddet på
Fløksand-stranden i Meland kommune, og
over 100.000 deltok i til sammen 2845 aksjoner langs hele kysten.
Vi har endelig våknet. Strandryddedagen ble
arrangert for første gang i Norge i 2011 og
har vokst hvert år siden. Internasjonalt deltar
nærmere ti millioner mennesker i mer enn
150 land, og i tillegg bidrar ryddeaksjonen til
å øke folks bevissthet om at havet ikke er en
søppelplass.

Bak fra venstre: Heidi Fjørtoft Klokk, Else Karine Archer, Vegar Erstad og Andreas De Brito
Jonassen. Foran sitter programlederne Andreas Augdahl og Kristina Ekelund
27

HAR DU EN

MILJØBOMBE
I HAGEN?
Er du en av de som eier en
fyringsoljetank? Da kanskje du
trenger en rens og godkjenning
av tanken? Eller kanskje du vil
ha den sanert og fjernet?
Vi fikser dette! Alt fra tømming,
rensing, fjerning og innmelding til
kommunen.
Gamle tanker som ruster og skaper
lekkasje til grunn, kan koste eier
store summer.

Norva24 Sandnes Transport

I

post@sandnes-transport.no
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I

Døgnvakt 66 96 55 10

I

norva24.no

«Cadillac-mannen»!
Interessen fikk han allerede som guttunge, og kjøpte sin første bil i
1956. Det var en 1950-modell Chevrolet med to dører og hardtop, et
skikkelig dollarglis, som han cruiset rundt i da han jobbet på Mathiesen Eidsvoll Værk.
- Nå kjører jeg en Cadillac, det grommeste av det gromme. Amerikanske biler er tingen, sier han - de brummer - og har stil og eleganse. Se
bare på skinninteriøret, det har samme fargenyanse som bilen. Reidar
stråler om kapp med solen da han setter seg bak rattet på «dollargliset» og manøvrerer bilen ut av garasjen. «Godværsbilen» blir bare
tatt ut når været tillater det. Hittil i år har det blitt mange turer. Da
glitrer det i lakk og krom.

- Noe av det flotteste som er laget, sier Reidar om1961-modellen
Chevrolet Impala, 2-dørs hardtop. Alle modellbilene er nøyaktige
tro-kopier med mange fine detaljer.

Noen samler på frimerker, andre samler på mynter.
Reidar Bakke samler på biler - små biler - og cruiser rundt i
en Cadillac!

250 biler!
– Jeg har omtrent 250 biler, alle i skala 1:18 - og noen tusen bilbrosjyrer, sier den tidligere redaktøren for bilbladet Norsk Motor Veteran.

Cadillacen har blitt «luftet» mange ganger i sommer.
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er
Tre vinnrt à
gaveko

500,-

Si din mening!
Vi jobber stadig med å forbedre oss i alle butikker på senteret og vi
trenger din tilbakemelding.
Hjelp oss ved å svare på noen enkle spørsmål om ditt siste besøk
på Tangen Senter ved å følge lenken i app’en.
Det tar kun noen få minutter. Vi trekker tre heldige vinnere som får
et gavekort på 500,- på senteret i utgangen av mai 2018.
Jo flere tilbakemeldinger, jo større vinnersjanse! Takk for hjelpen.
Last ned med QR-koden eller
i AppStore/Google Play:
TANGEN SENTER

På Tangen Senter finner du også helseforetak, lege, tannlege, NAV, og andre servicetjenester.
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TangenApp
Last ned

og gi din
tilbakemelding

10-20 (9–18)
Meny: 8-21 (19)

gratis

3 TIMER
PARKERING
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På båttur med rådmannen
Vi hadde avtalt å dra på biltur på Nesodden med Wenche Folberg, men det ble
båttur i stedet. Været var praktfullt, og kommunens øverste administrative
leder hadde ikke sett Nesodden fra sjøsiden. Hun ble mektig imponert.

