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IKKE HØR PÅ DEM!
Ryktene sier at Hannibal skal stenge til høsten
for en stor oppussing ...
Jeg kan trøste dere alle med at det foreløpig bare er ville
rykter fordi den store spennende ansiktsløftingen har
blitt litt utsatt ...
Dere er derfor alle hjertelig velkommen minst frem til jul!
I neste nummer lover vi å gi dere de «riktige» ryktene
om ombyggingen!

Stranden 3 - Aker Brygge - Tlf 22 83 28 90

vika i Norges rikeste brislingfjord?
Odin og Tor var i hvert fall rimelig forbanna i sommer, og ga høylydt uttrykk for det.
Regngudene var også «pissed off», og viste
oss hvilke enorme krefter de har.
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I sommer opplevde vi tropiske regnskyll, lyn
og torden i megaklassen, og undertegnede
har over 6.500 snegler på samvittigheten.
Brislingen er borte fra Bundefjorden, og
spørsmålet er om vi mennesker har tusket
for mye med naturen?
På «nynorsk» heter det: If you fuck with
nature, nature will fuck you! Sant nok.
Sneglene har vi fått på kjøpet sammen med
hurtigvoksende thuja fra Iberiahalvøya.
Hva var egentlig galt med norske vekster,
og hvorfor måtte vi dumpe dritten fra Bjør-

På forsiden har en av leserne våre, Terje
Lindrup, fanget stemningen på Tangenbrygga da Odin og Tor hamret løs på oss
den 26. juni klokken 22.00.
Takk skal du ha Terje, et kanonbilde.
Enda godt vi har Nesoddbåtene å ty til, dersom det kommer en ny syndeflod og Noah
vil ha oss i båtene.
Men sneglene lar vi bli igjen,
måtte de drukne alle sammen!

God høst til dere!

7–23 – også lørdag!
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Velkommen til hyggelige
sammenkomster både ute og inne
Trygg bilpleie
 Km-service for

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

Vårt kjøkken 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.

HUSK Å BESTILLE JULEBORD I TIDE!
man: stengt • tirs – tors: 15-24
fre - lør: 15-01 • søn, hellig: 13-22

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no

Tlf 66 91 48 20
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VI HAR
ALLE RETTIGHETER!

Konsesjonssaken
Adm. dir. Olav Brein

For over et år siden søkte NBDS om konse-

NBDS.

sjon på de ruter selskapet har i dag. Vi har

Slik saken nå har utviklet seg forventer jeg

fortsatt ikke hørt noe fra Akershus

en avgjørelse så sent på året at en reell

Fylkeskommune. Ansvarlige i fylkeskom-

Tide AS tar over driften.
Akershus og Ruter har gjort mange tabber
i konsesjonssaken. Konsesjon gis kun for 10

munen lovet i et avisintervju i Amta senest

år, men 10-årsregel kan fravikes ved innfø-

i sommer at saken skulle avgjøres rett etter

ring av anbud. Fylket/Ruter har seg selv å

sommerferien.

takke for problemene som vil oppstå fordi

Nå har vel i realiteten høsten startet og vi

de ikke valgte anbud da de skulle konkur-

venter fortsatt på svar.

ranseutsette driften av NBDS sine ruter.

Jeg er også kjent med at de lovet Samferdselsdepartementet en avgjørelse til påske.

Fylket spekulerer nå trolig på at vi kommer
til å seile etter 1. januar 2009. Til det er det

Akershus fylke har klare part-interesser i

å si at vi ikke har noen forpliktelser til det.

saken. Grunnen til at jeg bruker utrykket
klare part-interesser er at de store

1. juli 2009. Fra 1. juli 2009 tenker de at

Fordi det er opp til oss å avvente en retts-

eier

kraftig avgjørelse i saken.

interesser i Ruter AS. Det må derfor stilles
spørsmål ved habiliteten til fylkeskommu-

behandling før 1. januar 2009 ikke er

nen i denne saken. Ruter as er jo selv meget

mulig.

raske til å beskylde Nesodden kommunen

Slik Akershus og Ruter AS tenker, skal de gi

for det samme i spørsmål som vedrører

konsesjon til NBDS fra 1. januar 2009 og til
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Velkommen til Kavringen
båtplasser
•
vinteropplag
•
kranløft
•
seviceverksted
•
drivstoff

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

kiosk/ båtutstyr
•
trebåtverksted
•
slipp
•
selskapslokaler
•
kurs/ konferanse

Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

Bomansvik – før og nå
av Harald Lorentzen
Georg Boman kom flyttende
hit ut til Nesodden i begynnelsen av
forrige århundre – og det var en mann
som skulle sette spor etter seg.
Han kjøpte først Jaer gård, men det var nok
ikke bonde han skulle bli. I 1912 kjøpte han
nabogården Loftu som eide store områder
helt ned til Bunnefjorden. Nå kunne gründeren Boman sette i gang med noe helt
annet enn jordbruk. Han begynte å utparselere tomter for salg til Kristianiafolk, slik
at de kunne bygge seg sommerhus på
denne vakre delen av Nesodden. Det fortelles at han tidlig på våren møtte potensielle
kjøpere på Hellvik brygge, og kjørte dem
fram til områdene nedenfor Loftu gård
som han ønsket å selge. Folk ville gjerne
kjøpe, men ønsket seg kortere vei til bryggen hvor rutebåten gikk.
Boman la seg i selen og bygget brygge
allerede samme år – og sannelig kalte han
også opp stedet og bryggen med sitt navn
– Bomansvik.

I bakgrunnen ser vi dampskipet
«Bundefjord» bygget i 1875 og hugget opp i 1953
7

Gulbjørnrud Sag&Høvleri 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
PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE

§

Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001

Advokat MNA

Frokost på
Albertine ...
Vi ønsker deg en god start på dagen
og ønsker velkommen til frokost på
Café Albertine hverdager fra 07.30
og i helgene fra 09.00.
Vårt frokosttilbud:
Bryggetallerken med egg, bacon, sild og
stekte poteter, for kun kr 125,–
med kaffe og ferskpresset appelsinjuice!

