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Da jeg vokste opp på «Kysten Lindesnes og
i Dalstroka innafor» i forrige århundre var
det et Dampskipsselskap i enhver kystby
med respekt for seg selv. Selskapene var
stiftet og etablert av initiativrike
ressurspersoner, ofte såkalte «samfunnsstøtter». Aksjebrevene bærer vitnesbyrd om velstand og rikdom, makt og
posisjon. I Stavanger hadde de
Stavangerske, i Arendal Arendalske og
på
Nesodden
AS
NesoddenBundefjord Damp-skipsselskap.
Stavangerske og Arendalske hadde

«Post-båter» som gikk langs kysten, og
Nesoddbåtene hadde «Pappabåter» som
pløyde Oslofjorden. Nå er de snart borte
alle sammen, kjøpt opp og slått sammen
med store børsnoterte aksjeselskap som
restrukturerer, rasjonaliserer og effektiviserer sjøtransporten.
Det samme har skjedd innen varehandelen,
bank og elektrisitetsverk. De minste blir
spist av de større, og de store blir spist av
de som er enda større. Spis eller bli spist,
utviklingen lar seg ikke stoppe.
Bon apetit!
Red.

7–23 – også lørdag!
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bare lave priser
Trygg bilpleie
 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

REMA 1000 Nesodden
Åpningstider: 8 – 21 (20)

E-mail: fagerhoe@online.no
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Nye tider
Adm. dir. Petter Skou

Så er altså avgjørelsen tatt: Fra 1. juli
2009 er det ikke lenger AS NesoddenBundefjord Dampskipsselskap som er
ansvarlig for driften av Nesoddbåtenes ruter, men Nor-Ferjer AS (som
på det tidspunkt sannsynligvis vil ha et
annet navn som resultat av sammenslåing av selskapene Stavangerske og
Tide).
Som den oppmerksomme leser vil ha fått med
seg fra dagspressen, er regelverket rundt
denne type offentlige anskaffelser slik at
denne avgjørelse er bindende uansett hvilke
uenigheter som hersker rundt den, og uansett
om en eventuell senere rettssak skulle gi
Nesoddbåtene medhold i at avgjørelsen var
uriktig. I så fall vil det være snakk om tilkjennelse av erstatning, ikke omgjøring av den
inngåtte kontrakt mellom SL og Nor-Ferjer.
For det er jo ingen grunn til å legge skjul på
at vi i Nesoddbåtene mener avgjørelsen var
feil. Vi mener både at det hefter feil ved

måten forhandlingsprosessen ble gjennomført på, at vinnerens tilbud ikke tilfredsstilte
kriteriene i konkurransegrunnlaget, og at
oppdragsgiver ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret elementene i dette tilbudet. Disse
oppfatninger skal som nevnt eventuelt vurderes av en domstol, og det er derfor uriktig
å gå nærmere inn på detaljert argumentasjon her, men at denne uenighet foreligger
er jo allment kjent.

Det spesielle ved at Nesoddbåtene tapte
denne konkurranse, er selvfølgelig at tapet
får avgjørende betydning for selskapets
eksistens. For de øvrige tilbydere ville et tap
bety at man ikke utvider sin virksomhet i til5

legg til all den øvrige virksomhet man driver,
for oss betyr det at all virksomhet vi har,
bortfaller. Dette er selvfølgelig dramatisk,
og stiller oss overfor store utfordringer når
det gjelder å holde driften gående frem til
01.07.09, nettopp fordi vi ikke har annen
virksomhet. Men vi skal sette inn det vi har
av ressurser og gjøre alt det som er mulig for
at ikke passasjerene skal bli skadelidende i
en vanskelig overgangssituasjon.
Men det er jo også et kystkulturhistorisk og
følelsesmessig element i dette; Nesoddbåtene vil i 2009 ha 135-års jubileum (det blir
vel ikke rare feiringen), og har i alle disse år
hatt en sentral betydning i Nesoddingers
hverdag. Det er nok ikke overdrevet å si at
måten trafikken drives på, har stor betydning for passasjerenes livskvalitet i hverdagen. Dette vil være situasjonen også i fremdriften. Det er derfor viktig å understreke at
vår misnøye i denne saken går på oppdragsgivers håndtering av konkurransen, ikke på
Nor-Ferjers agering som tilbyder og konkurrent. Tvert om har vi all grunn til å tro at
Nor-Ferjer vil vise seg som en seriøs og god
operatør av rutene. Vi ønsker Nor-Ferjer
lykke til med trafikken, og vi ønsker passasjerene lykke til med Nor-Ferjer.

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no
ÅPNINGSTIDER:
MANDAG–ONSDAG 10–18 • TORSDAG 10–20
FREDAG 10–19 • LØRDAG 10–18
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Bryggedans
Bryggedansen har lange tradisjoner på
Nesodden.
Dansekveldene var populære, ikke minst
fordi de ga muligheter for kontakt. Mang
en nesodding har kommet til verden som
et resulat av en bryggedans!
Det ble arrangert bryggedans på Spro,
Svestad, Fjellstrand, Flaskebekk, Berger og
Fjordvangen brygger, på Nyborgjordet og
ISI-banen for å nevne noen.

Marianne Hjertstedt og Helge Karlsson svinger seg.
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I 1920-30-årene kostet én dans 25 øre, for
en krone kunne man danse hele kvelden –
og en wienerpølse kostet 35 øre!
Bryggene var pyntet med løv og kulørte
lykter og dansegulvet var strødd med talkum og stearinlys som var hakket opp.
Ifølge tidsvitner kunne det gå hardt for seg
på bryggedansene, men på Svestad visste
gutta råd. De strakk et tau over brygga og

med det sopte de rivalene fra byen på
sjøen.
(kilde: Bind 3 av Nesoddens Historie).

setter til da, sier de og får full støtte fra
resten av styret.

I våre dager går det fortsatt for seg, selv
om antall bryggedans-arrangement er blitt
færre.

En fantastisk gjeng, som stiller opp kvelden
i forveien – og dagen derpå. For å rigge
opp og rigge ned, rydde opp – og telle
penger. Dugnadsånden lever i beste velgående på Fjellstrand, alle gjør en innsats.

På Fjellstrand danses det imidlertid fortsatt
for harde livet, en tradisjon de er fast
bestemt på å holde vedlike.
I år var det bygdas eget rockeband «Midnight Special» som spilte skjorta av Fjellstrendingene – og værgudene velsignet
bryggedansen med nydelig vær.
Fastboende, sommergjester, store og små,
valfartet til Fjellstrand.
Bryggedansen lever fortsatt i beste velgående. En tradisjon vi håper vil vedvare.

Bryggedans i hundre

Bjørn Eidsvig og Marianne Hjertstedt
er fyr og flamme.

– Om fem år er vi hundre, sier Helge
Karlsson og Marianne Hjerstedt og tar seg
en svingom.
Vellet fyller hundre år i 2012 og vi skal
ihvertfall sørge for at bryggedansen fort8

Josefine Pedersen
var ansvarlig for salget
av popcorn.

Pengene som kommer inn på pocornmaskinen går uavkortet til skjellsand på badestranda. Det har de yngste bestemt og det
er de som selger popcorn, med Josefine
Pedersen (11 år) i spissen.

Foto: Karin Jonassen

Ole Iver "Ollie" Noreng (11) Mathias Holt
Guttuhaugen (10) og Tim Skåra Sandvik (8)
tar seg av billettsalget og stemplingen.
Ingen slipper inn på brygga uten stempel
på hånda.
«Barnearbeid» av ypperste klasse!

Foto: Karin Jonassen

med kulørte lykter og er sannsynligvis den
eneste scenen i Norge med stupebrett.
Perfekt for «stagediving» fordi scenen er
en gammel badeflåte med stupebrett!