Wenche Folberg
Født 3. august 1965

– Kystkommunen Nesodden er fantastisk, sier damen som er sjef for 1200 fast
ansatte i kommunen.

Samboer
Ingeniør i elektronikk
Østfold ingeniørhøgskole
Høyskolekandidat
økonomi/administrasjon ØdH
To programmer i
Master of Management ved BI
Kasserer i Kreditkassen (vekslingskontoret på Svinesund i studietiden)
Laboratorieassistent ved Forsvarets
forskningsinstitutt
Daglig leder i Østfold vollyballkrets
Økonomikonsulent i Skedsmo kommune
Personal- og organisasjonssjef i NRK
Kommunalsjef i Narvik kommune
Rådmann i Narvik kommune

Langs «Kyststien» på Strandpromenaden ble det tid til en prat med Flaskebekks «Grand old Lady»
Inger Johanne Bjerke
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Ny rådmann
Det var i fjor at Wenche Folberg ble ansatt
som ny rådmann i Nesodden kommune. Hun
kom fra samme stilling i Narvik, og nordlen-

dingene gråt da hun forlot malmbyen. «Verdens beste rådmann» ble hun omtalt som i
avskjedstalen, og i NRK hvor hun var ansatt

som personal- og organisasjonssjef får hun
bare godord. «The best boss ever» sier en
sentralt plasert kilde i Kringkastningen.Etter
ett år i stolen i Nesodden kommune har hun
fått ord på seg for å være tydelig, sterk, klar,
og handlekraftig. I tillegg har hun et lunt smil,
og en munter replikk på lur. Det eneste vi har
å utsette på henne er at hun har bosatt seg
i Drøbak. Ikke et vondt ord om «Badebyen»,
men hun burde slått seg ned på Nesodden.
For godt!

Glad i Nord-Norge
– Selv om jeg er et innlandsmenneske, født
på Romerike og utdannet i Østfold, stortrives
jeg ved sjøen, og i Nord-Norge. Vi har feriested i Bogen, ikke så langt fra Evenes flyplass, og dit går turen, også i sommer. Bare
med en avstikker til England, hvor vi skal på
kanaltur, i båt.
Forhåpentligvis blir det også tid til noen
båtturer langs Nesodden, B21 skal jeg ihvertfall ta, om ikke annet hjem til Drøbak, sier
hun med et ertende blikk i øyet.

Førstetrinnet ved Bjørnemyr skole på tur langs «Kyststien». Veslemøy Ottosen er bosatt i området, og
forteller rådmannen om turen.
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Omdømme
– Min mor kom fra Bogen, et lite tettsted og
administrasjonssenter for Evenes kommune i

Nobina 2-18.qxp_Layout 1 11.06.2018 14:47 Side 1

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fortsatt
varm, god sommer
– og bruk bussen til
Nesoddens badeplasser!
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Ofoten. Far kom fra Seterstøa et enda mindre
tettsted langs Kongsvingerbanen. Der vokste
jeg opp.
Mor snakket varmt om Nesodden hvor hun
bodde på hybel, i en tid hvor «BM Ikke nordlendinger» ofte sto i «hybel ledig»-annonsene i avisene. Fra sin tid på Nesodden hadde
hun bare gode minner, og jeg ser ikke bort fra
at det har påvirket mitt inntrykk, og holdning
til Nesodden.
Da min samboer og jeg bestemte oss for å
flytte sørover, var Nesodden kommunen jeg
ønsket meg til.
– Ingenting slår imidlertid Nord Norge, det er
bare vakkert. Grønt, grønt, grønt med snø på
toppene. Jeg er enebarn og har overtatt mors
hjemsted, et paradis på jord.
– Omdømmet til Nesodden som hun ga meg
stemmer. Den grønne halvøya og alle som
driver med kunst i en eller annen form, er
vakker og spennende. Vi må ta del i verdiskapningen som bl.a. turisme fører med seg.
Nesoddens omdømme som kunstner- og annerledeskommunen må utnyttes, og jeg ser
frem til å få vår nye næringsrådgiver på plass.
I likhet med meg er hun helt «fersk» på
Nesodden, og begynner i jobben med
«blanke ark».

