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Signalen Sjøbad åpner
plutselig!

Les mer om:

Simen Andreas Godlien, Patrick Paulsen,
Christian Brun og Lars Jørgen Hasler
med Dag Tjersland foran og Nesoddens
kjennemerke, klokketårnet bak.

• Signalen Sjøbad • Stavangerske har solgt Norled! • Tangenbyen vokser fram • Håkon skal hem • Kystkulturisten • Nå kan sommeren komme ...
• 52 ganger rundt jorda • Det flasker seg på Flasken • Hytte ved sjøen • Vann og avløp på Ildjernet • Tidenes minnemarkering ... og mye mer

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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Du kan også lese om en ny epoke på Signalen.
Den mye omtalte, og lenge etterlengtede
restauranten med Dag Tjersland i spissen.
Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand
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Dampskipsaksjeselskapenes tid som eiere av
nesoddensambandet er slutt.
Nesodden kommune solgte i sin tid aksjene
sine i A/S Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab, og nå har Det Stavangerske Dampskibsselskab solgt sine aksjer i Norled til to
internasjonale investeringsfond.
Nesoddbåtene eies ikke lenger av selskaper
med røtter tilbake til dampskipene, men av
to infrastrukturfond, som er børsnotert i
Helsingfors og New York. De to selskapene
forvalter til sammen over NOK 100 milliarder,
og ser på transportinfra-strukturen i Norge
som interessant.
Et tankekors at utlendingene vil ha norske ferger, jernbaner og kraftlinjer, mens vi (Statens
pensjonsfond utland - «Oljefondet») investerer
i handlegater i London og aksjer i Coca Cola.
I denne utgaven av Signalen kan du lese mer
om de nye eierne, hvem de er og hva de holder
på med.
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Signalen Sjøbad AS kommer til å sette
Nesodden på verdenskartet, og vi som er så
heldige å bo på Nesodden kommer til å
skryte av at vi bor i samme kommune som
restauranten. Bare vent å se! Fortsatt gjenstår
mye arbeid, og restauranten skal kjøres inn,
men maken til beliggenhet finnes ikke. Med
mindre man går under vann, som restauranten
«Under» har gjort i Lindesnes. Den har blitt en
gedigen suksess, med ventelister til jul. Vår
spådom er at det samme vil skje på
Signalen Sjøbad.
Vi ønsker de nye eierne av nesoddbåtene
velkommen om bord, og vi ønsker Dag
Tjersland & Co lykke til på Signalen.
Kanskje vi nå kan fremsnakke litt, satse på at
gråværet snart tar slutt, og glede oss til å ta en
forfriskning på Signalen.

God sommer!
P.S. Det er snart jul(i) og på tide å tenke på jul.
Hva med et førjulscruise med Signalens
Reiseklubb? (se side 40 ). DS

Følg oss på

Signalen Sjøbad åpner plutselig!
– Endelig, sier Dag Tjersland, og legger
til at han er den første til å beklage at
det har tatt sin tid, – men nå er vi her,
og nå er vi snart i gang.
Så snart Nesodden kommune har gitt
de nødvendige tillatelsene, åpner vi
Signalen Sjøbad.
.
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Organiske norske grønnsaker er i verdensklasse, og det finnes fantastiske krydderurter
i fleng på Nesodden. Skogskløveren er den
nordiske syren, og ramsløk er den urnorske
kvitlauken. Begge er å finne på Nesodden,
og kommer til å havne i grytene på Signalen
Sjøbad. Det samme vil jordskokker, gulbeter,
rødbeter og andre rotfrukter fra eget grønnsaksjorde gjøre. Dag Tjersland vil ikke røpe
hvor grønnsaksbeddene hans befinner seg,
men garanterer at grønnsakene er organisk
dyrket og velsmakende. Visste du forresten
at Norge har verdens beste selleri, spør han
retorisk, og smiler. Den dyrkes av Rosnes
Gartneri i Sande, det første økologiske gartneriet i Norge.

Grønt
– Det blir mange grønnsaksretter på menyen,
sier den stolte restauratøren, tv-kokken, kokebokforfatteren og grønnsaksdyrkeren. I tillegg blir det massevis av fisk og skalldyr, det

skulle da også bare mangle, sier sørlendingen,
som er oppvokst med «tean i tanga». Nærmere
sjøen kommer du ikke, med mindre restauranten ligger under vannet, som den på Lindesnes.
Signalen Sjøbad ligger «by the water», og vil du
under, er det bare å hoppe uti.

Kokkene Lars Jørgen Hasler og Patrick Paulsen
forbereder Signalen Sjøbads fiskesuppe.
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Kjøkkensjefen
– Patrick Paulsen fra Kolbotn er ansatt som
kjøkkensjef, forteller Dag.
– Han har jobbet hos meg, både på Baltazar

og Skur 33, og skal lede de syv kokkene som foreløpig er ansatt.

Ikke jålete

– Jeg har ti til som har lyst til å jobbe på Signalen, og til å holde
styr på økonomien har jeg med meg Ingunn Svoren, som har samme
funksjon på Baltazar og «Skuret».
Lars Jørgen Hasler kommer også fra «Skuret», og det samme gjør
vår lokale helt Simen Andreas Godlien. Han er flasket opp med
ramsløk fra Flaskebekk, og kommer direkte fra Stavanger hvor han
har studert økonomi. Det kan komme godt med når vi skal gjøre opp
regnskapet, sier kjendiskokken og smiler i skjegget.
Signalen Sjøbad har kostet mange penger, over tolv millioner norske
penger!

– Det blir ingen høy damaskføring, men det blir stilig, elegant og
funksjonell lys eik. Det er det danske interiørfirmaet Menu AS som
har levert alt av interiør, stoler og bord, og når det står skalldyr på
menyen trilles de inn på en seng av is. Det samme gjelder «snittglassene». Vi har eget fryseskap til ølglassene. Øl skal serveres på riktig
måte, og vi har ni tappelinjer som tapper norsk kulturøl.

Båtene kommer nesten helt inn i restauranten, og Kyststien går
rett utenfor. Stien blir belagt med herdet pukk, og blir lett å forsere for
bevegelseshemmede. Når bordet ikke er et vanlig bord, er det et serveringsbord for skalldyr. Charterbåtene kommer til å dø av misunnelse!

Her vil du kunne få servert nybakt brød hele dagen, også til å ta med hjem.
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– Øl og mat skal passe sammen. I tillegg har
vi glimrende råvarer rett utenfor stuedøra
her på Nesodden.
– All mat har en historie, sier kokken Lars
Jørgen Hasler fra Toten. Han innrømmer at
han allerede er forelsket i Nesodden, og vurderer å flytte hit.

– Kanskje jeg atpåtil finner meg en jente her
på «odden» som jeg kan fortelle mine mathistorier til.

Fotografen
Han har fotografert i over tredve år, og kokkelert sammen med Dag i snart tyve. Det har

resultert i tre kokebøker, og snart kommer
den neste.
Radarparet Dag Tjersland og Christian Brun
vil sette Signalen Sjøbad på det gastronomiske verdenskartet, og målet er selvsagt
en stjerne eller tre.
Da vil i så fall «hele verden» komme til
Nesodden for å spise på Signalen. Christian
har fotografert fiskeuppen som serveres her
i bladet, og suppa er bare til å spise opp!

Chambre séparée!
Det høres flott ut, og det er det også.
I sørenden av restauranten er det innredet et
chambre séparée. Det har tredve sitteplasser, og er tiltenkt spesielle anledninger som
bryllup, skilsmisser, fødselsdager og gravøl.
Når lokalet ikke benyttes åpnes dørene, og
kapasiteten i hele restauranten utvides fra
80 til 110 sitteplasser.