Råkk & Roll
Scenen på Fjellstrand er et syn for guder. I
god gammeldags stil er den rammet inn

Gutta i Midnight Special tar helt av når de
trår til med Dire Straits’ «Money for nothing and the chics for free», og Al Greens
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«Aint no sunshine when she's gone».
Utover kvelden kommer de musikalske
godbitene som perler på en snor, og jubelen vil ingen ende ta når gutta trår til med
«Hvite måke»!

Foto: Karin Jonassen

Matmonsen Erik Tomter er Fjellstrands svar
på Reodor Felgen. Han har konstruert en
motorisert sparkstøtting/trillebår, og den
berømte «Fjellstrand-grillen» som snur og
vender på pølsene.
Alt finnes på www.youtube-barbeque.

Foto: Karin Jonassen
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Også på Sjøstrand ...

Værgudene velsignet
sjøstrendingene med en
deilig sensommerkveld

Sjøstrand Vel feiret i sommer sitt 90-årsjubileum, samt nyrestaurert brygge og
bryggehus med en god, gammeldags
bryggedans.
De vel 100 velmedlemmene har nedlagt en
formidabel dugnadsinnsats og etter 4-5 års
innsats fremstår det gamle bryggehuset i
fordums prakt.
Det samme gjør brygga, som har fått nytt
fundament og dekke, og er klar for nye 90
år med anløp av «nesoddbåter».

Telma Stensrud (7) og
Sunniva Trømborg (8)
stortrivdes på
festen

Stivnakkene
Innrammet av kulørte lykter og den frodige
Sjøstrand-vegetasjonen spillte trioen «The
Stiffnecks» opp til dans. Trioen består av
Geir Otnæs, Tony Sheehan, og Hans
Graasvold. De spiller «Irish/Cajun» og
gamle svisker, og sørget for kjempestemning helt frem til midnatt.

Knut Ihlen Tønsberg svinger seg i
dansen med Sjøstrand Vels primus
motor Elisabeth Engebretsen

Festen ble avsluttet som seg hør og bør
med et gedigent fyrverkeri, hvoretter sensommernatten senket seg over Sjøstrand,
og velets medlemmer.
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... og en annen dans

Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie
Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Lise Eastgate og Lars Andreas Røe fra
Bårdars Danseskole byr opp til dans på
Tingvallakaia.

Kanskje blir det en annen dans etterhvert.
Både for NBDS og Nor-Ferjer AS.
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Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS

Påls Café & Catering as

1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-16
Torsdag 7-18
Lørdag 9-13

64 93 9194

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no

Torstein Bakmand – Biltransport

Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001
Foto: mat.no
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PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE

Frokost - smørbrød - lunsj - snitter - varmretter - kaffe & kaker
Alt i catering - skreddersys etter behov
Dagens middag fra kr 89,– serveres fra kl 13.00–18.30

ÅPNINGSTIDER: 09.00–20.00/18.00
Tlf. 66 91 44 00 • 97 50 04 83

Du finner oss i GRO-senteret på Bjørnemyr
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po st@nbds -signal en.no

Fra Nesodden til Sørlandet
(eller omvendt) med rutebåt?
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I forrige århundre kunne man reise med
«Postbåten» fra Oslo til Kristiansand, eller
omvendt. I dag er vi henvist til tog, fly,
eller milelange køer langs E18, men det finnes et alternativ for båtfrelste nesoddinger. Vi har reist med «rutebåt» fra Oslo til
Kristiansand (via Danmark) – og kan absolutt anbefale turen.

Til Norges fremste
ferieby med bilferje
I sommerhalvåret er Kristiansand reisemål
for tusenvis av store og små. Dyreparken,
Kjuttaviga, og Kaptein Sabeltann trekker
til seg folk som fluer til et fluepapir. Et
besøk i «landets fremste ferieby» har blitt
som en «pilgrimsreise» for nordmenn. Har
man barn, for ikke å snakke om barnebarn,
er man simpelthen nødt til å avlegge byen
et besøk. Spørsmålet er bare hvordan man
kommer dit på en mest behagelig, opplevelsesrik og eventyrlig måte?
Svaret er bilferje; Color Line fra Oslo til
Fredrikshavn og fra Hirtshals til Kristiansand, med innlagt overnatting i deijlige
Skagen. En «innertier» for båtfrelste bilis15

Captain Kid er snillere enn
Kaptein Sabeltann, men er
litt skummel han og!

ter som foretrekker god mat og drikke,
underholdning og salt sjø, fremfor bensinstasjonsmat og varm asfalt.

M/S Color Festival
«Danskebåten» er så avgjort bedre enn sitt
rykte. Ellers hadde skuta neppe vært lastet
til plimsollmerket med biler og sykler, fedre
og mødre, bestefedre og bestemødre – og

Gavetips til barn og barnebarn:
Tur fra Oslo til Kristiansand med Color Line via Fredrikshavn, Skagen, og Hirtshals!
En eventyrlig reise for store og små!

barn i alle regnbuens farger og størrelser.
Stemningen ombord er på stormnivå allerede ved passering Nesoddtangen og når
orkan styrke når Captain Kid inntar scenen
og dansegulvet i Drøbaksundet. Ungene
hyler av skrekkblandet fryd, og de voksne
koser seg med leskende drikke idet solen
går ned bak Tristein og Færder fyr.
Mens store og små sover søtt i sine lugarer,
16

stamper M/S Color Festival mot en sørvestlig kuling med kurs for Danmark, hvor det
er deijlig å være nordmann.

Ville, vakre og
vidunderlige Skagen
M/S Color Festival ankommer Fredrikshavn
etter en omfattende frokost. Skagen er

bare en ørliten kjøretur unna, og vi ankommer danskenes «riviera» før de fleste turistene har fått søvnen ut av øynene. Et perfekt tidspunkt for å gjøre seg kjent med
Gamle Skagen, Den Tilsandede Kirke, og
«Nye» Skagen.
Tid til et morgenbad har vi også, og inntar
hodestups Kattegat. Strendene er milelange og man trenger ikke å være billed-

kunstner for å se skjønnheten i det nordjydske landskapet og lyset.
Forøvrig gjør det ingenting at Color Line

Den tilsandede kirke
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har eget hotell i Skagen, et aldeles glimrende sådant, som vi så absolutt kan anbefale. Tilbudene er som på selskapets skip,

tilpasset store og små mennesker og lommebøker. Det er bare å velge, man blir uansett mett både på mat og inntrykk.

Hirtshals–Kristiansand
Fra Skagen til Hirtshals kjører man på
under én time, og fra Hirtshals kan man
komme til Kristiansand på to og en halv
dersom man har det travelt, men ikke gjør
det! Båten (M/S Silvia Ana) ser ut som en

tordivel og bråker som et uvær.
M/S Christian Kvart derimot, ser ut som en
båt – og er en båt – som pløyer Nordsjøen
på tradisjonelt vis. Captain Kid underholder
barna igjen, mens de voksne koser seg med
sitt og handler avgiftsfrie saker og ting som
folk flest har bruk for.
18

Nøyaktig fire timer etter avgang fra
Hirtshals klapper man til kai i Sørlandets
hovedstad, uten å ha kjørt så mye som en
meter på E18.
Bon voyage!