- For en perle, sier Wenche Folberg om Ommen. All ære og honnør til Oslofjorden friluftsråd som tar vare
på stedet og gjør det tilgjengelig for folk. - Nå håper jeg vi kan få «Kyststien» videre herfra til Fjellstrand,
legger hun til.

Nesodden kommune skal være en katalysator
og tilrettelegger for næringslivet. Med et positivt omdømme, tror jeg vi kan komme langt.
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sier rådmannen som fikk Nesoddens omdømme inn med morsmelken.

Oslofjordmuseet
Besøk oss i hyggelige Vollen!

Opplev båtsamling, utstillinger og aktiviteter
knyttet til fritidsbruken av Oslofjorden.
Vi har besøksbrygge og utleielokaler.
Åpent tirsdag—søndag 11.00-16.00.

Prøv vår nye café!

Maud Café byr på hjemmelagde småretter,
bakst, kaffe, te, is og mye annet godt. Spis her
eller ta med. Se hjemmesider for åpningstider.
www.facebook.com/eleahellas
Tlf. 46659069 / 46787916

Museene i Akershus
www.oslofjordmuseet.no
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ett av ørnebarna som har funnet seg en kjæreste og etablert seg på Nesodden.
– Gode nyheter, sier Wenche Folberg, som

har sett havørn i Nord-Norge mange ganger,
men aldri en fiskeørn.
Alle trives åpenbart på Nesodden!

Fiskeørn!
-–Er det mulig?, sa rådmannen da hun ble
presentert for to av Nesodden kommunes
fjærkledde innbyggere.
Det staselige ørneparet har i flere år tilbrakt
sommerhalvåret på halvøya, og stortrives i
toppen av et tre.
Fru fiskeørn har lagt egg, og rugetiden er
35-38 døgn. Ungene er flygedyktige i midten
av juli, og flyr sammen med foreldrene til
middelhavsområdet når høsten kommer.
Av hensyn til fuglene vil vi ikke si hvor de
hekker, men vi kan røpe at paret ikke er det
eneste på Nesodden. Mest sannsynlig er det

Wenche Folberg ble gledelig overrasket da hun ble presentert for to fjærkledde innbyggere
på Nesodden.
37

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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Hittegods
Ikke alle er like heldige som Julian M. Douglas Larsen, som fikk 17. maiklærne sine tilbake i løpet av to timer. Bestefaren hans, som forøvrig er
Signalens redaktør, glemte to poser med nyinnkjøpte klær på bussen,
og 17. mai-feiringen sto i fare.
– Tenk om noen finner posene og tar dem med seg, sa poden med gråtkvalt stemme. Posene inneholdt alt fra topp til tå, og var innkjøpt på
Aker brygge samme dag.

Helt normalt
– Det er helt normalt og vanlig, at folk glemmer ting på bussen, sier driftsleder
Torstein Bakmand i Nobina. – Det er ikke grenser for hva folk glemmer, sier
veteranen som har kjørt buss på Nesodden i en mannsalder. Nå sitter han for
det meste på kontoret på Fagerstrand, og tar daglig imot henvendelser fra passasjerer som har glemt noe på bussen.
– Det er til stor hjelp dersom folk husker hvilken buss de tok, i så fall finner vi det
glemte raskt. I dette tilfellet var tidspunktet og rutenummeret notert, og Julian
fikk posene sine tilbake da bussen returnerte.
Vi har samband med sjåførene, og i dette tilfellet var det en enkel sak for sjåføren
å finne det glemte. Ring oss med én gang du har glemt noe, oppfordrer Torstein,
da er det gode sjanser for å finne mobilen, lommeboka, brillene, eller hvadetmåttevære. I verste fall kan en medpassasjer falle for fristelsen å ta det med seg.
Det skjer heldigvis ikke ofte, vanligvis blir gjenglemte saker og ting overlevert
til sjåføren, eller funnet av vårt rengjøringspersonell når bussen tar kvelden.
Vi har et rikholdig utvalg av alt mellom himmel og jord, som er gjenglemt på
bussene, forteller han. Det befinner seg i bussgarasjen på Fagerstrand.
Savner du noe, er det bare å ta turen!
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En glad gutt, og en bussjåfør med godt humør. Stig Wålberg fant
posene helt bak i bussen. Der Julian og bestefar hadde glemt dem.
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Fjestrandtunet