– Vårt motto og mål er å servere mat som fungerer for alle, sier kjøkkensjef Patrick Paulsen.
Fiskesuppen er enten kremet eller klar, og serveres på en helt ny og revulosjonerende måte.
Det gir en organoleptisk smaksopplevelse, sier spøkefuglen.
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Ledig bord? Nå er det bare å bestille!

Det var en gang …
Historien har en tendens til å
gjenta seg. På Signalen sto det
i sin tid et stort sommerhus,
som i 1890-årene ble til
sanatoriet Signalen.
Stedet hadde sin storhetstid rundt
århundreskiftet samt før og under første
verdenskrig.
Hans Majestet Kong Olav V snakket alltid
om å runde Signalen når han seilte, aldri
Nesoddtangen.
Stedet brant på 1930-tallet, og mange
mente at Nesoddens rådhus (herredshus den gang) burde bygges der.
Tenk om ildsjelene som ivret for det
hadde seiret!
I stedet ble det i 1935 bygget en ny funkis
spisesal og en stor terrasse, sammen
med huset som sto igjen på tomten.
Stedet fikk navnet Signalen Bad og Friskluftsrestaurant AS, og det ble anlagt stupetårn ved siden av fyrlykta.
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Nå har stedet oppstått som en Fugl Føniks,
som Signalen Sjøbad AS i ny drakt, på den
samme odden. Nes-odd-tangen.
Kanskje vi med tid og stunder får tilbake
stupetårnet, og en tidsmessig og handikapvennlig badetrapp. Det hadde vært «rehabiliteringskommunen” Nesodden verdig!
Klokketårnet står der og vitner om tidligere
tiders storhet, og nå har Signalen Sjøbad
kommet for å vitne om morgendagens.
Kunstneren Jens Mathisen (1926 – 2003)
hadde sin kunstneriske utdannelse fra Kunst
og Håndtverkskolen, og Kunstakademiet i
Stockholm.
Han holdt sin første separatutstilling i 1959,
og flyttet, sammen med sin kone - den
svenske danserinnen Topsy Håkansson - til
Norge. Sammen skapte de et ekte «kunstnerhjem» på Nesodden, og mange vil huske
det fargerike og blide paret. Jens sine bilder er glade og fargesprakende, og gir en
spontan opplevelse. Det henger mye av Jens
Mathisen på veggene på Nesodden. I tillegg
henger hans kunst på veggene i Norges
Bank, Universitetet i Oslo, FN-huset i New
York, og en rekke andre steder.
På forrige side har Jens Mathisen gjenskapt
fordums prakt på Signalen.

Jens Mathisen (1926-2003) - Kvinne & barn
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Sommer
åpent!

Når sjekket
du synet sist?

• Gratis undersøkelse ved behandling over kr. 5000.
• Nye pasienter: undersøkelse med 2 røntgen og enkel tannrens til kr. 650.
• Hjemmebleking kr. 1200 pr. kjeve.
• Student og pensjonistrabatt

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Stavangerske har solgt Norled!
På Nesodden slo salget av Norled, herunder
nesoddbåtene ned som en bombe.
Eieren av Det Stavangerske Dampskibsselskab
Yuhong Jin Hermansen og styrelederen i Norled
Ingvald Løyning presenterte salget, og de nye eierne
kort tid etter 17. mai.
Nesoddbåtene har blitt internasjonale, og eies nå av
to investeringsfond; det nordiske infrastrukturfondet
CapMan Infra, og det kanadiske selskapet CBRE
Caledon Capital Management.
De to selskapene har kjøpt 50% av egenkapitalen i
Norled hver.
Transaksjonen er i milliardklassen, beregnet av
Trygve Hegnar til en nettopris til eierne på rundt tre
milliarder kroner.

CapMan Infra

Hovedeier og styreleder i DSD Yuhong Jin Hermansen sammen med styrelederen i Norled Ingvald Løyning ombord i M/S Dronningen, som fru Hermansen døpte i 2009.
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11

CapMan Infra er et nordisk infrastrukturfond, som drives
av investerings- og kapitalforvaltningsselskapet CapMan
i Helsingfors. Selskapet har 140 ansatte og forvalter over
30 milliarder kroner. Selskapet har kontorer i Stockholm,
København, Moskva og Luxembourg, og investeringen i
Norled er infrastrukturfondets første investering i Norge.
CapMan Infras investeringsfokus er å kjøpe selskaper med
lav markeds- og kontraktsrisiko innen energi-, transport

DRØMMELEILIGHET
PÅ NESODDTANGEN

KUN
LEILIGH 9
ETE
IGJEN! R

Tangen Centrums beliggenhet gir deg det du trenger
innen rekkevidde og bidrar til en enklere hverdag!
Leilighetene får en egen uteplass der man kan nyte lune sommerdager. Det vil også være en takterrasse og japansk inspirert bakhage
godt egnet for avkobling og sammenkomster.
Å bo sentralt på Nesoddtangen vil gjøre hverdagslige gjøremål
enklere, med umiddelbar nærhet til servicetilbud. Du vil også
bo tett på naturen og alt den kan tilby av turer i grøntområder
og langs kystlinjen.
Tangen Centrum er et lavenergibygg og vil naturligvis ha solcellepanel på taket, som bidrar til å holde kostnader nede.
Se priser, boligvelger og prospekt på
www.tangencentrum.no
KONTAKT MEGLER

Thomas Eriksen
Tlf: 918 71 915
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Christoffer Gard Sandvig
Tlf: 995 870 66

og telesektorene. Infrastrukturfondet drives
fra Helsingfors og Stockholm og forvaltes av
sju spesialister, under ledelse av Torborg
Chetkovich, partner i selskapet.
www.capman.com

CBRE Caledon Capital
Management INC
CBRE Caledon Capital Management INC er
et ledende infrastruktur- og private equity

Torborg Chetkovich,
partner i selskapet
Capman Infra

Andreas Köttering
CBRE Caledon
Capital Management INC
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selskap som forvalter i underkant av 100
milliarder kroner på vegne av internasjonale investorer. Teamet som forvalter
disse pengene består av 45 spesialister og
ledes fra London av Andreas Köttering.
www.cbrecaledon.com

Oslofjordmuseet
i idylliske Vollen, Asker
• Båter, kystkultur og badeliv
• Barneaktiviteter
• Båthavn, strand og kyststi
rett utenfor
• Møte- og selskapslokaler
Åpningstider
Tirsdag til fredag kl. 11-15
Lørdag og søndag kl. 11-16
Museene i Akershus
mia.no/oslofjordmuseet
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Positiv utvikling
– Jeg er sikker på at Norled med de nye eierne vil fortsette sin positive utvikling, sier
Yuhong Jin Hermansen.
– Denne avtalen kommer på en tid da norsk

ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennnlig teknologi.
For vårt vedkommende har vi besluttet å
investere 2,4 milliarder kroner i kontrahering av 12 ferger og fem hurtigbåter, og
i tillegg skal syv fartøyer bygges om

Torborg Chetkovich, Andreas Köttering
og Lars Jacob Engelsen, adm. dir. Norled
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fra dieseldrift til hybrid fremdriftsløsning.
Norled har i flere år bevist sin evne til å
være pionerer i det grønne skiftet innen
sektoren, og jeg er glad for at de nye eierne
skal utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner.

«Business as usual»

vindu for en stadig grønnere fergeindustri. Det er nok dette, kombinert med en attraktiv investeringsmulighet med en forutsigbar
og godt regulert kontantstrøm, investeringsselskapene har sett
mulighetene i.