Kulturtoppen på
Nesodden
Det nyetablerte kulturhuset ligger i
Kongleveien 1, vis à vis Tangen Sentrum.
Dette er et privat initiativ av Tom Ståle
Engebretsen.
– Jeg ønsker å gjøre Nesodden levende, sier
han. – Nesodden trenger et sted hvor det er
aktiviteter – et samlingspunkt hvor ideer
skapes og utføres. Kulturtoppen er ment å
bidra med dette, forteller han.
Ved siden av utstillinger og enkel servering
i helgene, håper han å få til forelesninger
og kursvirksomhet.
– Alt er avhengig av hvem jeg får kontakt
med utover høsten, forteller han. – Jeg har
mange navn på blokka, men trenger flere.
Kulturtoppen er et midlertidig prosjekt.
Huset skal ettervert rives i forbindelse med
Tangenutbyggingen.

Deretter ble det juryering. Temaet for den
første Fotosprinten var "Forfall".

Det første arrangementet som ble
gjennomført var Fotosprint. Dette er en
konkurranse hvor man får et tema, og skal
løse oppgaven i løpet av noen timer.

Fotografen til dette bildet er Harald
Dybsjord. Det fikk andreplassen i
Fotosprinten med tema "Forfall".
19

Vinnerbildet
i
Fotosprinten
på
Kulturtoppens første arrangement er
tatt av Hanne Gøytil Lund.

Flaskebekksenteret

Her er noen av solstrålene i Flaskebekksenteret:
Knut Lorentzen - Matboden
Tore Martin Lier - Nesodden Zoo
Petter Gjetanger - Nesodden Jern og Fargehandel
Kristin Tobiassen - Flasken Café og Vinstue
Erik Rummelhoff og Trond Øyvind Grønneberg - KIWI
Tina Johannessen - Statoil
Andreas Dahl - Nesodden Dyreklinikk ... og på toppen av trappa står Baccus og overvåker det hele

20

Flaskebekksenteret er ikke blant de største
kjøpesenterne i landet, men det de mangler i størrelse tar de igjen på service, vennlighet og sjarm!
I Flaskebekksenteret finner du alt fra dagligvarer, bensin, kinamat og maling, til
hundefor, kanarifugler, hårklipp, mohitos
og villaks. For ikke å snakke om nytt kjøkken, nytt hår og ny bolig.

Fra Hallingdal til
Nesodden og
Flaskebekksenteret
I 1927 kom brødrene Arnfinn og Knut
Hodnungseth i Hallingdal i kontakt med
Lene Dybing, Nina Halvorsen og Trine Myhre Bergum synes den nye Flasken har blitt
lys og trivelig. – Vi stortrives her! sier legesekretæren, frisøren og barnehageassistenten. En deilig avkobling fra å stikke hull på folk, klippe hår og passe unger.
– «Nye» Flasken har blitt veldig stilren, maten er deilig og man får rett og slett lyst
til å sitte her. Det samme sa gutta på bordet ved siden av og bød damene på
musserende rosévin og jordbær.
Richard Bache på Flaskebekk. Han ville ha
satt opp laftede tømmerhytter og slik gikk
det til at brødrene havnet på Nesodden.
Sammen med Kjetil Haagensen har
Liv og Stein Hodnungseth gjort Flasken
Café og Vinstue til et av de hotteste
utestedene på Nesodden.

I 1935-36 bygget de Skoklefall kapell, og i
1958 Tangen Centrum. Brødrene Hodnungseth sysselsatte i sin tid 220 mann og preget
21

i lang tid utbyggingen på Nesodden.
Samfunnshuset, Sunnaas Sykehus og en
rekke byggefelt og småhus er også deres
verk, og det som i dag er Flaskebekk Senter
var i sin tid lager for bedriften og byggevareutsalg.

I dag er det Knut Hodnungseths sønn Stein
og hans kone Liv som driver senteret.
Kanskje ikke det største senteret i landet,
men absolutt ett av de mest innholdsrike
og beste!

From California with
flowers in her hair
Else-Liv Skaar er ikke prototypen på en hippie, men hun har blomster i håret, og er en
ekte «California girl». Sammen med sin
husband Kjell, har hun etter en årrekke i
San Fansisco flyttet hjem til Nesodden.
Med på flyttelasset hadde hun oppskrifter
og kokkekunst i verdensklasse.
Disse deler hun gjerne med sine kollegaer
og kunder i Matboden.

Knut Lorentzen er en heldig mann. Her er den daglige lederen av Matboden
omgitt av sitt «harem». Katinka Hodnungseth, Riina Kirsebom og Else-Liv Skaar.

Varm eller kal(d)kun
Dersom du skal ta pusten fra dine gjester
bør du stikke innom Matboden.
Den bugner av delikatesser og dersom de
ikke har det du er på jakt etter, skaffer de
det. Pronto!
Er du i tillegg lat, eller har dårlig tid, kommer de gjerne hjem til deg med maten. De

lager mye forskjellig til utkjøring av buffeter o.l. Alle deres menyer kan finnes på
matboden.no.
Som for eksempel kalkun – et digert fjærkre som amerikanerne spiser millioner av
hvert år, spesielt i forbindelse med
«Thanksgiving».
Fuglen stappes med «stuffing», settes i
22

ovnen og serveres varm eller kald, men
oppskriften forøvrig må du til Matboden
for å få tak i. Spør etter jenta som har
blomster i håret og gull i strupen.
Kanskje synger hun «If your going to San
Fransisco» for deg på kjøpet!

Hele Nesoddens Jen(s)
Han er født og oppvokst på Taiwan og
heter Jen Huang, men på Nesodden er han
bare Jens. Hele bygdas kinamann, gift med
Chiu-Yun Chen, og den beste Sichuan-kokken i mils omkrets.

– Biff med Kong Baosaus og cashewnøtter
er den store favoritten blant voksne kunder
på Bistroen. Barna liker best Chop Suey –
kinesisk lapskaus, forteller Chiu-Lin.
– Hvitløk og ingefær, kommer det kontant fra
Jens, når vi spør om de viktigste krydderiene. – Har du hvitløk og ingefær i huset kan
du lage hva som helst og du blir aldri forkjølet. Kok ned innholdet i en colaflaske til det
halve og tilsett en god dose ingefær, servér
Kong Baosaus er basert
på tørr chilli. Jens har fem
varianter og kan ut fra
dem komponere 100
smaksvarianter.
Slå den!

Flaskebekk Bistro
Jens og Chiu-Yun har bodd i Norge i 22 år.
Til Nesodden og Flaskebekksenteret kom
de i 1995 og har siden vært å finne henholdsvis bak, og foran, disken.
Restauranten er prototypen på en familiebedrift, alle tar i et tak og alt er hjemmelaget. Jens overlater ingenting til andre, han
vil ha full kontroll og går god for hver eneste ingrediens som havner i woken.
– Kjøtt og grønnsaker er hovedingrediensene i det kinesesiske kjøkkenet, og alt skal
være ferskt og friskt, sier Jens og går i gang
med en porsjon Kong Bao.
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den varm, og vips: forkjølelsen blir borte!
For egen del vil vi gjerne legge til at vi bare
unntaksvis ser tjukke kinesere – og vi har
aldri observert en kineser på McDonalds.
Kanskje de vet noe som ikke vi vet?
I juli hvert år går mang en nesodding på
veggene. Man møter en stengt dør på
Bistroen. Jens og familien besøker resten av
familien. På Taiwan.
FLASKEBEKK SENTER AS 66 96 21 00
Telefaks
66 96 21 01
E-post: stein@hodnungseth.no
KIWI Flaskebekk
Advokat Arne O. Sørby
Alexander Frisør
Flaskebekk Bistro
Flasken Café og Vinstue
Inger Tuv AS
Nesodden Akupunktur
Nesodden Jern & Farge
Nesodden Dyreklinikk
Nesodden Zoo
Psykolog Liv Thulesius
Viking Bygg & Interiør
Vital Fysioterapi
Statoil

66 91 16
66 96 55
66 91 30
66 91 48
66 91 74
66 96 11
66 91 99
66 96 06
66 91 00
66 91 67
66 91 66
66 9152
66 91 50
66 91 15

02
00
76
20
00
70
00
05
90
50
55
09
03
57

Flaskebekksenteret i sin spede begynnelse sett fra luften

"Hvis man ikke har penger,
må man i det minste spise godt!"
Christianiabohemen Hans Jæger

Stranden 3,
Aker Brygge, 0250 Oslo
Telefon 22 83 00 60

Brødrene Hodnungseth i sitt rette element – på byggeplassen!
Bildet er tatt i 1963.
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– din
lokale
gullsmed!