20 nye og godt tilrettelagte selveierleiligheter
for eldre med omsorgsbehov.
• Balkong, heis og parkering
• Bemannet anlegg
• Store fellesarealer både utendørs og innendørs
• 2- og 3-roms leiligheter fra 46 til 79 kvm

• Priser fra 2.600.000,– til 4.300.00,–
• Innflytting februar 2019
• Flott utomhusanlegg med mulighet for diverse aktiviteter
• Boulebane, tursti, samlingsplasser, kjøkkenhage m.m.
• Kafé med enkel servering
• Aktivitetssenter

Helene Røgler
Eiendomsmegler

+47 97 77 66 80
www.sem-johnsen.no
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Tom Z. Bliksmark

Eiendomsmegler

+47 90925904,
tzb@s-j.no

«Bringebærkysten»
For drøyt hundre år siden var det Asker-Røken & Hurum Dampskipsselskap
som seilte på «Bringerbærkysten».
I høysesongen kunne det på en enkel dag
bli fraktet hele to tonn med bringebær på
kjøl til hovedstaden.
«Askerbringebær» var et kjent begrep, og
bærene fra Vollen var de beste. Det dyrkes
fortsatt bringebær i Vollen, og hvert år arrangeres «Bringebærfestivalen».
I år går festivalen av stabelen lørdag 11. og
søndag 12. august

Rute B22 Aker bryggeSlemmestad-Vollen
I dag er det «nesoddbåtene» som seiler på Vollen (og Slemmestad). Til å begynne med var det
bare en håndfull passasjerer som tok båten til
og fra Oslo. Nå er båtene fulle!
Begrepet «bilkø» eksisterer ikke på fjorden, og
på en solskinnsdag er turen en opplevelse i seg
selv. Tar man båten fra Aker brygge en morgen,

Baronen ankommer Vollen en vakker sommermorgen i juni.
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

NE SODD EN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

hageredskap • stiger • båtutstyr

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

Telefon 40 00 23 05

• Et stort utvalg
i bilrekvisita,
kiosk og
dagligvarer

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

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

kan man tlbringe hele dagen i Vollen, og ta en
kveldsavgang tilbake. Vollen er definitivt verdt et
besøk. Lørdager og søndager går det 3 avganger
fra Oslo med anløp av Vollen begge veier.

Samarbeid
– I Vollen er vi flinke til å samarbeide, sier Elisabeth Bye som er daglig leder i «Destinasjon

Tron Wigeland Nilsen, Elisabeth Bye og Harald Bøckman. Alle tre holder til i «Kulturhuset» i bakgrunnen,
som kommunen fikk gratis av vedkommende som bygget leilighetene.
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Vollen» og Nærmiljøsentralen. Sistnevnte het
Frivillighetssentralen før, men vi synes Nærmiljøsentralen er bedre.

Vi er en sentral for alle i Vollen, og er stolte av
det vi får til.
Oslofjordmuseet er landets første fritidsbåtmuseum med egen besøksbrygge, og Sjøskolen

ligger vegg i vegg.

Historiske Vollen

På skolen kan man lære om livet i fjorden, og
lokalene som ble gitt gratis til kommunen av en
utbygger er Vollens kulturhus.