For nesoddbåtenes vedkommende er det «business as usual».
Fergene kommer til å tusle og gå mellom Aker brygge og Nesoddtangen, og hurtigbåtene kommer til å suse avgårde som vanlig.
Like sikkert, like punktlig og like pålitelig som i over 150 år.
Damp, diesel og gass er snart en saga blott, og vi blir et utstillings-

Vi ønsker dem velkommen, og ser frem til å få med representanter
fra nye eierne på et uforglemmelig «cruise» med nesoddbåtene.

Fra venstre: Ronny Myhr – Norsk Sjømannsforbund, Sveinung Fagervik – Det norske maskinistforbund, Endre Laberg – Norsk Sjøoffisersforbund
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Tangenbyen vokser frem!
Matz Ruud er på plass på Tangen
Senter der utvidelsen av senteret er
godt i gang.
Eiendomssjefen i Scala Eiendom
strutter av iver og entusiasme.
Utbyggingen av senteret går så
langt som planlagt.

Leilighetene
– Fremdriften er i rute, forteller Matz.
– Det har tatt sin tid å få gravd ut tomta,
men i månedsskiftet august/september
2020 kan de første beboerne flytte inn i sine
leiligheter.
Interessen for leilighetene har vært stor.
Av de 44 leilighetene er 35 solgt, og jeg er
rimelig sikker på at når tyvetusen nesoddinger leser dette nummeret av Signalen,
vil de resterende leiligheten bli revet unna.
De minste leilighetene er to-roms på 40
kvadratmeter, de største er tre-roms på
104 kvadratmeter, og beliggenheten er
fabelaktig.
Midt i «smørøyet» i Tangenbyen på Nesodden.

Eiendomssjef Matz Ruud er godt fornøyd med fremdriften på den gamle «Essotomta».

Tangenbyen
- Jeg bor ikke på Nesodden, sier den
nybakte pappaen, men har fått med
meg at det brukes flere forskjellige
17

navn for området Tangen.
Tangenåsen, Tangentoppen, Tangen Center
og Tangensenteret. Jeg har hørt om planer

Få bonus! Bli KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

sk
r
e
f
ll
a
å
p

er
NÅ ov

000
.
0
0
3
.
1 I PLUSSKIW er!
kund

frukt&Grønt

% fisk

og ferskpakket

BONUS

Som KIWI PLUSS-kunde får du 15% Trumfbonus på all fersk frukt og
grønnsaker samt all ferskpakket fisk. I tillegg får du 1% bonus på alle
andre varer du handler i KIWI. Registrer deg som KIWI PLUSS-kunde
på kiwi.no.

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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for utbygging av skole, flerbrukshus og
svømmehall i området rundt Tangenten,
og selskapet Tangenbyen AS har planer
om en utbygging i Blomsterveien. Det skjer
i området som opprinnelige ble omtalt som
Tangenbyen. Jeg liker Tangenbyen, sier eiendomssjefen, det er både logisk og riktig.
Her skal vi skape liv og røre!

Torget
– I utbyggingsplanene for Tangen Senter
inngår det et serveringstilbud.
Et profesjonelt drevet restauranttilbud,
med høy kvalitet og folkelige priser.
Eiendomssjefen smiler hemmelighetsfullt,
men lar det skinne gjennom at restauranten ikke kommer til å bli liggende i nybygget.
– Vi tenker torg, sier han og slår ut hendene.
Visningen av VM i fotball på storskjerm i
fjor ble en suksess, tenningen av julegrana
foregår hvert år på torget og senteret har
flere andre aktiviteter på torget i løpet av
året. Tenk hva vi kan få til i tillegg, sier han
og viser til det gode samarbeidet mellom
Tangen Senter og Nesodden kommune. Vi
skal skape et levende torg, og jeg gleder
meg til å kunne nyte ytterligere servering,
midt i Tangenbyen.
Kanskje allerede neste sommer?

Foreløpig er det som oftest relativt tomt på torget. Det vil Matz Ruud gjør noe med!

Driftsleder Geir Thanke husker godt det gamle torget utenfor Pers Konditori.
– Det må vi få tilbake, sier han og Daniel fra Securitas og Matz fra Scala.
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Det du trenger til sommeren!
BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!

Naturlig sølvgrå overflate. Lettstelt terrasse med
opptil 12 års holdbarhet. Egner seg på både nye
og gamle 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 en god sommer!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

Nesodden

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Håkon skal hem!
Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap
(HSD)
Det er ikke mange som har like lang «fartstid»
i norsk fergetrafikk som Håkon. Selv om han
aldri har satt sjøbein (bortsett fra i en «Askeladd»), er han leder av Bergen Shantykor, og
har jobbet i rederiet i 42 år. Karrieren begynte
i HSD, som etter oppkjøp og fusjoner har blitt
til Norled. Turene til Oslo begynte da selskapet
vant anbudet for Nesoddensambandet. Da ble
Håkon sendt til Oslo for å holde styr på regionsjefen og pengene. - Det har vært en eventyrlig
reise sier tjuagutten, som har tenkt å fortsette
å reise hjemme i Bergen. - Jeg håper på å få et
vikariat i Bybanen, da kan jeg reise hver dag, og
synge shantys for full hals, slik vi gjorde på TV 2.
Bergen Shantykor gikk nesten helt til topps!
–- No vil eg hem te Bergen, sier Håkon.

Etter 42 års tjeneste synes Håkon
Fauskganger at det får være nok.
– No vil eg hem te Bergen, sier den
assisterende regionsjefen som

Ny assisterende regionsjef
går av med pensjon 1. juli.
De siste ni årene har han pendlet mellom Bergen og Oslo hver uke, og ser
frem til å slutte med det.
21

- Jeg er født optimist, og går på med krum hals,
sier driftsinspektør Jarle Myrbø, som overtar
etter Håkon Fuskanger. Jeg ser frem til å jobbe
med drift, og mot våre oppdragsgivere, og skal
fortsatt ha ansvaret for ombyggingen til elek-

Har du tenkt
deg på jobb i morgen
også?
364

23

58

1

Og dagen etter
og stort sett
hele 2019?
Da kan
365-dagersbilletten
kanskje lønne seg
for deg.

Se ruter.no/365
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trisk drift av fergene. I neste omgang ser jeg ikke bort fra at hurtigbåtene også skal over på strøm, så det blir nok å gjøre, sier Jarle som
har litt kortere vei til jobben enn Håkon. Han bor på Tjuvholmen!

Tormod har sin utdannelse, og mesteparten av sin erfaring som maskinsjef i Marinen.
Han har seilt på både de gamle, og de nye fregattene (les: Helge Ingstad),
og utenriks i handelsflåten, men får litt lengre vei til jobben enn Jarle.
Tormod er bosatt i Tønsberg, og må ta toget til jobben. - En time og ni
minutter tar turen, sier den nye driftsinspektøren, men det går bra.
I likhet med fjorden, er det aldri kø på jernbanen!

Ny driftsinspektør
Som om ikke ovennevnte var nok, har Tormod Nordeng overtatt Jarle
Myrbøs gamle jobb som driftsinspektør.

Som «gammel» marinemann synes Tormod Nordeng at det er godt
å ha Akershus festning i ryggen.

– Jeg kommer nok til å savne denne utsikten og dette miljøet, sier avtroppende Håkon Fauskanger til påtroppende Jarle Myrbø.
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Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta
Kiosken på Brygga

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no

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

www.tangentrelast.no

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

Tangen Terminal AS
ÅPNINGSTIDER:

S
ATI

GR

Adr: Myklerudveien 3 (bak Spar)
tlf: 90 77 36 19

FAGERSTRAND:
11.00 - 19.00 (torsdag 11-20)
Lørdag 10.00 - 18.00

Høstnummer
6. september
Vinternummer
29. november
Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

G!