Godt utvalg i
gull, sølv, ur og gaveartikler
Velkommen til oss på Tangen Nærsenter • Telefon 66 96 18 00
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Endelig ny stasjon

I løpet av høsten forsvinner sannsynligvis
ett av det mest kjente «landemerkene»
på Nesodden, Statoil Flaskebekk.
Bensinstasjonen vil imidlertid "gjenoppstå"
etter 4-5 måneder i ny og mere tidsriktig form.

– Vi gleder oss enormt, sier Tom Harald
Wilberg som har høyoktan i blodårene,
og en franchise-avtale med Statoil
Detaljhandel AS i lomma.
Den nye stasjonen kommer til å bli veldig
26

fin, ny og moderne, med en trafikkal
løsning som vi har drømt om lenge.

w w w. n b d s - s i g n a l e n . n o

Trivelig arbeidsplass
Kristin Eriksen stortrives bak disken.
– Kjempeartig jobb med snille sjefer og
hyggelige kunder, men du verden så godt
det skal bli med ny bensinstasjon.
For ikke å snakke om skikkelige toalettforhold og et tidsmessig tilbud til våre kunder.
Daglig leder Joakim Slaatsveen smiler i
skjegget og tar «bølgen» i bakgrunnen.
– Dette har vi venta på lenge, sier han og
krysser fingrene for at gravemaskinene er
på plass innen neste nummer av Signalen.

Et trivelig trekløver
på Statoil Flaskebekk;
Joakim Slaatsveen,
Kristin Eriksen og
Tom Harald Wilberg

Annonseplasser på Nesoddbåtene får du kun bestilt hos oss:
Original Design & Display
Tlf. 22 83 02 02
www.original.as
Shell-dama kan bare gå å legge seg,
Statoil har de blideste medarbeiderne!
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Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell
Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!

Smak og behov er forskjellig
fra menneske til menneske.
Derfor er det viktig at du som
kunde har muligheten til å velge
det som passer deg.
Også når det gjelder pris

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no
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Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

Sett på fjorden
Det var den argentinske fullriggeren Libertad
og dens mannskap som kom til Oslo for å se
sitt fotballag bli rundspilt av John Carew & Co.
Om bord i den 104 meter lange 3-masteren
befant det seg et mannskap på 138.
Fregatten regnes som en av de største og
raskeste store seilskipene i verden i sin klasse. Hun har gjennomått en omfattende overhaling de siste to årene. En del av moderniseringen består også i at skipet for første gang
har kvinnelige kadetter og mannskap ombord.
Besøket i Oslo er viktig fordi den argentinske

Tenke seg til at oppå disse rørene,
som skal dunkes 60 meter ned i
gjørma og fylles med betong,
kommer det en helt ny bydel
ytterst på Tjuvholmen.
regjerningen ser på Libertad
som en «flytende ambassade».
Den reiser på en "verdensturné"
hvert år, til forskjellige steder.
Det er 20 år siden sist skipet var
i Norge.
På bildet passerer hun Ildjernsflua for nordgående.
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Kjekt å ha dersom du skal ha på land stor fisk!

§

Bjørnemyr senter v/Coop Prix

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
NB-gården, Kapellveien 2, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 31 35 Mob 906 19 116
e-post: geirtp@online.no

A

TO

• Extention • Hull i ører/nese • Navlepiercing

RISE

N

R•

Ø
T

R•

Ø
T

ELEKTRIKER

A
ST
A LL

KNUT BRORSON A/S
Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19
24-timers vaktservice: 90

OGSÅ HUDPLEIE OG FOTTERAPI

MAN-ONS 10-17, TORS 10-19, FREDAG 10-16, LØRDAG ETTER AVTALE

T

A
ST
A LL

Frisører Trine & Sandra

Tlf 66 91 81 81

R

U

-I
•EL

-I
•EL

N

• Tilhengerutleie

Dame- og Herrefrisør

(åpne og lukkede)

RISE

T

A

TO

R

U

VI KAN
TILBY:
• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

61 51 30

• CD-plater og DVD-filmer

angen relast as
Flateby Gård
Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60
www.tangentrelast.no

• DVD-utleie

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

Signalen
gratulerer:
Kaptein og «altmuligmann» Tor Kolstad
fylte 60 år den 21. juli
Tor er født og oppvokst på Killingen, har
bodd på Gressholmen
og har kjørt alt som
flyte kan i Indre
Oslofjord.
Han er styremedlem i
Redningsselskapet,
hadde hus på Rodeløkka som var innredet som en båt, og eier redningsskøyta
R/S Sørlandskøyta.
I fritiden er han som oftest å finne
ombord i minesveiperen KNM Alta.
Det forbauser oss ikke at 60-års dagen ble
«feiret» med nattskift på M/S Smørbukk!
Vi gratulerer med vel overstått.

Matros Viggo Kristiansen fyller 60 år
den 23. september
Etter drøye 30 år på Notodden og i utenriksfart, overtok Viggo barndomshjemmet
på Kjærnes i Ås.

Dermed ble det
innenriksfart i hjemlige farvann og Viggo
trives godt både i
godstolen hjemme
og på jobben i NBDS.
– Ser ikke bort fra at
jeg tar meg en tur ut
på terrassen for å
feire litt den 23. september, dagen er jo
både en søndag og høstjevndøgn, sier
skøyeren og ringer i klokka på M/S
Smørbukk. Vi gratulerer!

Yngve Lind fyller 60 år den 26. september
Vedlikeholdssjef,
matros, øltapper på
charterturer, og båtselskapets «potet»
Yngve Lind fyller
60 år onsdag
26. september.
Yngve har i snart
hundre år levd med
mobilen rundt halsen, og trådt til på et
øyeblikks varsel. Han kjenner hver krinkel
og krok på hver eneste båt og kan reparere hvasomhelst, nårsomhelst.
Dersom ingen av båtene går i stykker, og
alle mann er på jobb den 26. september
håper han å feire dagen hjemme på
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Vinterbro sammen med Oddlaug.
Men mest sannsynlig så er han på jobb.
Vi gratulerer!
Svein Håkonsen fyller 60 år den 8. oktober
Den trauste matrosen på M/S Prinsen
så dagens lys i
Hunndalen, og har
«støtt hatt interesse
for sjøen».
Vi kan ikke se bort
fra at oppfinneren
av påhengsmotoren,
Even Rude, har hatt noe med den medfødte interessen for sjøen å gjøre. Statuen av
Even står støtt i Hunndalen.
Svein har seilt med passasjerer på Mjøsa, i
Middelhavet og i Atlanteren.
Fødselsdagen feires med passasjerfrakt i
Indre Oslofjord. Vi gratulerer!

Geir Engebretsen i
Concordia Bus
fyller 50 år den 22.
september.