• Hyggelig og blid betjening
• Koselig atmosfære
• Peiskos
• Stor lunsjmeny
• Trådløst nettverk

Tlf 21 02 36 30 • www.cafealbertine.no • Man-fre 0730-2300 - Lør, søn 0900-2300

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Flaskebekksenteret, Kapellv 84, 1450 Nesoddtangen
Tlf 90 61 91 16 / 41 32 39 25 - Fax 66 96 55 01
e-post: geirtp@online.no
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som var i bruk til godt oppe i 1970-årene.
På det nye bildet ser vi hvor lite som er forandret ved Bomansvik gamle brygge på
rundt 80 år.
Det er journalist Finn Strømberg fra
Stavanger som har sendt oss bildet, han er
vokst opp på Bomansvik, og har masse
gode minner fra dette vakre stedet.

På det gamle bildet ligger dampskipet
«Bundefjord» (bygget 1875 og hugget
1953), og folk med tidstypiske klær strømmer av båten med kurs for sommerhusene

sine. Denne bryggen kalles i dag Bomansvik
gamle brygge, dette fordi man noen år
senere fikk bygget en ny stor brygge på
kommunal grunn litt lenger syd, en brygge
9

Velkommen til den nye
skobutikken på Tangen Nærsenter
Tlf 66 96 22 20

Badehus som perler på en snor
10

Badehusene langs vår lange
kystlinje
Her er badehus på Hellvik
og også nesoddbåten «Ursvik», bygget 1933.

De opprinnelige badehusene på Nesodden
ble bygget i en tid da også etniske norske
kvinner var rimelig tildekket, dog ikke i
laken og burka.
Ikke så mye som en legg måtte synes, og
noen av badehusene var sågar utstyrt med
kummer slik at man kunne avkjøle sitt
legeme, helt i skjul.
Siden den gang har man (heldigvis) funnet
opp bikinien og badebuksen.
Det er utrolig mye fin natur å se på – og
fra – badehusene!

Nesoddens største
særtrekk?
Langs hele vår langstrakte kystlinje ligger
det yndige små badehus, et særtrekk for
Nesodden, som ikke finnes så mange andre
steder i landet.

men alle er små perler, som dyrkes og tilbedes i sommerhalvåret.

Nesten alle er forskjellige, i form og farge,

Lykken er et badehus på Nesodden, både
før og nå!
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Da de første badegjestene kom til Nesodden i 1870-årene, leide de seg inn hos de
fastboende. Rundt århundreskiftet skjøt
byggingen av sommerhus fart, og hver
eiendom hadde sitt badehus. For at man

Toshiba varmepumper
- intelligent oppvarming
Lun varme til høsten!
Selv på knitrende vinterdager med frost og kuldegrader vil en
Toshiba varmepumper gi deg lun og jevn varme.
Slik skaper Toshibas teknologi trivsel og velvære med enkel
betjening og minimale temperatursvinginger.

Anbefalt av:
Toshibas Daiseikai-modeller anbefales ut
fra forutsetningen om riktig plassering og vedlikehold

Bedre innemiljø!
Toshibas toppmodeller, Daiseikai, er anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Filteret i varmepumpen renser luften effektivt for
pollen, bakterier, virus og luktpartikler. Du får renere inneluft og en
stabil innetemperatur både sommer og vinter.

ABK AS er Toshibas representant i Norge

Vi tilbyr kostnadsfritt og uforpliktende
befaring og prisoverslag

Kjøp trygt hos din lokale autoriserte Toshiba forhandler
Se www.toshibavarmepumper.no / tlf: 02320
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Aut. rørleggermester
JØRGEN ANDRESEN
Alt innen vann, varme og sanitær
Tlf: 66 91 08 40 Faks 66 91 08 50 Mobil 97 50 66 33
E-post: jorgen.andresen@equistro.no

skulle se hvilket badehus som tilhørte hvilken eiendom, ble badehusene malt i
samme farge og gjerne utstyrt med samme
slags utskjæring som hovedhuset.

Badehuset på Signalen.
Her sitter man og drikker leskende drikker,
nyter utsikten og spiser i dag.

Det sies at det i tillegg ofte ble servert leskende drikke på badehusene før i tiden, og
i mellomkrigstiden ble badehusene populære gjemmesteder for smuglersprit.

Badehusene på Oksvald. Legg merke til
de kunstneriske utskjæringene på takene.
Det samme hadde hovedhusene.

Hurtiggående båter kom opp fjorden med
store laster med spritdunker, som ble gjemt
i badehusene i ly av kveldsmørket.
I vår tid nytes det også leskende drikke på
badehusene. I full offentlighet!

w w w. n b d s - s i g n a l e n . n o
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Orkan, pakk-is, politikere og Color Line
Dessverre har vær, og ikke minst den
økende skipstrafikken gjort sitt til å forsøke å utradere badehusene.
Dertil har politiske vinder til tider blåst

ganske sterkt i disfavør av disse perlene.
I dag synes det imidlertid å være tverrpolitisk enighet om at badehusene er pittoreske og en del av kystkulturen.
Ihvertfall virker det slik når politikerne skal
vise frem hvor fint vi har det på Nesodden.

Krabbelag i perfekte omgivelser – nærmere sjøen kommer du ikke
14

Gudskjelov at eierne av badehusene ikke
lot seg knekke av orkanen i 1987, isen i
1996, eller mangeårig politisk dårskap.
Badehusene er en videreføring av en gammel tradisjon som vi er stolte av, og glade
i, på Nesodden.

Isens herjinger med badehusene i 1996
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MOTE HOS GULLSMEDEN

– din lokale gullsmed!
Spennende
sted på
Aker Brygge
med både

Det handler
om kjærlighet

Velkommen til oss pa˚
Tangen Naersenter • Telefon 66 96 18 00

tapas,
småretter
og
full middag!

Bryggetorget 10 - Aker Brygge
0250 Oslo
Bordbestilling 22 01 05 19
hovmester@salongno10.no
www.salongno10.no
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Et utvalg av Nesoddens badehus - de kommer i alle farger og varianter
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Pensjonistene på tur - igjen
I år var det partybåten M/S Huldra som dro
til sjøs med 266 godt voksne nesoddinger.
Lions og Drøbak Trekkspillklubb sto for mat
og underholdning, og kaptein Thor Kolstad
og hans håndplukkede mannskap sto for
seilasen. Årets båttur ble en drømmedag
på fjorden i vindstille og strålende solskinn.
Gjengen på tur

Løver og løvinner
Det er bare å ta av seg hatten for løvene og
løvinnene i Lions Club på Nesodden. Hvert
år samler de inn gevinster fra næringslivet
på Nesodden, henter folk som er dårlig til

beins, og koker lapskaus til en båt full av
sultne pensjonister. I tillegg stiller de med
velsmakende bakverk og verdens beste
konferansier. I tillegg til å konferansiere,

Dugnadsgjengen på M/S Huldra: fra v.: Anders Fredriksen, Torgeir Svendsen,
Jan Erik Lundby og Tor Kolstad. Gutta jobber gratis, og båtselskapet
bidrar med båt og bunkers.