Treningskvelder og kurs på
Fagerstrand

Les mer på vår fb-side:
www.facebook.com/fagerstranddyrebutikk
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UTGIVELSESPLAN
2019:

RIN

JØ
MK

HJE

ELSKET I OVER 25 ÅR

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00

Rakk du
ikke frokosten?

www.signalen-da.no

Velkommen til en god handel

Adr: Tangen Senter
tlf: 66 91 01 00

TANGEN:
10.00 - 20.00
Lørdag 9.00 - 18.00

Kystkulturisten 2019
Det sies at alle gode ting er tre (av en eller annen grunn).
I så fall blir årets Kystkulturisten veldig god.
Det er tredje gangen Nesodden kommune, med kultursjef Ellen Knutsen i spissen
står for arrangementet, og i år har hun satset stort.
Hun har fått en klimaflyktning fra Vadsø, og en svenske med seg på laget.

Kafé Flaskebekk arrangeres ved det eldste
badehuset på Strandpromenaden. Eiendommen «Birkeli» ble kjøpt av Richard Bache i 1898
og har tilhørt familien siden. I kiosken serveres
det nystekte vafler, kaffe og saft av Selma,
Isabel og Marte.

Direktebåt til Kystkulturisten 2019!

Christer Nexmark tviholder på det norske flagget, Ellen Knutsen smiler kokett, og
Thomas Leikvoll er kul, som alltid!
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Visste du at «Sommerruten» B21 går
bl.a. til Flaskebekk?
Den går fra Oslo kl. 10.00 og «lander»
på Flaskebekk kl. 10.18 – slå den!
Retur til Oslo kl. 13.46.
Ny avgang fra Oslo kl. 15.00
Retur fra Flaskebekk kl. 18.46

Nesodden Tuslelag
– Sammen med kompisen min, Sigmund i Nesodden Tuslelag, hadde vi vår faste rute langs
Strandpromenaden, forteller morromannen,
som skal lede programmet på Søndre Flaskebekk brygge. Vi tuslet hver dag, i en periode,
men måtte redusere til to, tre dager i uken av
økonomiske årsaker. Tuslingen tok for mye
tid, og vi fikk ingen form for økonomisk støtte.
Verken fra stat eller kommune, som andre
idrettslag.

dessverre ikke kan offentliggjøre ennå. Maten
går han også god for. Det blir «verdens beste
fiskesuppe», tilberedt og servert av Flaskebekk Fiskesalgslag, samt pølser og brus.

Badehusene ligger som små perler på en
snor, og kommer til å huse et tredvetalls
kunstnere, brukskunstnere, kulturister, men
ingen nudister.

Lyd og scene kan han også gå god for, og omgivelsene kunne ikke vært bedre.

Arrangementet passer for barn og voksne i alle
aldre.

Kanskje det var fordi vi bare var to medlemmer
i laget?
Jeg gleder meg til å gjøre come back på Flaskebekk, etter at jeg flyttet fra Blomsterveien til
Hellvik, har det blitt dårlig med tusling.

Svensken
Han niholder i det norske flagget, og mange vil
nok dra kjensel på svensken fra Granholt.
Der drev han med mat og musikk. Nå er Christer Nexmark prosjektleder for Kystkulturisten
og har booket band og artister for alle penga.
– Det kommer verdensstjerner som Nesodden
Hillbillyband, Endre Koch, for ikke å snakke om
Olav & Trond. Pluss noen overraskelser, som vi

Ludvik Løkholm Lewin er flasket opp på Flaskebekk, og finner det utroligske i fjæra. I fjor fant
han en bitteliten hummer, den minste som noen gang er tatt på land, kanskje i hele verden.
Spørsmålet er hva han finner i år?
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Pensjonistturen med Huldra
Samtidig med Kystkulturisten er de eldste nesoddingene på Lions årlige pensjonisttur
med Huldra.
Årets tur går langs Nesoddens vestside, og det vil ikke forbause oss om kaptein Atle Lexerød gir
et støt i fløyta når gode gamle Huldra tusler forbi.
Bedre blir det ikke!

Thomas Leikvold, en blidere programleder
skal man lete lenge etter!
Thomas Leikvoll (født 9. juni 1970 i Vadsø)
er en norsk komiker. Han var tidligere
programleder og begynte sin karriere som
værmann på TV3 tidlig på 1990-tallet. Han
var i en periode en av TV3s mest brukte
programledere i program som Super Rebus,
TV3 julekalender, Juniorsjansen, La kamera
gå og Rett i baret.
Etter et kort opphold i shoppingkanalen
Canal M, begynte han i TV 2 i 1999. I TV 2
har han jobbet som reporter i God kveld,
Norge!, programleder for sommerprogrammet Zoom (2002), Filmstriper (2005/2006) og
som mansuforfatter samt programleder for
serien Hele historien. I tillegg har han vært
programleder for vorspiel og nachspielsendingene i forbindelse med Gullruten.
Våren og sommeren 2008 var han programleder for Guinness Record TV.

Kaptein Atle Liverød og hans mannskap inviterer nok en gang velkommen ombord i Huldra.
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Nesoddbåten

Velkommen til

Din lokale
hjelper AS

«Et vintereventyr»

Ballettskolens juleforestilling har i en år

HAGEMØBLENE HAR ANKOMMET!

arnelendl@gmail.com

Tlf 93 86 11 51

Posisjonstol
Stryn
Parasoll Stavern

Vaktmestertjenester og
trefelling med forsikring

Ø:3m lys grå
m/sveiv og tilt

Bord Stryn
74x74 cm aluminium

Stablestol & Bord Frøya

BORD

m/armlene stål gul/rosa/mint

sammenleggbart

... og til barna

Plaststol Bali
lys blå

Barnestol
stablebar

... og hvis været
svikter – GARN fra kr. 20,–

Barnebord

Moderne Praksis på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling

Ø48 cm

Hehlet tien!
nær

• Tannlegene Fredrikke Arenfeldt Omdal og Eivind Bay Hammer

• Tannpleier Annette Seim Karlsen

Fjellstrandveien 1, Fjellstrand Tlf: 66 91 83 34

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Nå kan sommeren komme –
softisen er tilbake på Circle K!
Ekspertpanel
Brødrene Viktor (3), Olai (5) og Mikkel (7) er i
ekstase. Tom Harald Wilberg har servert softis med tuttifruttistrø.
Det beste i hele verden, synes gutta. - Dette
har vi venta på sier storebror Mikkel. Førsteklassingen husker med skrekk og gru da
softismaskinen på Circke K stengte, det var
tragisk, sier softiseksperten og får samtyk-

Til å begynne med går det rimelig greit for
seg. Tom Harald Wilberg har servert softisen,
og mamma Tale Nysted følger spent med.

kende nikk fra sine brødre. Heldigvis kan de
Fjellvettreglene her på bensinstasjonen, det
er ingen skam å snu!
Ekspertpanelet gir softisen terningkast seks!

Snudde
- Ja, vi snudde i tide sier Tom Harald og smiler i sjegget. Trusler om boikott og juling var

Kvalitetskontroll må til.
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en medvirkende årsak, og selv om softismaskinen krever mye stell, er jobben verdt det.
Bare spør disse gutta, sier Tom Harald, som
er «flasket opp» på stasjonen på Flaskebekk.