Verdens raskeste regattabåter ble i sin tid bygget i Vollen, og polarskuten Maud ble bygget her
i 1917.
Skuta har ligget forlist og fastfrosset ved Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, men er på vei
hjem til Norge og Vollen. Den ble slept til Grønland i fjor sommer. Den begivenheten kommer
til å sette Vollen Handelssted på verdenskartet.

Vollen ligger bare et steinkast fra Nesodden! Figuren som kaster stein mot Nesodden (dårlig gjort!)
er Vollenkunstneren Joseph Grimelands ( 1916-2002) skulptur “Steinkasteren”.
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Slektstreff
Sommeren er tid for slektstreff. Her er etterkommerne av Amanda (født Kjensli) og Konrad Nilssen, samlet på Eklund. Amanda og Konrad giftet seg
i 1911 og fikk seks barn, hvorav fire gutter og to jenter. De første tre årene bodde de på Eklund, forsamlingshuset til Jaer Ungdomsforening. Konrad
var byggherre og Amanda ble foreningens første kvinnelige formann. Resten av livet tilbrakte ekteparet på eiendommen «Fagerheim» på Blylaget.
Langt de fleste på bildene er etterkommere, men også samboere og ektefeller er med. Samtidig mangler flere titalls etterkommere ...
Det er helt utrolig hva kjærlighet mellom to mennesker kan resultere i. «Halve» Nesodden stammer fra Amanda og Konrad!
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SOMMERENS KONSERTER
HVER TORSDAG FRA 28.JUNI – 16.AUG

22.JULI

JAN EGGUM

KOM OG DANS!
LOUNGE, DANS OG KUL STEMNING

29.JULI

OLE PAUS

6.JULI

JØRN HOEL &
STEINAR ALBRIGSTEN

5.AUGUST

LARS BECKSTRØM

15.JULI

16.AUGUST

TRINE REIN

VALKYRIEN
ALLSTARS

19.JULI

PAULIN VOSS BAND

KAFÉEN ER ÅPEN SØN, TIR, ONS OG TOR (FRA ST.HANS TIL 16.AUG)

BI L L ETTER : W W W.H E L LVIK TA N GE N .N O
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The Radio Man
Du har helt sikkert hørt Knut Jeppsson
på radio. Han begynte sin radiokarriere i
NRK i 1975, og hadde sin første prøvesending i Energy Hot 100 den 1. april 1989.
Mange trodde det var en aprilspøk, men
kanalen ble godt mottatt, og da kanalen
endret navn til Radio Oslofjord i januar
1990 tok det helt av.

Nærme
re
nærrad
io komm
er
du ikke
- lytt på

FM 101

,1

Norges største
Radiokanalen sendte fra Skoklefallsletta.
Først fra Nesoddens kommunes lokaler
(Nesodden Musikkverksted), senere fra
NB-Gården (Extra). Sendeposisjonen gjorde
at kanalen nådde hele Nesodden, pluss Oslo,
Asker, Bærum, Ski, Ås og Frogn, og resulterte
i at kanalen ble Norges største kommersielle
radiokanal.
I tillegg til Knut Jeppsson ble programledere
som Finn Leiang, Håvard «Howard the Duck»
Sylte, Tone-Lise Skagerfoss og Camilla Moe
Røiseland kjente radiopersonligheter.
Radioeventyret varte i nesten ni år. Da hadde
P4 og andre aktører kapret eteren og ved årskiftet 1997/98 gikk Radio Oslofjord av lufta.

Radiomannen i sitt rette element, i studio!

Radio Riks Oslo
Etter Radio Oslofjord ble det Radio Riks Oslo for
Knut Jeppsson. Der snakket han seg helt frem til
pensjonistalderen i 2017, og fikk hele radiostasjonen som pensjon.
– Med søkke og snøre, sier han. Landsorganisasjonen som eide kanalen avviklet sine mediaengasjement, og jeg fikk teknisk utstyr og hele
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kanalen som gave. Nå er jeg tilbake hvor jeg
startet, hjemme på Nesodden og sender «twentyto/seven». Toogtyve timer hver dag hele uken,
med musikk som folk flest liker. Vel og merke
folk som har levd en stund, med dagsaktuelle
kommentarer til alt mellom himmel og jord. Vi
sender på det gamle, gode og stabile FM-nettet,
og frekvensen er 101,1 sier radiomannen.