Skilt til alle formål
Nærsenteret på Tangen

Original Foliedekor
Tlf. 98 81 06 06
Lise-Lotte@Original.AS

en vannaerobic
Havfru

«Mor
du
so
«Vil ere i
t
med m trening
s
a
f
sprut
bli en?»
k
i»
s
fi
Nye medlemmer
velkommen
Trening tilpasset alle aldre. Fin for de med rygg/nakkeproblemer,
kolls, revmatisme, idrettsskader, og bekkenplager i og etter
svangerskap. Bedre kondisjon.
Påmelding til Tlf. 66 91 64 01 / 40 40 54 88 Lise
Mobil 92 01 50 74 Kine
e-post: havfruen@bluezone.no

SOMMER- / HØSTSALG
i butikken med det rare i
Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
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• Inntil 60% på barneklær 0–8 år
• Brukthjørne m / snurrepiperier
• Mange spennende gaveidéer!
• Ny forsyning Janus ulltøy!
Åpningstider: Hverdager 10:00 – 22:00
Lør / Søn 11:00 – 22:00
Drøbakveien 18 Tlf. 66 96 03 40

Dyna Fyr
Det gikk et forundringens sukk gjennom
passasjerende på M/S Smørbukk da den
plutselig mistet farten for sørgående
utenfor Dyna fyr herforleden.
– Det er bare fordi det er dykkere under
Dyna! kunne kaptein Magne Olsen fortelle over skipets høytaleranlegg, før han
igjen ga full gass og fortsatte mot Tangen.

AS Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
Stranden 1, 0250 Oslo
Tlf. kontor: 22 87 64 20
Ekspedisjon: 23 11 52 20
Mandag-Fredag 08.30-16.00
E-post: nbds@online.no
GODS LEVERES FØR KL. 14.00
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www.nbds.no

NE SO D D E N

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Etter en sånn sommer, kan vi nesten
love at det hos oss er like varmt
både ute og inne – hele året!
Ha en god dag på brygga!
Velkommen!
– hilsen Hannibal
Stranden 3 - Aker Brygge - Tlf 22 83 28 90
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Scandinavian Grand Prix ‘07
De beste tilskuerplassene!
Selv om M/S Bamse Brakar ikke deltok i
Båtracet, var det også i år Nesoddbåtene
og bryggene som hadde de beste tilskuerplassene.
På Tangenbrygga hadde folk rigget seg til
med fluktstoler og forfriskninger, og i Oslo
sto folk som sild i tønne både på Tingvallakaia og på Rådhusbrygge 4.

Årets båtrace hadde dessverre ikke værgudene
med seg i år, uten at det la noen demper på stemningen

Kaptein Magne Olsen og hans mannskap
ombord i M/S Smørbukk manøvrerte med
stor presisjon mellom båter og bøyer, og
passasjerene fikk oppleve Båtracet fra
«orkesterplass».
Smørbukk gikk Dynaløpet helt frem til
løpet startet, og Skipsløpet mens Bjørn
Rune Gjelsten suste rundt Dyna med konkurrentene betryggende bak seg.
Fra start til mål.
Vi gratulerer!
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På Tangenbrygga hadde folk rigget seg
til med fluktstoler og forfriskninger.

Mens sjeikene råkjørte i Dynaløpet
hersket det fred og fordragelighet i
Skipsløpet.

Oslo IX var på tur fra Langøyene
... og gutta ombord i snekka brydde
seg ikke en døyt om båtracet.
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Busselskapet på Nesodden heter nå bare:

Selv om navnet er forandret fortsetter vi selvfølgelig med
den samme gode service for våre passasjerer.
Vi er, som tidligere, åpne for busstransport for
skoleklasser, sportsklubber og liknende.
Ta gjerne kontakt med driftsledelsen
v/Tom Bolstad for tilbud.

Velkommen til vårt kjøkken som serverer
både kinesisk og norsk mat!
Vi serverer deg aller helst her hos oss, men passer det deg
bedre å hente, gir vi deg 10% avslag på prisen.
VI HAR ALLE RETTIGHETER!
Telefon

66 91 48 20
Man: stengt • Tirs – lør: 15 - 24 • Søn – helligdager: 13 - 22

Telefon: 45 49 27 00 • Mobil: 98 25 53 30 • Faks: 66 91 06 80
E-post: tom.bolstad@concordiabus.no
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Signalens Matspalte

Blåbær – slett ikke «bare blåbær»!
Kjedelig å plukke blåbær? Nei nei, tar
man det som en helsebringende tur i
skog og mark får man i tillegg god samvittighet for å høste av markens grøde.
I tillegg viser utallige undersøkelser at
det lille bæret kan være verdt noen
timer ute i naturen.

Blåbærpai
2 1/2 dl hvetemel (150 g)
1 dl sukker
1/2 ts bakepulver
150 g smør eller margarin
2 ss vann eller 1 eggeplomme
smør eller margarin til formen
2 dl blåbær
1/2 dl sukker til fyllen
Bland mel, sukker og bakepulver.
Smuldre smøret i melblandingen.
Ha i vannet eller eggeplommen.
Arbeid deigen raskt sammen.
La den stå kaldt i 15 minutter.

– Blåbær er svært rike på flavanoider, sier
Harald Carlsen fra Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.
Flavanoider er antioksidanter – og på
lista over matvarer med mye antioksidanter, finner vi faktisk blåbæret blant de
fem på topp. Og dette kan gjøre utslag
på helsa, mener forskerne.

Del deigen i to og kjevle den til to
runde leiver, ca 25 cm i diameter. Det
er lurt å kjevle deigen mellom to
smørpapir, da går det lettere.
Dekk bunnen og kantene på en smurt
paiform. Stek den i ovnen ved
200 C i ca 8 minutter.

– Studier på rotter viser at ekstrakter fra
blåbær kan forsinke aldringsprosessen
og gjøre hjernen klarere, sier Carlsen.
Det finnes også studier som viser at
bæret kan motvirke både kreft og
senke innholdet av kolesterol i blodet.

Fyll paiskallet med bær, strø over
sukker. Legg den andre leiven over
som lokk. Lag noen snitt i lokket
slik at fuktigheten kan fordampe.
Stek paien i ovnen ved 200 C i ca 20
minutter. Server paien lun, gjerne med
pisket krem eller vaniljesaus til.

Så det er bare å få i seg godsakene!
Foto: Nina Bugge Øyen
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Torghandel
NESODDEN

FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
frukt og grønt
hagesenter
anleggsgartner

Kunsten å slappe av ...

mineralvann
øl
ved
utkjøring av blomster og ved
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MAN-ONS 10–17 • TORS-FRE 10–19
LØR 09–15

Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Høstruter Nesoddbåtene 2006
RUTE 601 NESODDTANGEN – AKER BRYGGE

Hallo i luken!

Fra 6. aug 2007 MANDAG–FREDAG:

Har du husket å hente de
nye rutetabellene?

0530 0600 0630 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1540 1600 1620 1640
1700 1735 1800 1835 1900 1930H 2000H 2030H 2100H
2130H 2200H 2230H 2300 0000 0100F 0200FN

RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
0602 0632 0712 0732 0752 0812 0832 0932 1032 1132
1232 1332 1432 1512 1532 1552 1612 1632 1652 1712
1732 1807 1832 1902 1945H 2015H 2045H 2115H 2145H
2215H 2245H 2345H 0045HT 0032F 0132FN

RUTE 602 OSLO – NESODDENS VESTSIDE
Se eget rutehefte!

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER
Nina Andersen i luka til Ekspedisjonen på Aker Brygge
h
f
m
n

=
=
=
=

hurtigbåt
kjøres kun natt til lørdag og natt til søndag
deretter minutter over hel time
nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

Fra 11.09.2007 MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddt.: 0630 0657 0719 0740 0820 1500 1540 1620 1700
Ank. Lysaker: 0639 0706 0728 0749 0829 1509 1549 1629 1700
Fra Lysaker: 0644 0707 0729 0750 0840 1525 1605 1645 1725
Ank. Nesoddt.: 0653 0716 0738 0817 0849 1534 1614 1654 1734

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
41

Da det virker som kryssordet i forrige nummer var et hakk for
vanskelig (vi fikk mange gale svar denne gang), trår vi nok en
gang til med ordlek! Signalen har nok en gang vært så heldig å
få Andreas Lunnan til å lage en egen «Nesodden-versjon».
Han lager tilsvarende for bergensere i Bergens Tidende og for
trøndere i Adresseavisen – og ikke minst i Allers.