Rett i vaskemaskinen
Å spise softis krever sin mann. Det er en utfordring og det blir mye søl.
Treåringen Viktor og femåringen Olai, strever
fælt med å få i seg isbomben. Da er det godt å
ha mamma Tale i nærheten.
– Hageslange og vaskemaskin må til, sier hun
spøkefullt. Nå må gutta spyles, og klærne
havner rett i maskinen.

... så er det rett hjem til spyling med hageslangen – og klærne i vaskemaskinen!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og varm sommer!
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Femtito ganger rundt jorda
Han avsluttet der han begynte, med å kjøre skoleruta.
Elevene ved Alværn ungdomsskole mistet munn og mæle da de fikk
vite at Vagn Iversen hadde kjørt buss i femtito år.
Den 25. april 2019 kjørte den snart 75-årige bussjåføren sin siste
busstur, og fikk rungende hurrarop fra skoleelevene.

«Båtflykting»
– Jeg kom til Norge i 1964 med M/S Peter
Wessel, forteller Vagn, og ble lamslått.
– For et land, her vil jeg bo – og kjøre buss,
og slik ble det.
Den joviale og blide dansken har gjort nordmann av seg, men har beholdt sitt danske
lynne og språk.
Å kjøre buss med Vagn er som å gå på gummisåler. Trygt og veldig behagelig, det skal et
jordskjelv til for å vippe Vagn av pinnen.
– Det kommer intet godt ut av en knyttet
hånd, sier bussjåføren, som har løst potensielle konflikter med høflighet og respekt. Det
er simpelthen umulig å bli sinna på mannen,
han stråler som en sol og er godheten selv.
Uansett hvor beruset eller sinna en passasjer er, blir vedkommende som et lam i
møtet med Vagn.
Det har kollegaene tatt lærdom av, og hans
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ettermæle vil leve lenge i bussgarasjen
på Fagerstrand. Der ble Vagn hedret med
godord og godsaker, og fikk avskjedsga-

ver i fleng. Kollegaene hadde regnet ut at
distansen Vagn har kjørt buss, tilsvarer
femtito ganger rundt jorda, men er det
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slutt, så er det slutt, sier Vagn.
– Nå har jeg kjørt min siste tur som bussjåfør!

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Her fra feiringen i bussgarasjen på Fagerstrand.
Vagn var et forbilde – og inspirerte den yngste til å bli
bussjåfør.

Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

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
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Velkommen til Tangen Senter
Vi har alt av mat og drikke til familiemiddager og sommerkvelder.
Husk at strandleker og bøker gjør feriedagene morsomme og avslappende
– og sportsutstyr, klær og riktige sko til alle anledninger er viktig.
Om du er hjemme eller på hytta; vi hjelper deg også med «kopper og kar» og
det du trenger til kjøkken, grillhjørnet og herlig uteliv.

Åpent hele sommeren:

10–20 (9–18)
gratis

3 TIMER
PARKERING
I P-HUSET

gratis

1 TIME
EXPRESS-PARKERING
PÅ P-TAKET
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SPESIELLE ÅPNINGSTIDER:
Meny
Jernia
Euronics
Mester Grønn
Vinmonopolet
Vitus Apotek
Studio Alf
Pizzabakeren

08-21 (09-20)
09-20 (09-18)
10-19 (10-16)
09-20 (09-18)
10-18 (10-15)
09-20 (10.15-18)
09-20 (09-18)
11-22 (fre 11–23,
lør 13–23, søn 13-22
(hele juli fra kl 13 hver dag
– ord. stengetider)

Foto: Trond Folckersahm
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BUTIKKER

Vi har også
helseforetak, lege,
tannlege, NAV
og andre
servicetjenester.

www.tangensenter.no
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Det flasker seg på Flasken!
Han begynte i oppvasken, og har gått gradene i
restaurantbransjen.
Nå driver Christopher Bjønnes Badendyck
Flasken Kjøkken & Bar sammen med kona
Charlotte.
Det populære «instedet» ligger i Flaskebekksenteret, og holder åpent i hele sommer!

I oppvasken
– Jeg begynte i oppvasken, forteller Christopher, – og har
jobbet meg oppover i restaurantbransjen. Ti år som kjøkkensjef på Egon har gitt meg en god «ballast» på seilasen
fra Oslo til Nesodden. Charlotte er ekte nesodding, og med
Sophie som er tre år, og jentetvillinger på vei, ble Hellvik
vår hjemmehavn, og Flaskebekk vår arbeidsplass. Det har
vært en spennende og fin reise, og vi stortrives på vår egen
arbeidsplass.

Konsert og scene

Charlotte Fjeld er en av Flaskens dyktige og blide servitører
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– I år arrangerer vi i overkant av tredve konserter og
stand-up forestillinger, da er det stappfullt på Flasken.
Det er det også til lunsj, sier kokken, som trår til med en
ny kjøkkensjef i sommer. Han kommer fra Australia – hvor
jeg selv begynte i restaurantbransjen – og heter Jack. Han
kommer til å gjøre som meg, å lage god, hjemmelaget mat,
inspirert av landet «down under». Kanskje får vi kenguru

på menyen, sier den joviale restauratøren spøkefullt. Kvaliteten kommer imidlertid i første
rekke, det skal ikke være nødvendig å reise
over fjorden for å få god mat.
Velsmakende, sommerlig og til overkommelige
priser.

Signalens ekspertpanel, bestående av barnebarn og besteforeldre har prøvesmakt både
hamburgere og spareribs.
Bedre blir det ikke!

Hanne og Khial har funnet tonen bak rattet.

Flaskens gulrotkake har blitt en snakkis, hjemmelaget åf kårs!
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DEDIKERT TIL
NESODDENS
LOKALE NÆRINGSLIV
Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.
Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:
• Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
• NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
• Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
• Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
• NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og
sosial art i løpet av året.
• Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens
næringsliv og styrende organer.
• Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.
Meld dere inn via vår hjemmeside www.nesoddenvekst.no eller pr. e-post til post@nesoddenvekst.no
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Hytte ved sjøen?
Er du på jakt etter en hytte ved
sjøen, en natt eller tre, er «Rødstua»
tingen.
Du kan ankomme med bil, båt eller
nesoddbåt.
«Rødstua» ligger på Nesoddtangen
gård, et steinkast fra Nesoddtangen
brygge.

Oslofjordens Friluftsråd
– «Rødstua» er en av Kystledhyttene, som
eies og drives av Oslofjordens Friluftsråd,
forteller Arne Lendl.
Han er leder i Nesoddtangen Vel, er oppsynsmann for perlen innerst i Tangenbukta, og
har selv leid stedet flere ganger.

«Rødstua» ligger ved siden av Nesoddtangen gård, som eies av Nesodden kommune.
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Hytta er en av de mest tilgjengelige i Indre
Oslofjord, og med seks sengeplasser er den
velegnet for familier som ønsker seg noen
deilige dager ved sjøen.
Solnedgangene her er praktfulle, og man kan
se halve Kongeriket og hele Oslo fra stuevin-

Bli med Marianne og Tore Henning Larsen (reiseleder) på førjulscruise på Mosel
• Koblenz • Cochem • Traben-Trarbach • Bernkastel-Kues

Helpensjon om bord

Bli med SIGNALENS REISEKLUBB og Tore Henning
Larsen, redaktør i Signalen, på et elvecruise til Mosel
Opplev førjulsstemningen i noen av Tysklands
sjarmerende, små byer langs Mosel. Cruiset starter i
Koblenz og derfra seiler vi til de populære vinbyene Cochem, Traben-Trarbach og Bernkastel-Kues.
Bindingsverkshus og vakre bygninger fra middelalderen danner en særpreget ramme rundt tradisjonelle julemarkeder og julepyntede byer.
Vi seiler med det førsteklasses skipet MS Leonora
5 dager fra 28. november | fra 8.790,–

SIGNALENS

T: 21 99 56 00 | E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no

REISEKLUBB
40

I SAMARBEID MED

duet, sier Arne som ikke er kjent for å overdrive!
En kveldsstund her med god mat og leskende
drikke er som manna for kropp og sjel, sier
livsnyteren og hobbyfilosofen.