18

Terrieren Emma fra Yorkshire
og matmor Lill fra
Ursvik nyter
lapskausen
sammen.

Tom Alkanger og Rune Myklebust
serverer lapskaus så spruten står.
guider Fredrik Gervad bedre enn noen,
kjent som han er i hele fjorden. Den tidligere styreformannen i AS NesoddenBundefjord Dampsibsselskap håndterer
mikrofonen i ren "Bjørge Lillelien-stil", og
skaper en fabelaktig stemning om bord.
Han og Lions fortjener stor honnør for sin
innsats!

Konferansier Fredrik Gervad lesker
strupen med en forfriskende lettøl.
19

bare
lave priser

REMA 1000
Nesodden

Åpningstider: 7 – 22 (20)

Vi søker

STOLTE BUSSJÅFØRER
STOLT

Bussjåføryrket er utfordrende. Å sørge for at
mennesker kommer trygt fram til avtalt tid er
vårt hovedansvar. Det skal både være sikkert
og komfortabelt å reise med våre busser.
Vi fyller mange viktige roller utover å bringe
folk fra A til B. Vi gjør en viktig jobb for miljøet
hver eneste dag. Vi hjelper skolebarn med
trygg transport til og fra skolen, og sørger
for at tusenvis av mennesker reiser effektivt
mellom hjemmet og arbeidsplassen sin. Vi
hjelper eldre som er avhengig av oss når de
skal gjøre sine innkjøp. Derfor er vi stolte av
den jobben vi gjør.
Concordia Bus er Nordens største busselskap,
og vi vokser i det norske markedet. Vi er et
trygt valg for stolte sjåfører som verdsetter en
ryddig og profesjonell arbeidsplass. Vi tilbyr
trivsel og engasjement blant gode kollegaer.
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Er du stolt av å være bussjåfør? Liker du at det stilles
krav? Da passer du hos oss. Nå søker vi bussjåfører
til vår avdeling på Nesodden og en rekke andre
steder i landet.
Ved Concordias avdeling på Nesodden jobber det i
dag 87 dyktige og engasjerte medarbeidere. Concordia
Bus kjører ruter til og fra Nesoddtangen, skoleruter på
Nesodden, rute 951 mellom Oksval og Ski via Ås, samt
daglige avganger til Oslo. Vi kjører nattbuss fra Oslo til
Nesodden natt til lørdag og natt til søndag.
Send din søknad til:
Concordia Bus Norge AS
Postboks 54, 1324 Lysaker
e-post: office@concordia.no
For ytterligere informasjon, kontakt:
Trafikkleder Tom Bolstad
Tom.bolstad@concordiabus.no
Tlf: 45 49 27 00

Marit Johnsen

Bergljot Sandvik Johansen

Blant gjestene fant vi Bergljot Sandvik
Johansen, som dro på tur med Vistafjord i
1975. Siden har hun vært helfrest på sjølivet – og Marit Johnsen som har feriert i
Rudstrandveien siden før hun ble født.
Hun er naboen til borgermesteren på
Nesodden og norsk mester i turn hele seks
ganger. I 1952 deltok både hun og venninnen i OL.
Stemningen sto i taket med levende
musikk, glade mennesker og dans på
dekk.
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Torghandel
NESODDEN

FJELLSTRAND

Want to be
one of our regulars?
Join us in ...

blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner

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

mineralvann
øl
ved
utkjøring av blomster og ved
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

... and make a lot
of new friends!
Welcome!
STRANDEN 53 - AKER BRYGGE
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Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

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

Interiørspalten:

Afrikainspirert veranda

23

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

Kupong-, uke- og månedskort

Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Kiosken på Brygga - Tangen Terminal AS
Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 01
05.00-18.00 (8.00-17.00) SØNDAG 10.00-17.00

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
24

Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

Uinspirert balkong ble
til en oase som minner
mest om Afrika …
Av Marie Anne Eraker

En sliten, uinspirert balkong ble til en oase
som minner mest om Afrika… Bjørn hadde
en ganske uinspirerende balkong på ca 12
kvm. Han reiser mye og er spesielt glad i
Afrika. Han syns sommeren er for kort her i

Slik så det ut før vi begynte

... og slik

Norge og ønsket å forlenge denne ved å
lage seg en utendørs stue til å nyte både
tidlig forsommer og langt ut i de mørke
høstkvelder. Med dette som utgangspunkt
gikk jeg i gang med prosjektet, og resulta25

tet har blitt en oase som sender tankene
langt av sted – til Afrika. Det ble på forhånd avtalt å bruke ca kr 5.000,– på å fikse
til uteplassen. Resultatet ble at vi gjorde
innkjøp for ca kr 4.000,–, beholdt de

møblene han hadde og fant mange morsomme detaljer blant ting han hadde liggende. I tillegg var jeg så utrolig heldig å få
tak i et sebraskinn og noen antiloperumpeskinn. Gulvet fikk et strøk med utendørs
oljedekkbeis av samme type som veggen
ute. Ett strøk gjør at den ser slitt og sjarmerende ut. Med lyst gulv virker balkongen
mye større enn den i virkeligheten er – ca
12 kvm. De gamle utemøblene har fått
noen runder med spraymaling, Bengalack,
som tåler mye vær og vind, med høy glans-