Ordleken
Andreas Lunnan

God fornøyelse, og lykke til med Ordleken.

ANLØPSSTED
40

46 73

NESODDBÅT PÅ 1920-30-TALLET
50 69 52 14
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63 35 26 54

23 29

38

3

ANLØPSSTED
13

59 65

7

72 22
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80

41

12

2

3

9

75 60
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21 62 44
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15 55

44 69
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38 67
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7

27 50

19 74
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DEL AV STYRE

60

36 56

66 69

64 26

1

17 47

80 70 55

EPOKE
37

17 33

19 69

77 58

42 63

15

BRYGGE
8

UFORMELL SJØSPORT
18

FORANDRING
6

SANGER, DØD 5. SEPT. 2007
53 45

NØDVENDIG «ONDE»
36

24 14

29

12 57

24 19

62 76

55 18

39 21 61

FANGSTSKUTE

28 35

54 20

56

3

60

BÅTELDORADO
10

24 61

7

30

4

12

59 18

37

7

31 45

16 78

61 17 13

TRYLLEFORMEL
49 28

6

42

69 39 47

52

72 21
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2. Overfør bokstavene (evt. utrops-, spørsmålstegn eller komma) til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

Slik løser du
oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2

28

29

3

4

30

5

31 32

6

7

8

33 34

35 36

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!
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37 38 39 40
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62 63
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,
66

67

68 69
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!
Løsningen sender du til:
NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 25. november 2007

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Navn: .......................................................................................................

som kan brukes hos vår annonsør

Adresse: ...................................................................................................

Giving & Dining
på Gro-senteret på Bjørnemyr!

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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Vinner
av gavekort
i forrige nummer er:

Signe Dahle,
Oksval Terrasse 1 D,
1450 Nesoddtangen.
Vi gratulerer!!

KGB på Nesodden
Tekst: Tormod Haugstad
Foto: Tormod Haugstad

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke
hadde kunstgressbane øverst på min prioriteringsliste, det er alltid gode prosjekter
som man må prioritere mellom, men i dag
er vi stolte over banen og glad for at vi har
tatt dette løftet som gir barn og unge et
helt nytt tilbud, sa ordfører Christian
Hintze Holm i sin tale.
I disse dager er det mange som tar seg en
tur til Berger for å se på den nye kunstgressbanen. Den er blitt en attraksjon der
den ligger flott og innbydende nord for
gressbanen.
– Denne banen betyr en revolusjon for fotballen på halvøya. Vi får muligheten til å
trene på et utmerket underlag hele året,

De unge fotballspillerne Jemima Astrid Brennen og Joakim Hjertvik åpnet banen med egne
taler. Det samme gjorde leder av kommunens plankomite, Kjell Gudmundsen (t.v.),
ordfører Christian Hintze Holm, kultursjef Marit Mellem
og teknisk sjef Svein Kaarød.

Nye tider for nesoddfotballen
– Jeg tror dette må være landets fineste
kunstgressbane hvis man ser på beliggenheten, sier lederen i Nesodden idretts-

forening, Knut Straume.
Han er en av ildsjelene som i sju år har
arbeidet knallhardt for å få en kunstgressbane på Berger.
Lørdag 1. september var den en realitet.
Flere hundre barn og voksne deltok i den
stilfulle åpningen.
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Tobias Nørbekk Hovind (4 1/2), Tage
Munthe Berg (9) og Stian Haugen (13)
legger grunnlaget for en mulig fremtidig proffkarriere på den grønne matta.

sier Lars Smith som leder av fotballgruppa.
– Den vil gi bedre sportslige resultater.
Erfaringene landet rundt med hundrevis av
nye kunstgressbaner de siste årene viser at
klubber med kunstgress svært ofte klarer å
heve seg i konkurransen. En viktig årsak er
selvfølgelig at en stadig større andel av
kampene går på kunstgress og de klubbene
som daglig trener på dette underlaget, har
en fordel. Spill på kunstgress krever bedre
teknikk av spillerne, sier Smith.
– En konsekvens av kunstgress og økt
rekruttering, er også sprengt banekapasitet. Paradoksalt øker behovet for enda
flere baner når det kommer en kunstgressbane. Derfor må målet være å få lagt
kunstgress også på Fagerstrand som ligger
lengst unna.
Foto: Tormod Haugstad

Her kaster politiker Kjell Gudmundsen (H)
seg etter en ball. Han virket noe mer spretten enn SV-ordfører Christian Hintze
Holm(til venstre). Interessen for å skyte
straffer på politikerne var stor!

Uansett vil 2007 bli et merkeår for fotballen på halvøya. Nesodden har de siste
årene klart å hevde seg i toppen av flere
aldersbestemte avdelinger i Oslo fotballkrets takket være bevisst satsing på å
utvikle de mange talentene.
– Planleggingen av kunstgressbanen, det
såkalte KGB-prosjektet, startet for godt
over 10 år siden. Det har vært en lang prosess, men Nesodden kommune fortjener ros
for sitt vedtak om å legge den nye banen til
Berger. Det var det klart dyreste alternativet, men framtidas generasjoner vil takke
kommunens folkevalgte for at man har
etablert et fullverdig idrettsanlegg med friidrettsbane, fotballbaner, skistadion med
snøproduksjonsanlegg, gang- og sykkelstier på Berger.
– Nesodden idrettsforening og fotballgruppa har slitt knallhardt for å klare sitt eget
løfte om å bidra med to millioner av kostnadene til ny bane. Med bortfall av
automatinntekter ble dette et tungt
økonomisk løft.
– Vi har jobbet dugnader og økt treningsavgiften for å få det til. Vi takker alle,
store som små, for at de har gitt sitt bidrag
på denne måten, sier Lars Smith.
Signalen gratulerer med ny bane!
45

Vi fører alt hva
hjertet
begjærer
innen
moteriktig
undertøy
og badetøy
i B-C-D-E-F
og G-størrelser!
Kom innom
for personlig
service!
Velkommen til
Stranden 1 - Aker Brygge, 0250 Oslo
Telefon 22 83 44 32 • Fax 22 83 10 16

En pir og en cabincruiser
Kompisene Eskild Spernes og Victor Rinde
elsker å fiske, men de hater cabincruisere.
På Tangenbrygga får de torsk og makrell
på kroken, men dessverre også tullinger i
plastikkbåter som går altfor nær land.

Stor fangst
– Vi fisker så ofte vi kan, sier gutta og spytter snus i le.
– Både her på Tangenbrygga, på Fjellstrand
og på Spro. De beste fiskeplassene er imidlertid på Kavringen, Ildjernet og Steilene,
men da må vi i båt og båter er noe herk!
sier fiskerne og knytter nevene etter
«Tupperwaren» som nettopp har stukket
av med ei stingsild og 40 meter nylon.
Gutta bor i Oslo, men er født og oppvokst
på Nesodden og foretrekker fiskeplassene
på Nesodden fremfor Malmøya og
Bygdøy. – På Malmøya er vannet forurenset – og på Bygdøy kan man risikere å få en
nudist på kroken. Da er det bedre med en
cabincruiser på Tangen.
Skitt fiske!
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En sommer er over ...