Oslofjordens Friluftsråd (OF), er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden.
OF har ansvar for store friområder langs
fjorden og har som hovedoppgave å gjøre

– Nærmere sjøen kommer du ikke, sier tilsynsmann Arne og løfter på buksene.
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strender og andre områder tilgjengelige for
alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten.
Siden den første kystledhytta åpnet på Nesodden (Ommen) i 1997 har over 60 hytter
kommet til og er tilgjengelig for alle gjennom OF’s bookingsystem.

«Rødstua» har egen badestrand og en
spektakulær utsikt.

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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Organisasjon
Oslofjordens Friluftsråd (OF), er et
interkommunalt samarbeidsorgan for
kommuner og fylkeskommuner rundt
Oslofjorden. Totalt 29 kommuner og fire
fylkeskommuner, i tillegg er en kommune uten grense mot fjorden, Lørenskog,
med i sammenslutningen. Båtforeninger
og andre brukerforeninger er med i
rådet.

Fra stuevinduet kan Arne Lendl sjekke om nesoddbåtene er i rute (det er de alltid), og om
sola skinner i Holmenkollen.

Oppgave
OF har ansvar for store friområder langs
fjorden og har som hovedoppgave å gjøre
strender og andre områder tilgjengelige
for alle, fremme friluftslivet og beskytte
naturen ved kysten. OF er det største
friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner
mennesker bor i OFs medlemskommuner.
1933
OF ble opprettet i 1933. Fremsynte kvinner og menn så at friluftslivet hadde to
problemer: 1. Stadig flere områder ble
nedbygd og dermed gjort utilgjengelige
for folk flest. 2. Fjorden var forurenset,
og måtte bli renere. Med lite ressurser
og store ambisjoner gikk de i gang.
Viktige områder ble kjøpt opp slik at
innbyggerne fikk tilgang til badestrender.

«Rødstua» er nyoppusset. Det har Arne Lendl sørget for.
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Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand!

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no
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Singel rekefisker!
Christian Hansen (32) er skipper på egen skute, reketråleren
Borøy med registreringsnummer A-7-F.
Navnet stammer fra øya Borøy utenfor Tvedestrand hvor
skuta har hatt sin hjemmehavn siden den ble bygd i 1972.
Hvor mange tonn båten har fisket vet ikke Christian, men
hun er bygd med eik på eik, og er en fantastisk tråler med sine
240 hestekrefter. Nå er båten hans.

Fiskerifagskolen
– Sansen for fjord og fiske fikk jeg inn med morsmelken i Søndre
Hallangen, forteller Christian. Der vokste jeg opp, og fikk min faglige
ballast på Fiskerifagskolen på Aukra. I tillegg har jeg fått mange stalltips av Tore Aaslund, som er sammen med min mor.
Tore er skipper på Skippy og har den beste kokeoppskriften i fjorden.
Rekene og båten hans er verdensberømt, og Tore har vist meg de
beste plassene i fjorden. De røper jeg ikke, men jeg tråler dypt, på 300
meter, og forekomstene er gode.

Singel
– Det eneste det er dårlig med er damer, sier fiskeren, med et lunt
glimt i øyet.
Etter at Helene Kristoffersen la fiskebåten sin Helene i opplag og
ble sjef for Fisketorget er det, meg bekjent, ingen kvinnelige fiskere
i fjorden. Kanskje jeg bør «fiske» etter damer i andre farvann, sier
skøyeren.

Christian Hansen er skipper på egen skute, og fisker (foreløpig)
alene. – Jeg fisker på dypt vann, sier skipperen på Borøy.
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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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Vann og avløp på Ildjernet
Sommeren 2019 blir historisk på Ildjernet. Da blir vannkranene
skrudd på, og det kan «trekkes» i snora. Offentlig vann og avløp
er på plass på den idylliske øya.
– Vårt arbeid i Kavringen/Ildjernet er ferdigstilt, sier sjefen for
vann og avløp i Nesodden kommune Reidun Isachsen.
– Nå venter vi på politisk behandling av Sjøstrand/Flaskebekk
til høsten. Områdeplanen har vært ute på høring, og vi kan
ikke starte opp før områdeplanen er vedtatt. Sjøstrendingene og
Flaskebekkingene må følgelig vente litt til før de kan trekke i
snora med like god samvittighet som Ildjerningene.

Førti eiendommer
– Vi måtte være minst trettifem eiendommer for å komme i mål

Frem til egen vegg har herligheten kostet en kvart million,
forteller Hans Preus.

Tanken blir skjult under en terrasse, og sårene gror fort igjen.
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økonomisk, forteller oppsitteren på «Gaard’n». Vi ble førti. Arbeidet har
pågått siden i fjor sommer, og nå er det meste på plass. Jeg har fått vann
og avløp frem til husveggen, nå gjenstår det bare å få ledningene i hus, og
betale regningen. Tohundreogfemtitusen pluss innvendig rørleggerarbeid
og kommunal tilkoplingsavgift.
Det koster å gå på do, jeg synes vi kunne klart oss med snurredass.
Dette vil føre til økt forbruk av vann og kjemikalier, sier Hans som var en
av de første miljøvernerne i landet, allerede i 1971.

Ildjernet gård
Hans Preus kjøpte den ti mål store eiendommen «Gaard’n» i 1990.
Da ville ingen ha den.
Hus og låve holdt på å ramle ned, men professoren i «tannlegeri» ved UiO

Sundet mellom Kavringen og Ildjernet er værhardt når vinden kommer fra
nordvest, men Hans smiler hele veien til Kavringen for å hente vann, siden
han vet at det snart er siste gang.

Rørene legges grunt.
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så potensialet. Siden har han tilbrakt all fritid, og brukt mesteparten av
pengene sine på «Gaard’n».
Mannen med den gule tralla har blitt et begrep på nesoddbåtene. Hver
gang han tar båten kommer han trillende med tralla, tungt lastet med
bygningsmaterialer og ting og tang han har bruk for. – Jeg samler på
alt, kjøper på tilbud, og det meste havner på den gule tralla og på Ildjernet. Snurredassen ble også fraktet ut på tralla, nå kan den, i likhet med
professoren pensjoneres.
Vannklosett er bestilt, og neste år går professor Preus av med pensjon.

Sår i naturen
For å lage omelett må man knuse egg. For å få offentlig vann og kloakk må
man grave. Sårene på Ildjernet er mange, men ikke veldig dype.

Sårene i naturen gror fort. Her ble det lagt rør i fjor.

Rørene er lagt i naturlige fordypninger, såvidt under bakken, og dekket.
Naturen er fantastisk, og sårene etter rørene som ble lagt i fjor er nesten
ikke synlige i år.

Se selv
I sommer har nesoddbåtene to anløp og to avganger fra Ildjernet hver
dag. Da kan du oppleve den eksotiske øya, rusle rundt på de små
stiene, og ta deg et bad på «Kniven». Den sydligste delen av Ildjernet er en opplevelse i seg selv. Det er imidlertid ingen offentlige
toaletter på øya.
Et dobesøk må derfor vente til du er tilbake på nesoddbåten.
Med mindre du er så heldig å treffe en Ildjerning som kan tilby et
besøk på en nyinnlagt do.