Med afrikanske farger og innslag ble det en varm og
innbydende uteplass

Til «dronningen over eplehagen»

grad 90. Sprayeutstyret er kjøpt på Biltema
(kr 298,–), så må man jo ha tilgang til en
kompressor til dette formålet.
Hundeelskere gjør alt for hunden. Her ble
det snekret en kasse, satt opp med lekter
26

på gelenderet, og et Ikea barbein festet
under ene hjørnet for støtte. Den ble deretter malt, en gammel madrass ble klippet
til på mål, så fant jeg et fleeceteppe som
matchet, sydde trekk av dette, fant noen

gamle puter som også fikk matchende nye
trekk, og vips så har hunden blitt «dronning over eplehagen». Sengen kan lett løftes opp og bort når vinteren setter inn. Når
det derimot blir for varmt ute i solen, fungerer sengen som tak og skygge, hunden
ligger da under denne – svalt og godt. Et
spisebord man kan slå sammen og vippe
opp på veggen når det ikke er i bruk, er

også en veldig praktisk løsning. Bjørn har
selv designet og snekret dette bordet. Det
er satt sammen av hobbyplater, pianohengsler og nedfellbare hyllebraketter – alt
er mulig å få tak i på Clas Ohlsson. Vi brukte noen runder med maling av samme type
som på veggen ute, også her. En presenning
er skrudd permanent fast på veggen bak
sofaen. Den kan enkelt rulles ut og dekker

sofaen når du f eks er borte i noen dager.
Skulle det komme noen dråper fra oven,
finnes det markise som fjernstyres inn og ut
(Kjells Markiser), og dekker hele balkongen.
Denne gjør det mulig å sitte ute selv når det
regner – og snør. Maritime høytalere er
integrert i veggen bak sofaen, og gir mulighet for å lytte til radio el bare høre på beroligende musikk (Clas Ohlsson). Blomster og
planter er et must og det som ble kjøpt inn
var av den mest hardføre typen.
Med Afrika i tankene har balkongen utformet seg. Fargene er også praktiske for
resten av leiligheten til Bjørn, interiørelementene tas inn om vinteren og former en
lun hule også innendørs gjennom vinteren.
Borrelås med tape festes bak på stolryggen
og evt saueskinn og på denne måten sitter
de der vi vil de skal sitte. Stemningen kommer av alle de myke verdiene som tepper,
puter, farger, lykter, levendes lys, blomster
og musikk – og godt selskap da selvsagt. Vil
du ha hjelp med din uteplass, gå inn på
www.erakerinterior.no eller ring meg på
mob 40 41 19 21.

Med afrikanske farger og innslag
ble det en varm og innbydende uteplass
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Eraker Interiør
Marie Anne Eraker Mob 40411921
www.erakerinterior.no

Far og sønn blir Jokere på
Fjellstrand
– Det er Christian som er sjefen, sier pappa
Egil Magdal og tar et grepa tak i sønnen.
Sammen skal de drive en god gammeldags
kolonial/nærbutikk på Fjellstrand.

Lenge etterlengtet
Fjellstrendingene har i årevis savnet, og
etterlyst en nærbutikk etter at Sandnes
Mat ble mindre og mindre og tilslutt helt
borte. Nå har de blitt bønnhørt.
Urinnvåneren Christian Magdal får med
seg samboer, bror og fatter og etablerer nr.
471 i rekken av Jokerbutikker i landet, og
Joker er faktisk norges største butikkjede!
– Joker er nærbutikken fremfor noen, sier
Christian og legger til at salgsarealet på ca
250 kvadratmeter er perfekt for en
Jokerbutikk. Rett innenfor inngangsdøren
skal vi ha flere kaffevarianter til ti kroner

Lørdag 20. september er det offisiell åpning av
den nye nærbutikken på Fjellstrand
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koppen, og rett utenfor blir det benk og
bord hvor folk kan slå seg ned og ta en
prat. Jokerkjeden er fra før kjent for å være

en de beste innen ferske bakervarer, og
butikken på Fjellstrand blir ikke noe unntak! Denne butikken blir derfor et godt

gammeldags samlingssted for både lokalbefolkningen, sommergjestene og tilreisende. Er du sengeliggende eller dårlig til
beins, bringer vi varene hjem til deg, og
skal du ha propan til hytta er det bare å
ringe. Vi bringer!
Unge Magdal med en fortid på Nesodden
Ridesenter er ikke fremmed for å engasjere
hestekaren Jørgen Andresen på Lønnås
som kjørekar.
– Tenk deg å få ribba hjem til jul med hest
og slede!

Ferskvare og fiskedisk
Etter en mannsalder på kontor, med regnskap og økonomi, synes «gamlefar» at det
var på tide med noe nytt. Han gleder seg til
å stå i ferskvaredisken, og tar sikte på fast
fiskedag en dag i uken.
– Joker har landets beste bakervarer, sier
den gamle HV-soldaten, og lover varme
brød hver dag.
Christian har mange års erfaring fra butikk og lager, og Erik kan økonomi og regnskap.
Sammen er de Jokerne i den nye butikken på Fjellstrand, som når dette bildet ble tatt
ennå ikke er fylt opp med varer – men «Magdalene» sier at alt er i rute og gleder seg
til åpningen 18. september!
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Vi ønsker far og sønn Magdal lykke til, og
gratulerer beboerne på Fjellstrand med ny
nærbutikk.
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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

61 51 30

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

(åpne og lukkede)

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

Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging

po st@nbds -signal en.no

• CD-plater og DVD-filmer
• DVD-utleie

Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

Annonseplasser på Nesoddbåtene får du kun bestilt hos oss:
Original Design & Display
Tlf. 22 83 02 02
www.original.as

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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Sogndalstrand - kystens Røros
Signalen besøkte i sommer det gamle ladestedet tre mil sør for Egersund og her har
det igjen blitt liv i de gamle husene.
Sogndalstrand er blitt en av Rogalands
mest besøkte turistattraksjoner – sommeren 2007 var det nesten 60 000 turister her
og dette er rekord. Fastboende og
næringsdrivende ønsker besøkende velkommen med åpne armer, det er sjel og
atmosfære i gatene og en tur hit anbefales
varmt.

– Signalens reisetips
Sogndalstrand i dag
I dag er det ca. 80 innbyggere på
Sogndalstrand. Endel av de gamle husene
benyttes som fritidshus. I ca. 1980 ble det
opparbeidet et nytt boligfelt i Åros, på
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motsatt side av Sokna med ca. 20 eneboliger. Sogndalstrand med bebyggelse og kulturlandskap er midlertidig fredet av Riksantikvaren – og er du heldig kan du se villsauer i kulturlandskapet.