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

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

• 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
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• 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
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

Båtruter 2018
(Gyldig 07.08.2017–inntil videre)
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Lørdag
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Søndag
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LØSNING NR. 1-18: EN SPENNENDE FINALE GÅR AV STABELEN I LISBOA NÅR NESODDENS HELT ALEXANDER RYBAK
SKAL I ILDEN IGJEN

Vinneren av kryssord i vinternummeret er

Kari Anne Berg-Eriksen

fra Nesoddtangen.
Med gavekortet kan du kose deg for
500 kr hos Annas Hybel på Fjellstrand.

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 31. august 2018.

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................

500,– kroner

Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................

som kan brukes hos vår annonsør
Hellviktangen Kunstkafé.

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

Lykke til!
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«Corncrake»

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
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Fridtjof Sørensen var syv år gammel
da det smalt. Tyskerne hadde lokalisert den illegale senderen med
kallenavnet «Corncrake» og gikk til
angrep.
Tre motstandsmenn mistet livet.
Hvert år minnes de falne ved minnesmerket i Flaskebekkveien, hvor
hendelsen fant sted.

Grøstad Landhandleri
– Jeg var i butikken da det smalt. Jeg er født i
mai og skulle begynne på skolen den høsten,
forteller Fridtjof.
– Det er ikke alt man husker fra den alderen, men det husker jeg. Både at jeg skulle
begynne på skolen og at det smalt. Vi la oss
ned på gulvet i landhandleriet til det var over,
og i krysset Øvreveien/Flaskebekkveien ble
vi bryskt beordret videre av tyskerne. Først i
ettertid fikk vi vite hva som hadde skjedd. Fra
Grøstad Landhandleri er det bare et steinkast
til huset hvor radiostasjonen befant seg, en
sterk opplevelse for en syvåring, sier Fridtjof
ettertenksomt.

Heltene
Fjerde juli 1944. Andre verdenskrig går mot

Staute karer fra Nesodden HV. Ole Seipajærvi, Øivind Lammethun, Geir Michaelsen, Lars Kristian Amundsen
og Dag Reynolds.

slutten. De allierte har gått i land i Normandie,
og kontakten mellom hjemmestyrkene og de
alliertes hovedkvarter er viktig.
På Flaskebekk opererer Tell-Christian Wagle
(24), broren Ivar William Wagle (30) og Leif
Kyrre Karlsen (25) radiostasjonen «Corncrake». Det står 400 000 tyske soldater i
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Norge og radiotrafikken har blitt trappet opp,
fordi bevæpningen av Milorg skal økes.
Arbeidet deres er livsfarlig, blir de oppdaget blir de tatt til fange og skutt. Det vet
Tell-Christian da han får øye på tyskerne. Han
har nettopp tatt seg et bad på Strandpromenaden, og springer så fort han kan for å varsle de

to andre. Sammen klarer de å ødelegge senderen og kodeutstyret, og prøver å skyte
seg gjennom angrepet. Gestaposjefen Fehmer blir truffet og hardt skadet, mens de
tre unge mennene blir drept. Nesten ufattelig å forestille seg når man går tur langs
idylliske Strandpromenaden og idylliske Flaskebekk i dag.
Vi lyser fred over heltenes minne!

Fridtjof Sørensen var syv år da det smalt.

Frida la ned blomster ved minnesmerket.
- En sterk og interessant historie fra vårt nærmeste nabolag,
sier Tove Jensen Alt.

Maya (5) og Frida (2) har nylig flyttet inn i huset rett nedenfor minnesmerket.
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Sommerrutene med hurtigbåtene
Alle vil på fjorden!
I perioden 1. juni og ut august
har Norled inngått en avtale med
Ruter om reserve/tilleggsbåt på
rute B21 og B22 på lørdager.