«Mannen med den gule tralla”
49

Bader med svaner
Når badetrappen på Søndre Flaskebekk brygge
settes ut, er det stor spenning om hvem som
blir den første til å bruke den.
Den mest spente var enkemannen Svante Svanesen, som ble enkemann i vår, da han mistet
sin kjære Svanhild.
Han lå på lur, og da Hege Holm gikk i vannet
med ryggen mot sjøen, så hun ikke Svane.
Svaner svømmer - som kjent - ikke på ryggen,
og da Svane så det, skjønte han at det ikke var
sin kjære og freste.
Først da fikk Hege øye på Svante, og kom seg
kjapt på land.
Der fikk hun brusende applaus og evig berømmelse, som den første på Nesodden som har
badet med en svane.

Noen danser med ulver, andre bader med svaner.
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Samme båt, nytt navn, nytt mannskap!
I mange år har reketråleren Pelikan
vært eid og bemannet av Jan Albert og
Erik Johannesen.
Far og sønn har vært et flott team, men
Jan Albert har rukket å bli mange år,
og helsa til Erik skrantet.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Erik Johannesen er storfornøyd med det nye navnet på sin 12 år gamle reketråler. Her
stråler
??han sammen med Phillip Rasmussen og Linus Tollefsen fra Smøgen. Svensken
har gjort nordmann av seg og trives med salg av reker og fisk, rett fra båten på Rådhusbrygga i Oslo.
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– Jeg møtte rett og slett veggen, sier Erik, som
bestemte seg for å selge båten i fjor høst.
Kjøperne ble kollegaene Joakim Gundersen og
Phillip Rasmussen fra Malmøya og Ulvøya, som
har drevet med fiske siden guttedagene.
Pelikan har blitt modernisert og omdøpt til
Fjordgutt, men bærer fortsatt det stolte registreringsnummeret O-5-O.
Etter å ha solgt båten, kjøpte Erik seg inn igjen
med en andel.
– Men nå er ikke ansvaret mitt alene, sier Erik
og smiler. Jeg skal være med å fiske mandager og selge tirsdager, og Fjordgutt beholder
Pelikan sine salgsdager fredag og lørdag, og
rekene er fortsatt de beste. Kokeoppskriften er
nedarvet fra far til sønn og følger med båten.
Legg inn et par minutter ekstra på vei til,
eller fra nesoddbåten og få med deg verdens
beste reker!

Norsk Kunstglass as

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

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

45 år i bygg og anlegg

NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

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

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

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

Vi leverer i hele Follo!

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

KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Tidenes minnemarkering
Aldri har så mange møtt opp i Flaskbekkveien for å hedre de tre som ble drept av
tyskerne på Flaskebekk under andre
verdenskrig.
Minneseremonien fant sted på
Frigjøringsdagen 8. mai, og rammen
rundt arrangementet kunne ikke vært
bedre. Naturen hadde pyntet seg i sin
flotteste drakt.
Til minne om dem som kjempet og falt,
og ga oss alt.

Angrepet
Radiostasjonen med kodenavnet «Corncrake»
ble angrepet av tyskerne om ettermiddagen den
4. juli 1944.
– «Ivar Wilhelm Wagle, Leif Kyrre Karlsen og
Tell-Christian Wagle viste et enormt heltemot
da de prioriterte å ødelegge koder og radioer
heller enn å prøve og unnslippe. De var villige til
å ofre alt for Norges frihet», sa ordfører Truls
Wickholm i sin tale under minneseremonien. De
tre mistet livet, men ga seg ikke uten kamp. To
tyske soldater mistet livet, og aksjonens leder
Siegfried Wolfgang Fehmer ble alvorlig skadet.

Bortimot hundre nesoddinger møtte opp i Flaskebekkveien, som var stengt
mens minneseremonien pågikk.
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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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Under rettsoppgjøret etter krigen ble Gestaposjefen dømt til døden, og
ble henrettet på Akershus Festning 16. mars 1948.

Frigjøringsdagen
– «8. mai 1945 kapitulerte tyskerne. De var blitt nedkjempet av sovjetiske
styrker i nord, og måtte trekke seg sørover. Det var lenge usikkert hva
tyskerne i resten av Norge ville gjøre, men natten mellom 8. og 9. mai
1945 overga de seg, og Norge var igjen blitt en fri nasjon. I dag feirer vi
Norges frihet. Friheten er så dyrebar at det aldri blir umoderne å feire
den. 8. mai er en gledens dag. Vi markerer Frigjørings- og veterandagen,
og feirer at Norge fortsatt er et fritt land å leve i. De fleste av oss har levd
våre liv i frihet. Det kan vi takke dem som ga alt».
Dette sa ordfører Truls Wickholm i sin tale.

Minnestunden ble åpnet av det lokale koret «Flaskehalsene» under ledelse
av Arvid Dalseth Iversen. De sang Per Sivles «Den fyrste song».

Tell Christian Wagle var ett år da faren og onkelen ble drept av tyskerne.
Sammen med sin mor, kom han i sikkerhet i Sverige, og er oppkalt etter sin
onkel.
- Vår familie, og familien av Leif Kyrre Karlsen setter stor pris på at
Det ble
trangt
om
Aspon.
Flankert av speidere og soldater la ordfører Truls Wickholm
ned
krans
påplassen ved
Nesodden minnes de falne hvert år.
minnesmerket.
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Finn fram gamle dias/
lysbilder og negativer
fra loft og kjeller!

Velkommen til vår nye
og moderne klinikk.

Vi kan scanne dem for deg og gi deg
digitale filer! Vi kan også printe dem på
fotopapir eller lerret, sette dem i glass
og ramme eller montere på aluminiumsrammer – så du kan henge dem rett opp
på veggen! Kom innom og se vårt store

Vi benytter det siste innen utstyr,
materialer og behandlingsteknikker.

utvalg av rammer.

Vi har også bred erfaring
innen kosmetisk tannpleie.

Tilbud på
scanning av
dias/lysbilder

Tlf. 66 91 60 20
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00-16.00
Åpningstider
Kveldstimer etter avtale på tirsdager.
Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, tirsdag kl. 08.00 - 20.00
FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

12 stk. 275,–
50 stk. 500,–
100 stk. 700,–
500 stk. 3200,–
1000 stk. 5200,–
inkludert
levering på
minnebrikke!

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

GJELDER TIL 1. AUGUST

www.rehabtannlegeklinikk.no
Mail: post@rehabtannlegeklinikk.nhn.no

Fjellstrandveien 1 • post@glansbilde.no • tlf. 92 21 00 65
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Båtruter 2019 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside per. 29. mai 2019.

Mandag - fredag

Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag

Mandag - fredag
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LØSNING VÅR -19: Det sikreste vårtegnet er når dere finner Signalen på alle båter, busser og i de store butikkene på Odden. God vår og god lesing.

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Inger Steen Rye

Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller pr. e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 23. AUGUST´2019. Skriv løsningen i margen, eller send den pr. mail.

Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
Tlf. ....................................................
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fra Fjellstrand.
Med gavekortet kan du handle for
500 kr hos Circle K, bensinstasjon/
Flaskebekk Autosenter AS.
Vi gratulerer - kortet blir levert deg!

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,–

kroner
som gir vaktmesterassistanse hos
Din Lokale Hjelper as.
Ring Arne for å avtale tid og oppdrag!

Rute B21: neste stopp Steilene
Undernes tid er ikke forbi. I løpet av rekordtid har kommunen
fått til et prøveprosjekt med rutegående anløp på Steilene.
Fra og med St.Hans-helgen vil Rute B21 ha to ankomster til, og
to avganger fra den første oljeterminalen i Norge.