SPILLELISTE:

SPISERI

PUB

Telefon 66 91 99 59 • arne@tangenbrygga.no
www.tangenbrygga.no

VELKOMMEN TIL
•
•
•
•
•
•
•
•

ny meny
servering – ute og inne
åpent hver dag – hele året
tregulv ute
peisvarme inne
trådløst nett
ordentlige toalettforhold
stellerom for barn

• underholdning
(følg med på nettsidene våre)

Fredag 12. september
fra kl. 21.00:

Lars Beckstrøm
Inng. kr. 100,–

•

Lørdag 20. september
fra kl. 21.00:

Holen Brothers
Inng. kr. 50,–

•

Lørdag 4. oktober
fra kl. 21.00:

Midnight Special
Inng. kr. 100,–

Vlkommen til oss!
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SEVERDIGHETER I SOGNDALSTRAND:
Sogndalstrand Kulturhotell: Hotell i tidligere kommunehus, Foldvikhuset, Skredderhuset Pensjonat,
Krambukafèen, Fengselskafèen (pub m.v.) og uteservering. Hotellet har totalt 13 rom. Kurs- og
konferanselokaler. Restaureringsarbeidet som er
foretatt har høstet mange lovord og rommene har
høy standard.
Galleri Rosengren holder til i et gammel restaurert
hus. Her finnes utstilling/salg av arbeider fra ulike
kunstnere og souvenirprodukter.
Kjelleren: En tidligere landhandel som er omgjort
til utsalgssted for ulike typer souvenirprodukter.
Madam Kiellands Landhandel er en meget spesiell
forretning i gammel stil med bl.a. souvenirprodukter, gammeldags snop, kaffe, kaker, småretter og
uteservering.
Fru Hansens Snurrepiperier: En brukthandel
/antikvitetshandel. Inneholder alt fra gamle grammofonplater til malerier og møbler.
Bryggegalleriet Utsalgssted og produksjon av
ulike batikkprodukter. Avdeling under Batikk galleri & verksted.
Dalane folkemuseum: I ei sjøbu fra 1820-årene
finnes fiskeri- og sjøfartsmuseum med samling av
en rekke fiskeredskaper og båter.
Sogndalstrand Amfi: Dette er et friluftsamfi
bygget i stein. Benyttes til ulike arrangementet,
bl.a. til Strandaspelet.
Sogndalstrand Golfklubb: En 6-hullsbane i
naturskjønne omgivelser på Kjelland ca. 500 meter
fra Sogndalstrand.
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Morgenfuglene på Tangenbrygga
mindre enn den gamle, men det blir separat ventehall og kiosk i et nytt og moderne
bygg. I mellomtiden må vi gjøre det beste
ut av situasjonen her i bua.
– Ikke noe problem, sier muntrasjonsrådet
Lunde, Nesoddens blideste mann har alltid

Verdens raskeste kioskbetjenter? Før hver
båtavgang går hvetebollene unna som
bare varme hveteboller kan!

De står opp før fuglene, og har varme boller, og gull i munn fra klokken 05.30.
Espen Lunde og Morten Lier tilbyr nykokt
kaffe, nybakte boller og månedskort til 2,7
millioner reisende hvert år.

Midlertidig kiosk
– Vi gleder oss veldig til å flytte inn i den
nye terminalen, sier innehaver Morten
Lier. – Den nye kiosken blir riktignok litt
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Ole Tandberg fra Flaskebekk drar
bankkortet og fornyer månedskortet

en kjapp replikk på lur, og smilet er aldri
langt unna.
– Klart det, sier skøyeren, – vi har jo bare
hyggelige kunder og kiosken har verdens
beste beliggenhet. Tenke seg til å ha selveste Signalen som nærmeste nabo – veldig
synd at fyrlykta skal fjernes, den er liksom
selve sjela her på brygga.

Mads Hellum fra Hellvik nyter morgenkaffen og boken «The Road» på
Tangenbrygga. – God bok og god kaffe, sier Mads som bommet på en båtavgang. Ved
siden av sitter Bente Furulund og Jan Lien fra Flaskebekk.

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

Ny kollektivterminal på Nesoddtangen
Statens vegvesen bygger ny kollektivterminal på Tangen brygge. For de reisende vil området fremstå som et mer
moderne og trafikksikkert knutepunkt når det står ferdig sommeren 2009.
Tangen brygge får blant annet:

Anleggsperioden

¥ Nytt terminalbygg med kiosk,
venterom, toaletter og oppholdsrom for bussjåfører

Parkeringsplassen ved Tangen brygge
skal benyttes til lagring av anleggsutstyr. Langtidsparkeringen vil derfor
være stengt frem til terminalen står
ferdig sommeren 2009.

¥ Flere bussholdeplasser som er tilrettelagt for bevegelseshemmede
¥ Gatevarme og ny belysning
¥ Ny sykkelparkering under tak
¥ 330 meter ny gang- og sykkelveg
¥ Nytt vann- og avløpsnett

Statens vegvesen ber publikum om å
opptre varsomt mens arbeidene
pågår på området.
Totalt investerer Statens vegvesen
42 millioner kroner i det nye terminalområdet. Oppgraderingen er
finansiert gjennom Oslopakke 2.

Samtidig bygger Statens vegvesen
cirka 70 nye nye parkeringsplasser på
Skoklefall. Disse kan allerede nå tas i
Les mer om prosjektet på
bruk. Det gjenstår kun beplantning
www.vegvesen.no/nesoddtangen
og noe asfalteringsarbeid.

www.vegvesen.no/nesoddtangen
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Slik blir det nye terminalbygget. Bygget vil inneholde kiosk,
venterom, toaletter og oppholdsrom for bussjåførene.
(Illustrasjon: Arne Henriksen Arkitekter AS)

18. september
åpner vi på
Fjellstrand!

Thormod Aaslund,
pensjonert fisker:

5 på båten

Vi ønsker alle våre
kommende kunder
hjertelig velkommen
på åpningsdagen og til
ekstra stor festivitas
lørdag 20. september!
Spesielt gode tilbud
de første dagene ...
Fjellstrandveien 1

Truls Øystein
Grønneberg:

Tove Wilson,
Flaskebekk:

Forhendværende
billettør på
Nesoddbåtene,
professor på
Universitetet i Oslo,
og formann i Flaskebekk Vel.
Hva mer kan man
ønske seg i livet?

Tar båten til byen
for å få vind i
håret.
Jobber som sykepleier på Sunnaas,
er mor til fire og
bestemor til fem.

Randall Lott,
Washington DC &
Torremolinos:

Chriss Andersen,
Fjellstrand:

9 – 20 (18)

– helt i nærheten

Visiting friends on
this beautiful
peninsula, now on
our way to Oslo as
tourists.
I think Norway is
wonderful!!
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På tur med M/S
Huldra for å se etter
brislingyngel.
Overgjødsling og
forurensning har
ført til en merkbar
nedgang.
Er brislingen borte
for alltid?