Nå er ordningen utvidet til
også å gjelde søndager!
Ifølge assisterende regionsjef
Håkon Fauskanger i Norled vil kapasiteten i helgene være drøyt 600
passasjerer som kan oppleve Oslofjorden fra Aker brygge til Son.
Sommerrutene har tatt helt av,
kanskje ikke så rart, etter tidenes sommer, sier Håkon, som
sammen med Bergen Shantykor
har sunget seg inn i de tusen hjem
i vår.
Fortsetter det fine været tør vi
ikke tenke på etterspørselen.
Alle vil på fjorden!
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Med fokus på hagen
Hege Marie og Ronny Gullie har hatt fokus
på hagen helt siden de kjøpte Bangsvei 36
på Oksval i 1986. Resultatet har blitt en
drøm av en hage, og firmaet Hagefokus AS,
som ekteparet driver sammen.

Støpejern
– Da vi kjøpte eiendommen, kunne vi kjøre
ned, men ikke opp, sier Ronny og smiler hele
veien til støpejernsporten.
– Jeg vet ikke hvor mange lass med pukk og
grus vi har lagt på, men veien er nå kjørbar
sommer som vinter. Resten av hagen må
også kunne tåle frost, sier hagemannen som
sverger til støpejern.
– Det er solide saker, sier han og legger til at
dersom noe går i stykker er det bare å ringe
og få nytt.
Det som begynte med krukker og dekor til
egen hage, har blitt til en butikk for hele landet. Hagefokus AS selger tunge ting til hagen
fra nord til sør, og tallene har gått fra rødt til
sort de siste årene.
– Moro, sier den tidligere postmannen, som

Det er store dimensjoner i hagen på Oksval.

i sin tid begynte sin yrkeskarriere som murhåndlanger. Den kunnskapen har han fått god
bruk for.
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Hagen på Oksval er steinsatt og murt etter
alle kunstens regler og fremstår som en
drømmehage.

Vannstrålene kommer gjennom grunnfjellet.

Støpejernsjakk!

Den franske rivieraen? Nei, den norske!
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Fotballfest midt i Tangenbyen!

Gode (veteran-) bussser og sjåfører fra Jons Treider Veteranklubb:
Jon A. Opsahl, Robert Agerup, Johannes Hjalmar Haugen (m/lue)
Espen Andersen, Håkon Krosby Hansen, og Arnfinn Bakmand.

Det er bare å ta av seg hatten for ildsjelene i Tangen Senter.
På rekordtid har de stelt i stand tidenes fotballfest på Nesodden, med
storskjerm, pizza, veteranbusser og hornmusikk.
At Formannskapet hastebehandlet søknaden om korttids-skjenkeløyve er også verdt en applaus. Det kan Formannskapet gjøre, i
motsetning til søknad om vanlig skjenkebevilling, det må behandles
i Kommunestyret.
Kanskje dette var et lite «plaster på såret» fra politikerne, som lovet
utepils på Signalen i sommer?
Det ble utepils midt i Tangenbyen i stedet!

Moro for store og små
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• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• MC-førerkort
• Moped-førerkort

PREMIERE 30. AUGUST
OSLO NYE HOVEDSCENEN

URPREMIERE 5. SEPTEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SPILLES FRA 1. SEPTEMBER
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

OSLO NYE TEATER OG FEELGOOD SCENE PRESENTERER
Kim
HAUGEN
Ingvild Holthe
BYGDNES

Birgitte Victoria
SVENDSEN
Nils-Ingar
AADNE

Egner
av Thorbjørntian Hartmann
k av Chris

Med musik

Fordi du trodde du kjente den

Produsert av Feelgood Scene og Oslo Nye Teater
i samarbeid med Riksteatret

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

VELLYKKET OG LEVENDE BARNETEATER
Dagbladet

Billetter: 815 33 133

www.oslonye.no