Viken Sjøtjeneste
Arbeidet med å klargjøre, sikre og forsterke den gamle dypvannsbrygga
utføres av Viken Sjøtjeneste. Rustne stenger og stålbjelker er fjernet,
og brygga er forsterket for å tåle hurtigbåtene Baronen, Baronessen og
Tidevind. Som kjent legger disse båtene til med baugen, med av/
påstigning forut. Brygga må derfor tåle en trøkk.
– Dette skal bli bra, sa daglig leder i Viken Sjøtjeneste Siv Elisabeth
Ranheim, da hun var på befaring på Steilene sammen med ordfører Truls
Wickholm.
– Dette stedet er praktfullt, og må være Oslofjordens best bevarte hemmelighet, sa den blide damen som aldri hadde vært på Steilene før.

Bygningen til høyre er den gamle bestyrerboligen på Steilene.

M/S Undine er Nesodden kommunes skyssbåt til Steilene. Her skal Truls
Wickholm og Siv Elisabeth Ranheim skysses fra brygga på Alværn av kaptein
Ann Iren Ødeby og matrosene Nova og Tom Sammerud

Skoleelever fra 9. trinn konkurrerer i volleyball (jentene vant!)
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Steilene
Steilene består av øyene Per- og Landsteilene med Steilene gjestehavn og Nesodden
Seilforening, Storsteilene med naturhavnen,
fuglereservatet Knerten og Fyrsteilene (Kystledhyttene). Alle øyene er statlig sikret som
offentlig friluftsområde, men har lenge vært
vanskelig tilgjengelig for offentligheten. Den
kommunale skyssbåten Undine går i sommerhalvåret i rute fra Alværn brygge. Utover det
kan man bare komme til øyene med egen båt.
På Per- og Landsteilene står restene etter det
første «oljeeventyret» i Norge, bevaringsverdige bygninger fra en svunnen tid. I tillegg er
det småbåthavn, toaletter, gressletter og sandstrand. Perfekte forhold for en utflukt fra Oslo,
bare en drøy halvtimes båttur fra Aker brygge.
Avgang fra Aker brygge kl. 10.00 og 15:00 med
retur fra Steilene kl. 13:30 og 18:30 hver dag i
hele sommer. Se Rute B21 for detaljer.

«Fragile»
Alle som har reist, eller sendt en pakke har sett
merkelappen «Fragile». Det betyr sårbart, og
det gjelder Steilene også, sier Tom Sammerud
som leder fagenhet Ungdom og Fritid i virksomhet Kultur, med ansvar for utleie av lokaler og
fergetransport. Uteskolen bruker Steilene en
dag i uken til alternativ undervisning hele året,
og har skoleklasser på besøk tre dager i uken

fra august til oktober og fra april til St. Hans.
Tom er en pådriver for å tilgjengeliggjøre Steilene som rekreasjonsområde.
Nesodden kommune har imidlertid en stor
utfordring i å legge forholdene til rette for økt
bruk.
– Jeg tenker først og fremst på toaletter og søppel. Besøkende på Steilene må ta hensyn til at
de er på en øy, og aller helst ta med seg sitt eget
søppel. Min bekymring går ganske enkelt på at
øygruppa er sårbar (bl. a. bygningsmasse, flora
og fauna), og at vi må være rustet (bl.a. renhold
og renovasjon) før volumet av besøkende økes
betydelig, sier Tom.

Ordfører Truls Wickholm og Nesodden
kommune har «kapret» Viken Sjøtjeneste
v/daglig leder Siv Elisabeth Ranheim til å
utføre arbeidet på Steilene.

Utleie
Skal du gifte deg er Steilene stedet. Det har
Nesoddens ordfører funnet ut, og skal gifte seg
der i sommer.
«Brudeferden i Hardanger», kommer til å
blekne i forhold til «Brudeferden i Oslofjorden»
når Truls Wickholm, hans tilkomne og brudefølget ankommer Steilene med Rute B21 fra Oslo.
Han skal ikke vie seg selv, men har medbragt
ordførerkollega, som skal smi brudeparet i
hymens lenker.
Selve vielsen skal foregå utendørs, under
syrinbuskene utenfor den gamle bestyrerboligen, i praktfullt midtsommervær, på
vidunderlige Steilene!
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Truls W. har tenkt å søke sommerjobb
som trossekaster på nesoddbåtene.

Mandag – fredag

a = Avgangen seiles kun fredager, og kun til Drøbak

Lørdag og søndag

Mandag – fredag

ne

le

ei
St

b = Seiles kun juni, juli og august

p = Anløper kun for påstigning

ne

le

ei
St

ne

le

ei
St

ne

le

ei
St

Lørdag og søndag

Steilene - rutetider ikke fastsatt ennå
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Lørdag og søndag

Lørdag og søndag
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Tidevind blir «Operabåt»
I alle år har Huldra vært
«Operabåt», men i år går det
ikke. Huldra vikarierer for
Kongen, som er i Horten for å få
stikkontakt, og derfor må
Tidevind vikariere for Huldra.
– Litt leit, sier sjefen for Oscarsborg Operaen Anne Felberg, men
sånn er det.

Bedre tilbud
Årets transporttilbud blir faktisk bedre som
en følge av dette, sier Anne.
Tidevind skal skysse passasjerer fra Oscarsborg til Drøbak, etter forestillingene, i hurtigbåtfart.
På den måten slipper folk å bli stående lenge
å vente, det har vært en stor utfordring
tidligere.

Selv om hun som barn ruslet rundt (i innlandet) på Ringerike, trives Anne Felberg
som fisken i sjøen på Nesodden.
64

For passasjerer fra og til Oslo har vi leid
gode gamle Børøysund og Jacobine.
Sistnevnte er godt kjent i farvannet.
Drøbak har vært Jacobines hjemmehavn i
mange år.

Vi kommer selvsagt til å savne Huldra, og
stemningen ombord, men er sikre på at
lapskausen og pølsene smaker like godt
ombord i Tidevind.

Aida
Det er Guiseppe Verdis Aida, som er årets
opera, forteller Anne.
Braksuksessen med forestillingen i 2009
gjorde at vi kom på Statsbudsjettet, og vi
gleder oss til å gjenta suksessen.
Oscarsborg-Operaen er en av Norges seks
distriktsoperaer, og ble startet av Anne
Felberg og Terje Boye-Hansen i 1998.
Årets operaforestilling kommer til å bringe
det samlede besøkstallet til over 100 000
tilskuere.
Ikke dårlig av en jente fra Åsbygda på
Ringerike, som vokste opp med Arne
Paasche Aasens «Blåveispiken».
Kanskje det var strofen «Jeg går og rusler på Ringerike» som fikk Anne til å studere musikk, og ble ansatt i Operakoret ved
Den Norske Opera og Ballett.
Ikke vet vi, men vi vet at vår «Blåveispike» er
bosatt på Nesodden og hun elsker opera, og
«operabåten»!

Matros Julie Marie Bretun og kaptein Kurt Nilsen gleder seg til å være skyssbåt for Oscarsborg-Operaen
mellom Oscarsborg og Drøbak i august.
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VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et stort utvalg
i bilrekvisita,
kiosk og
dagligvarer

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

• 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

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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Trygg bilpleie
4 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

Norgespremiere 5. september
Oslo Nye Hovedscenen

Ingvild
HOLTHE BYGDNES

Stine
FEVIK

Urpremiere 11. september
Oslo Nye Centralteatret

Sesongpremiere 14. november
Oslo Nye Hovedscenen

odd-magnus Williamson

En romantisk komEdiE
for frustrErtE kvinnEr og tausE mEnn

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

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