Murersvenn som
bl. a. rehabiliterer
bad. Det meste av
fritiden går med
til oppussing av
gammelt hus.

Her er noe av det vi
kan hjelpe deg med:
• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Nærsenteret på Tangen

• Utforming av menyer – vår spesialitet!
• Visittkortproduksjon
• Kopiering og printing
• Plakatproduksjon
• Laminering – innbaking i plast
• Foliedekor – skilt, butikk, bil og båt

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

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

• Alt innen grafisk design og prepress

• Trykking, ferdiggjøring og
formidling av andre tjenester
• Annonsering på nesoddbåtene
• Fotografering/reklamefoto

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!

Original Design & Display
Øvre Utsiktsvei 43
1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02
Ole-Erik@Original.AS
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Jubileumsfest 2008

Signalen
gratulerer:

ANSATT I 35 ÅR:
Anne Grete Gåsemyr - regnskapssekretær
Ansatt 13. august 1973

Jubileumsfest på Aker brygge tidligere iår.

Knut Briskodden - Planlegger 40 år i
bedriften

På bildet har vi fra venstre:

Einar Lehmann - matros
Ansatt 12. juli 1973

Tom Bolstad - Driftsleder Nesodden

Andreas Slettum - Sjåfør Ski 30 år i
bedriften

ANSATT I 30 ÅR:
Oddvar Hagen - matros
Ansatt 27. februar 1978

Reidar Lavik - Sjef Trafikkoptimering

Trond Aamodt - Sjåfør Ski 30 år i bedriften

Tormod Ensrud - Sjåfør avd Ski 30 år i
bedriften

Vagn Iversen - Sjåfør Nesodden 40 år i
bedriften

Knut Trondsen - Driftsleder Ski

Gunnar Aanonsen - personalsjef
Concordiabus Norge AS.

ANSATT I 20 ÅR:
Kjell Ivar Larsen - teknisk ansvarlig

May Bull - Sjåfør Ski 40 år i bedriften
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NE SODDE N

Alt i renovering
av bad

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

ALLTID
RØR AS

DAME OG
HERREFRISØR
Kapellveien 2,
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 49 02
•••

v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

Åpningstider
Mandag, onsdag,
fredag 10.00-16.30

Willy Thoresens vei 36
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 63 60 T Mob 90 72 10 41
Fax 66 91 63 20
e-post heink-aa@online.no

Tirsdag, torsdag
10.00-19.00
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Lørdag 10.00-14.00

En æra er over – og en ny er på gang

Hokus ...

Hokus, pokus, filliokus; ved et trylleslag (og en gravemaskin) var bryggekiosken på
Tangen brygge borte, og en epoke forsvant på dynga.
Litt vemodig, men frykt ikke – i løpet av vinteren vil det reise seg et helt nytt terminalbygg på samme sted.
– Det nye terminalbygget vil blant annet inneholde venterom, kiosk, publikumstoaletter
og oppholdsrom for bussjåførene. Venterommet for de reisende består av glassvegger for
å sikre godt utsyn til buss og båt. Og under taket på byggets østside blir det sykkelparkering, opplyser Karsten Nordstrand, byggeleder i Statens vegvesen.

Pokus ...

Det nye terminalbygget kommer til å se slik ut:

Filliokus!

Bilder av rivingen er tatt av en anonym leser
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FOREBYGGING • BEHANDLING • ERGONOMI
Naprapat tilsluttet NNF

Stive muskler
og ledd?
Gjør noe med
det hos naprapaten
fra Nesodden,
som holder
til på
Aker Brygge!

slo
O
Ryggklinikk
André Bolstad

Bjørnemyr senter v/Coop Prix

NORWEGIAN EVENT MANAGEMENT AS

66 91 81 81

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

* FAMILIEFRISØR *

Septik og høytrykkspyling

Telefon

* ORGANISKE OG TRADISJONELLE
FARGER OG PERMANENTER *
* EXTENTION *
* HULL I ØRER/NESE *
* PIERCING *
* SOL *
* FOTTERAPI *

Trine, Sandra & Mona

MANUELL ORTOPEDISK MEDISIN

Beddingen 12 • Aker Brygge, 0250 Oslo
Tlf. 22 83 91 00
www.rygg.no • post@rygg.no

www
norevent.no

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

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk
hverdager 10-20 og lørdager 10-18

Nottørka på Ursvik
Hans far, Asbjørn Aaslund kjøpte tomt og
bygget først sjøbu og nottørke, og i 1938
kunne familien flytte inn i nytt hus. Da krigen kom sluttet Thormod på skolen og ble
med sin far ombord i «klinkerbåten»
Jesper, en 32-foting som var utstyrt for brislingfiske.
– Det var tider det, forteller Thormod.
Bundefjorden var Norges rikeste brislingfjord. I dag har imidlertid overgjødsling og

En fisker vender
tilbake
Thormod Aaslund står på dekket på M/S
Huldra og skuer innover mot det som i en
årrekke var hans hjem og arbeidsplass.
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forurensning tatt knekken på brislingen.
– Dumpinga på Malmøykalven er en skandale, sier den brunbarkede og værbitte fiskeren, som forlengst har gått i land som
yrkesfisker. Han tar imidlertid gjerne en tur
på fjorden, og kvelden før vi traff ham, dro
han i underkant av 100 makrell på dorg
utenfor Ursvikbukta.

Thormod Aaslund (84) på gamle tomter.
Bak ham ligger eiendommen på Ursvik som hans far, Asbjørn Aaslund kjøpte i 1932.

– I 1976, det siste store «brislingåret» dro vi
20.000 skjepper brisling på en dag. Det tilsvarer bortimot 320 tonn og vi måtte tilkalle hjelp over radion for å berge fangsten.
– I 1940 var det nitten hermetikkfabrikker
her på Østlandet, og frysebåtene kom helt
fra Vestlandet for å sikre seg råstoff. I dag
er det ikke en eneste hermetikkfabrikk
igjen i landet.
Parolen dengang var: Ikke noe snikksnakk,
Bjellands hermetikk takk!