2007 ble århundrets sommer – med negativt fortegn, dessverre. Regnet ville ingen
ende ta, og hver gang man tenkte tanken
om å pakke badebag og strandstoler, satte
regnet inn, og det var ikke bare vanlig stille
sommerregn, men styrtregn i timer og
dager i strekk.
Tidligere helt tette båter begynte å ta inn
vann – ovenfra! Flere ukers ferier ble avviklet under plutselig utette kalesjer og nede
under dekk var det uvanlig fuktig og rått!
Vi gleder oss til neste år ...

Tofupill ® - en sann lettelse i overgangsalderen
Overgangsalderen er en fase der dine egne valg kan avgjøre hvordan hverdagen og livskvaliteten blir. Velger du hormonfrie, naturlige Tofupill® kan du
dempe hetetokter, slippe unna en lang rekke andre plager og du kan få
ny energi og livslyst. Dessuten er det dokumentert at du styrker benbygningen din.
Men det beste av alt er at
du kan ha gullende ren
samvittighet overfor
kroppen din fordi
Tofupill® er et rent
kosttilskudd helt
uten bivirkninger!

Harmoni Helsekost • GRO-senteret på Bjørnemyr • tlf 66 91 06 00 • E-mail: joessy@c2i.net
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Kjøp
to flasker
– få en eske gratis!
Verdi 120,–
(Tilbudet varer ut oktober)

Husker dere «Snarveien»?
Mange husker sikkert den lille hurtigbåten «Snarveien» som tok over etter
«Tornerose» i ruten NesoddtangenFornebu-Lysaker i 1988?

av Harald Lorentzen

Med sine 60 passasjerplasser ble den så altfor liten etterhvert som ruten ble mer og
mer populær.
Så på vinteren 1991 kom «Prinsessen» og
dermed var alle kapasitetsproblemene løst.
Men altså denne gang dreier det seg om
«Snarveien»:
Den startet sin maritime løpebane i
Stavanger i 1982, bygget hos Brødrene
Aaa. Den ble først døpt «Rygerskyss». Her
fartet den rundt noen år før den ble innsjøbåt og i fart på Mjøsa med navnet
«Mjøslyn». I 1988 ble den solgt til SIN
Gruppen i Horten og utleiet til
Nesoddbåtene med navnet «Snarveien».
Etter endt tjeneste her i fjorden gikk ferden til Sverige og Bottenviken.
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Men svenske ville den ikke være lenge. Den
ville tilbake til gamlelandet.

www
norevent.no

På en av nordlandssommerens vakreste og
varmeste dager svingte vi av E6 og kjørte ut
på Steigenhalvøya i Nordland. Etter ca. tre
kvarters kjøring var vi framme på det lille
stedet Nordfold, der stoppet veien. Hit gikk
for noen år siden en av mange bilferger, før
tunnelene og broenes jafs i den nordnorske
naturen. Men hva fikk man i stedet? – Jo en
liten, men meget populær hurtigbåt
«Steigfart»!
Her lå den, min gamle arbeidsplass! Her nøt
den sine pensjonistdager (som dens tidligere mannskap også gjør), her gikk den
noen turer hver dag, nå på sommeren
sågar bare tre dager i uken. Dessverre lå
den stille den dagen jeg var på besøk.
Båten er i dag eiet av Torghatten DS som
driver denne bygderuten. Den lå badet i
solskinnet da vi var på besøk, nesten i
samme fargene som den sommeren for seksten år siden da vi tok farvel med den og sa
takk for innsatsen.

NORWEGIAN EVENT MANAGEMENT AS
Sydveien 19,
1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 16 00
Mobil 908 66 705 / 481 45 550
E-post: torehla@online.no

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie
Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Helios Nesoddtangen
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Bryggetorget 4,
Aker Brygge

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk

Bordbestilling:
21 50 10 90

hverdager 10-20 og lørdager 10-18

Fortsatt god reise min gamle venn!
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AS NBDS og Nor-Ferjer i positiv dialog

Fra v. Egil Nylund, Alf Jørgen Fedog, Leif-Arild Huseby, Roger Andersen, Hans Lauritzen, Petter Skou, Arild Brun og Ivar Fossand
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Det var en staut høvedsmann i Nor-Ferjer
AS som møtte de ansatte i AS NesoddenBundefjord Dampskipsselskap.
Administrerende direktør Egil Nylund
hadde tatt turen til Oslo for å møte ryggraden i Nesoddbåtene.
Været var praktfullt og bar bud om en forhåpentligvis smertefri overgang fra en
operatør på Nesoddensambandet til en
annen.

Stor takk
– Vi er meget takknemlige ovenfor Petter
Skou og NBDS for at vi på denne måten
fikk anledning til å presentere oss ovenfor
de ansatte i selskapet, sa Egil Nylund. Med

Adm. dir. Petter Skou og adm. dir. Egil
Nylund skuer utover Oslofjorden.

seg til Oslo hadde han prosjektleder Alf
Jørgen Fedog, personalsjef Hans Lauritzen

terer i rederinæringen. Vi konkurrerer om

og hurtigbåtsjef Ivan Fossand.

et anbud, og aksepterer utfallet. Nå må vi

– Det er viktig å komme i en konstruktiv

bruke tiden frem til 1. juli 2009 slik at avvik-

dialog på et så tidlig tidspunkt som mulig,

lingen av NBDS sitt samband og etablering-

og vi er derfor veldig glade og takknemlige

en av vårt går så smertefritt som mulig.

for at Petter Skou svarte ja på vår forespørsel om å treffe de ansatte. Det bekrefter

Vi i Signalen vil følge utviklingen med

den gode kollegiale holdningen som eksis-

argusøyne.
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Jordbærbilen
Hvert eneste
år står den der –
jordbærbilen på Grøstad gård.
I år debuterte Trond Marius Grøstad
Halvorsen (12) som jordbærselger, her sammen med Ulrika Wennberg.
– I år ble Zephyr-jordbærene ekstra fine,
forteller Trond Marius, – det sørget fint vær
og passelig med regn for.
Grøstad-bærene var i år også til salgs utenfor Kiwi på Flaskebekk og Rema på
Skoklefald, men nå er imidlertid sesongen
over. En ny jordbærsesong er imidlertid
bare et svangerskap unna.
Vi gleder oss allerede!

Jo lenger man går, jo billigere blir det
... for våre stamg jester fra Nesodden! – Gå helt til Stranden 53 !

Hos oss får du fremdeles flere ting til under 50-lappen!
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Knut Ihlen Tønsberg:

5 på båten
– Hva tror du om det
nye båttilbudet?

Afternoon Tea
består av:
Fingersandwich – assorterte
små delikatesser.
Nystekte rosinscones.
Krem og jordbærsyltetøy.
Et utvalg petite fours og kaker.
Christianias utvalgte te
eller kaffe.
High Tea? Det er med
Champagne ...

Café Christiania
Nedre Vollgate 19,
Vis–à–vis Stortinget
Telefon: +47 22 01 05 10
www.cafechristiania.no
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– Jeg ønsker dem
velkommen. De
klarer nok jobben
bra. Hurtigbåtene
har det vært mest
tekniske vansker
med, så det er greit
at vi får vanlige
ferger også om
kveldene.

Lise Moskvil

Finn Lewin

– Vanskelig å si.
Håper tilbudet ikke
blir dårligere.

– Jeg blir grinete
dersom hurtigbåtene blir borte
om kvelden.
Jobber ofte sene
kvelder og vil
fort hjem!

Grethe Ruud

Tor Lindberg

– Ingen ting forundrer meg når
det gjelder
Nesodden kommune. Snart må
vi vel sykle til
byen.

– Det sies at det
skal bli totalt
røykeforbud på
de
nye båtene.
Helt
uakseptabelt!