«Gælja»
– Hvorfor det heter «Gælja» vet jeg ikke,
sier Aaslund, men brislingfiskerne fra

Vestlandet kalte det for «nottørke», og det
var jo det det var.
Nota, som var 300 meter lang ble sveivet til
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topps, for å bli tørket etter avsluttet fiske. I
fjorden var det nottørker på hvert et nes. I
dag er «gælja» i Ursvikbukta den eneste
gjenværende i Indre Oslofjord, man må til

Son i Vestby for å finne en tilsvarende.
Kanskje ikke verdens vakreste byggverk,
men et kystkulturminne fra en svunnen tid.
La oss håpe at dagens eier, og Nesodden
kommune vet å ta vare på klenodiet.

Kunsten å slappe av ...

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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EPLET ER KJENT FRA MYTOLOGI,
EVENTYR OG HISTORIER
I tillegg til å skildre eplefrukten, har
ordet «eple» også blitt brukt om alle
slags frukter på flere europeiske
språk. Dette har ført til at man har
flere epler i historiene våre enn vi
strengt tatt har dekning for. Den forbudte frukten som Adam og Eva spiste av kaller man idag gjerne et eple,
og den gule kveden som sådde splid
mellom vakre greske gudinner er
også blitt til et stridens eple.

Signalens Matspalte:

EPLEKAKE

Eplekake

125 g smør
125 g sukker
125 g hvetemel
2 egg
1 ts bakelpulver
3-4 epler
10 - 12 mandler
2 ss sukker
evt. 1/2 ts kanel

Else-Britt Tufte

Smør, sukker, mel og bakepulver smuldres sammen.
Rør i sammenpiskede egg.
Deigen fordeles over i en
smurt, rund kakeform.
Rens og del eplene i båter
som legges tett over deigen.
Dryss over grovt sukker og
evt. kanel og/eller hakkede
mandler.

I norrøn mytologi eide Idun et eple
som holdt gudene unge, og epler går
igjen som legende eller drepende
frukter, som i boken Drømmen om
Narnia eller eventyret om Snøhvit.
Wilhelm Tell er kjent for å ha truffet
et eple på hodet til sønnen, og vitenskapsmannen Isaac Newton skal
ha utviklet teorien sin om tyngdekraften fordi han så et eple falle
fra et tre.

Settes inn i ovn ved 200 gr
C. Stekes ca. 30 min.

En nyere historie forteller om Johnny
Appleseed (eg. John Chapman), som i
1800-tallets USA gikk barføtt
gjennom 160000 km² og plantet epletrær, som ga mat og levebrød til flere
generasjoner nybyggere.

Eplekaken serveres varm,
lunken eller kald.
Pisket krem eller rømme,
fløteis eller vaniljesaus er
deilig ved siden av.

Fra Wikipedia
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Høstruter Nesoddbåtene 2008
RUTE 601 NESODDTANGEN – AKER BRYGGE

Hallo i luken!

Fra 18. august 2008 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
Fra 1. september 2008 MANDAG-FREDAG:
Avg Sjøstrand: 0803
Avg Flaskebekk: 0806
Nina Andersen i luka til Ekspedisjonen på Aker Brygge

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER

h
f
m
n

Fra 1. september 2008 MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddt.: 0630 0657 0719 0740 0820 1500 1540 1620 1700
Fra Lysaker: 0644 0707 0729 0750 0840 1525 1605 1645 1725

=
=
=
=

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

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Forrige nummers ordlek ble nok en suksess – antall svar øker fra
gang til gang og vi har fått inn mange riktige
svar og flere hyggelige tilbakemeldinger
fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang,
og lykke til med Ordleken.

Andreas Lunnan
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REISEBEVIS
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6
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34
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NORDAVINDEN
1

28 56

21 46

24 60

43 50

33 15 65

MARITIM GARASJE
1

48

55 65

5

6

27

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

3

4

5

6

7

8

9

10

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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Gavekort

Nr. 006
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Løsningen sender du til:
NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 25. november 2008

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Tangenbrygga Spiseri & Pub
nede på Tangenbrygga

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

Per G Rondestvedt
Bjørnelia 69
1453 Bjørnemyr
Vi gratulerer!!

Den ridende rørlegger
I vår serie om "Håndverkerne i våre hjerter" har turen kommet til den ridende rørlegger. Jørgen Andresen er sannsynligvis
den eneste rørleggeren i hele verden som
kan kjøre Lippizzaner- tospann på jobben.
Lipizzaner er den eldste rendyrkede hesterasen i Europa, og brukes av den spanske
rideskolen i Wien. På Lønnås, midt mellom
Nesodden kirke og Fjellstrand, bruker
Jørgen sine Lipizzanere til kjøring og kos –
mest kos.

Kusk Jørgen Andresen med Lipizzanerne Nobello og Triumf

«Meet me in
Stockholm, baby»
Det var i Stockholm de møttes, Cecilia
Wallin og Jørgen Andresen. Jørgen var på
det tidspunkt profesjonell «skeet shooter»
(lerdueskytter) i USA og Cecilia var flyvertinne i SAS. Søt musikk oppsto, og i 1980
kjøpte de Lønnås, som i sin tid huset skomakeren på Fjellstrand. Cecilia har drevet
mer eller mindre aktivt med hest siden hun
var syv år, og lever og ånder for hester. Hun
er dressurrytter og dommer, selger Agria
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hesteforsikring, er kåret til årets varmblodsoppdretter, og har vunnet en drøss med
andre premier i inn- og utland.
Som flyvertinne har hun parkert for godt,
men husker med glede tilbake på sine år i
luften.
– SAS var en fantastisk arbeidsgiver, sier
hun.

Appeldorn i Holland at jeg ble helt
«nikkers», forteller rørleggeren, som nå
også har spesialisert seg på varmepumper.
– Varmepumper er som hester, sier gladgutten.
– Du får tre ganger så mye igjen som du
putter inn. Firspannkjøringen i 1988 ble et
vendepunkt for Jørgen.

kjøp innfatning fra
Vendelakolleksjonen og få

Vendelas
makeup-bok

VM i Hestekjøring
– Det var under verdensmesterskapet
i kjøring med hest og vogn i

MAKE
UP

Cecilia har har jobbet med Pax i ridehallen og får følge av Jørgen tilbake til stallen
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Tangen Nærsenter - Tlf 66 91 26 85
Aker Brygge - Tlf 22 83 63 56

– Det var det flotteste jeg noen gang
hadde sett, og der og da var jeg helfrest.