Båtene i våre hjerter
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Hurtigbåten vår;
M/S Prinsen
«Majesteten» bærer sitt navn med stolthet.
Den ranke katamaranen suser over vannet
i 30 knops fart og tilbakelegger de 3,4
nautiske milene mellom Oslo og Nesodden
på 11 minutter.
Til Slemmestad bruker den 38 minutter, og
er mao helt konge i indre Oslofjord. Prinsen
ruler mht fart og effektivitet, når den er
«frisk». Dessverre har den (litt for) ofte vært
«syk», og økonomisk er den en sak for seg.
Kongelige er ofte dyre i drift, men de aller
fleste av oss ønsker dem likevel.
M/S Prinsen så dagens lys ved Kværner
Fjellestrand a.s. i Rosendal i 1999. Den er 36
meter lang, 9,60 bred og sertifisert for 290

Ett av de tre skiftene på M/S Prinsen: Matros/billetør Joakim Holand,
maskinssjef Roger Andersen, kaptein Arild Nybakk, styrmann Per Håkon Enoksen
passasjerer. Mens de konvensjonelle
Nesoddbåtene har motorer som yter rundt
1200 hestekrefter har Prinsen 4287. Ikke
rart at den bruker 300 liter diesel per time
i rute, over tre ganger så mye som de

andre. Pga Slemmestadruten krever den tre
skift, i motsetning til to skift på de saktegående.
Tilsammen har tolv mann sitt arbeid
ombord. «Majesteten» er dyr i drift.
Kaptein Vidar Hopen og
matros Svein Håkonsen

Styrmann Thomas Fevang

Maskinssjef Roger Andersen
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Banka gubben
Indre Oslofjord Fiskerlag
Ildsjelene i Indre Oslofjord Fiskerlag, med
formann Harald Kristoffersen i spissen
hadde sørget for hetebølge i Oslo i anledning mesterskapet. Hetebølgen medførte
perfekte forhold for trossekasting og kystkulturaktiviteter på Rådhusplassen i Oslo,
og folk kom i stim for å se modellen av det
planlagte Fisketorget i Oslo og den nye
reketråleren til Kjell Inge Røkke.

Hvalwok, paella
og kreolsk laks

Gro Estensen fra Bardufoss, Norgesmester i
Trossekasting 2007
Foran tusenvis av tilskuere, og med fjorårets Norgesmester i Trossekasting, ektemannen Egil Estensen som en av finalistene, gikk Gro Estensen fra Bardufoss til
topps i årets NM.

Norgesmesterskapet i Trossekasting ble
arrangert midt mellom Kokkenes Mesterlaug/Oslo, Hvalfanger Ole Mindor Myklebust og Norges største paellapanne.
Duftene var himmelske og folk sto i kø helt
fra Mac Donalds på Aker brygge for å sikre
seg en smakebit. Slowfood fra havet slo
fast food fra landet ned i støvlene. Hele
Oslo fikk dilla, fisk skulle være grilla!
Tonnevis av laks fra Eksportutvalget for fisk
fant veien ned i sultne mager.
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Det luktet stekt laks, wokka hval og paella
over hele Rådhusplassen i Oslo

Tidenes norgesmesterskap
i trossekasting
Årets NM ble tidenes beste med deltakere
fra hele landet.
Fjorårsmester Egil Estensen fra Fiskeforeningen Havglæfs i Bardufoss stilte med
fire sekundanter pluss en kone, men ble
«degradert» til en fjerdeplass med resultatet 24,5. På tredjeplass kom Joakim Holand,
som til daglig er matros i AS Nesodden
Bundefjord-Dampskibsselskap, med poengsummen 27,6.
Sølvmedaljen havnet i Stavanger, hvor sjømann Olav Helgeland fra Haugesund bor
(29,8), men gullet havnet nok en gang i
Bardufoss, Gro Estensen tok en hårfin seier
med et tilnærmet perfekt kast og poengsummen 29,9.

Nytt bilde!!

Informasjonssjef Knut Arne Høyvik i Norges Fiskarlag og formann i Indre Oslofjord
Fiskerlag Harald Kristoffersen satt begge i årets jury. Her er de avbildet sammen med
Norgesmester Gro Estensen, sølvvinner Olav Helgeland, Stavanger
og bronsevinner Joakim Holand, Oslo.

Donerer trossa til
Radiumhospitalet
I tillegg til kledelig båtantrekk fra Regatta,
tur for fire til Legoland med Stena Line og
fruktkurv fra Jobbfrukt vant Gro Estensen
en slepetrosse fra TIMMS. Trossa er perfekt
dersom man skal fortøye en boreplattform

eller slepe en tankbåt, og årets norgesmester håper at en søkkrik reder kjøper trossa
for en god pris. Pengene vil hun skal gå
uavkortet til Barneavdelingen på Radiumhospitalet.
For en vinner!
57

By på trossa! Informasjonssjef Knut
Arne Høyvik i Norges Fiskerlag,
tlf. 905 92 348, håper at mange ringer
ham og byr på trossa.
SISTE:
Trossa er nå solgt for kr. 7000,– til en
fisker i Tromsø – som altså går uavkortet til Barneavdelingen på Radiumhospitalet!

FLASKEBEKK S ENT ER

Mange gode
tilbud til
enhver tid!
•••
Gå til din lokale fagforretning
når det gjelder oppussing
og vedlikehold

... der venner møtes!
ÅPNINGSTIDER:

man-tir
ons-tor
fre-lør
søndag

11.30 – 23.00
11.30 – 24.00
11.30 – 01.00
13.00 – 21.00

Telefon
66 91 74 00

Tangen Centrum - Tlf. 66 91 10 65

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Velkommen til god handel, dyktige fagfolk
og hyggelige møtesteder
KIWI Flaskebekk

66 91 16 02

Advokat Arne O. Sørby 66 96 55 00
Alexander Frisør

66 91 30 76

Flaskebekk Bistro

66 91 48 20

Flasken Café og Vinstue 66 91 74 00
Inger TuvAS

66 96 11 70

Matboden

66 91 66 55

Nesodden Akupunktur 66 91 99 00
Nesodden Jern & Farge 66 96 06 05
Nesodden Dyreklinikk

66 91 00 90

Nesodden Zoo

66 91 67 50

Psykolog Liv Thulesius 66 91 66 55
Sørby Eiendom

66 96 55 00

Viking Bygg & Interiør

66 91 52 09

Vital Fysioterapi

66 91 50 03

FLASKEBEKK SENTER AS • Tlf 66 96 21 00 • Mob 90 66 69 91 • Faks 66 96 21 01 • E-post: stein@hodnungseth.no

MiniCruise med hel dag i Danmark
- 10 timer i Frederikshavn
Reis med Color Festival fra Oslo søndag kveld, nyt kvelden om bord
med deilig mat, dans og underholdning. Neste morgen våkner du utvilt
i Frederikshavn og har hele 10 timer til å oppleve deilige Danmark. Gå
på oppdagelsesferd i Frederikshavn eller ta en av våre bussturer til
sprudlende Aalborg eller idylliske Skagen for kun kr 100 t/r og nyt
dagen der.
Mandag kveld kl 1800 forlater skipet Frederikshavn og du får nok en
flott kveld om bord. Tirsdag morgen er du vel hjemme, full av minner
og opplevelser. Velkommen om bord!
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Frederikshavn år. Prisen er avhengig av kap de beste
Aldersgrense 23 med etterspørselen. Du finner avganger
bord og variererke. I weekend og på populære
prisene i midtu et tillegg i prisen.
stilles)
må du beregne minalen: kr 100,- (må forhåndsbe
Parkering på ter

Color Festival
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Opplev sjøen,

glem alt annet