Stall, ridehus og
kontorbygning
Det 20 mål store småbruket er forvandlet
til et parklignende anlegg, med våningshuset i midten.
– Vårt motto er at alt er mulig, vi løser det,
sier begge i kor. Selv om det har buttet
mang en gang, både med tid og penger,

har vi nektet å gi oss.
På stallen står det i dag 16 hester, kontorbygningen huser norgesagenturet for
Equistro (vitaminer for hest), Agria hesteforsikring, Follo-agenturet for Toshiba
varmepumper, og masse rør. Faktisk er det
et eneste stort rør alt sammen sier Jørgen,
men et deilig rør, og et vidunderlig liv her
på Lønnås.
I pakt – og skjønn harmoni
– med naturen.

Lønnås fra luften
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Det var i Stockholm de møttes, men på
Nesodden de slo rot. Cecilia og Jørgen er
like forelsket i hverandre i dag som for
30 år siden

Villa Miramare

Som et eventyrslott ligger det der,
«Tempelet» på Sjøstrand.
Mang en sjøveisfarende har fått hakeslepp, og i snart 100 år har folk lurt på hva
i himmelens navn dette er.
Et romersk lystslott midt i Oslofjorden?

Dr. Mjøen
fra hovedstaden
Det var doktor Johan Mjøen fra hovedstaden, som den gang het Kristiania, som bygget sommerhuset i 1912. Dr. Mjøen eide
Villa Miramare i seks år, til det ble overtatt
av grosserer Emil Pettersen i 1918. Mens
første verdenskrig raste, og det var høykonjunktur og jobbetid i Norge, ferierte
datidens japper på Sjøstrand. Man kan
bare tenke seg hvor høy sigarføringen må
ha vært på Villa Miramare. I 1927 ble spillefilmen «Madam besøker Oslo» laget. Den
ble betegnet som en moderne røverhistorie
da den hadde premiere på Cirkus Verdensteater. Utendørsscenene ble tatt opp på
Villa Miramare, og gir et herlig tidsbilde av
området og livet på fjorden. Filmen er tilgjengelig på cd og kan sees på Filminstituttet i Oslo.
53

Imidlertid gjorde Pia og Harald, i motsetning til alle andre, noe med det.
De kontaktet eieren, fikk kjøpt stedet, og
den 1. mai samme år overtok de nøklene til
herligheten.

Dagens eiere
Pia Friis er barnehagebestyrer og bor på
Grefsen. Harald Westby er tømrer og bor
på Lillestrøm. Sammen har kjæresteparet
kjøpt Villa Miramare, og tilbringer nesten
hver helg på Nesodden. Året rundt.

– Dette er vårt lille rede, vårt kjærlighetsrede, sier hun kokett og smiler ømt til
Harald, som er tømrer med etterutdanning
innen bygningsvern.
– Uten hans bakgrunn, og økonomisk støtte fra Norsk Kulturminnefond, ville vi
neppe ha klart det. Forfallet var nesten
totalt, forteller Pia.
– Mye dugnadshjelp fra familie og venner
er også en av grunnene til at vi er kommet
så langt, sier Harald.

Stukkatur fra
Fagerstrand og
balustere fra Spania

Mange års forfall
Forfallet hadde neste klart å ødelegge Villa
Miramare da Pia gikk tur på Nesodden med
en venninne i januar 2005.
I mange år hadde hun seilt forbi, og i likhet
med andre lurt på hva i all verden dette var.

– Først måtte taket legges om, forteller
Harald.
– Deretter fulgte et møysommelig puslespill for å få brikkene på plass. Stukkaturen
var smuldret opp, men på Fagerstrand fant
vi et verksted som har klart å gjenskape
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Jeg ser ikke bort fra at dr. Mjøen hentet inspirasjon fra boka «Den blå grotten
på Capri» av Aksel Munthe, sier Pia Friis, og tenner tusen sommerlys.

Balustradene (terrassene) på Villa Miramare
var ødelagt. Tre balustere
ble fisket opp fra sjøen, og
tatt med til Spania. Der fant
Harald Westby en liten
familiebedrift som lagde 300 nye.

detaljene.
Balusterne fikk vi laget i Spania. Heldigvis
pene foran tempelet er kjøpt hos Moghal Trading.
fant vi noen av de gamle i sjøen utenfor vilVi har riktignok måttet gå over bekken her på Sjøstrand for å
laen, og med dem som mal fikk vi laget
få tak i noe, men ikke lenger enn til Fjellstrand!
drøye 300 nye. Balustradene (terrassene
foran Villa Miramare) er dermed gjenskapt,
helt som de var, bare bedre.
Vi klarte også å få tatt et avstøp av en av de Selv om Sjøstrand-bekken kunne gitt elektrisk lys til hele naboFra blomsterkrukkene.
v. Egil Nylund, Alf Jørgen
Leif-Arild
Roger
Lauritzen, Petter Skou, Arild Brun og Ivar Fossand
lagetHuseby,
er levende
lysAndersen,
tingen på Hans
Villa Miramare.
store
Disse Fedog,
ble gjenskapt i Gøteborg. Resten av pottene i trap- Når Pia tenner tusen talglys inne og ute, forvandles tempelet til
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Kakkelovn og levende lys

Mange gode tilbud

til enhver tid!

JOTUN SENS

198,-

SUPERTILBUD!

– NORGES MEST
MILJØVENNLIGE MALING
Sens er en ny serie med interiørmalinger
uten skadelig avdamping. Alle produktene
er helt fri for løsemidler og avgir heller
ingen ubehagelig malingslukt.

PRO WORK
DRILL
12 V

Sens-produktene er utviklet i samarbeid med
Norges Astma- og Allergiforbund, og kan trygt anbefales til alle
som vil å male innendørs og ønsker å ta hensyn til egen og familiens helse.
Jotun Sens finnes i flere varianter:
SENS TAK 02 – SENS VEGG/PANEL/LIST 10 – SENS VEGG/PANEL/LIST 30
– SENS GRUNNING TRE/PANEL
Sens lukter minimalt
Når du maler med Sens unngår du derfor
ubehagelig malingslukt – både mens du maler
og når du er ferdig.

TANGEN NÆRSENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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?

Den innvendige restaureringen er gjort pinlig nøyaktig og meget smakfull. Mange av
møblene tilhørte dr. Mjøen, som helt sikkert
hadde likt hva Pia og Harald har gjort med
hans slott.

et Soria Moria-slott, som Jens Stoltenberg
bare kan drømme om.
Sett fra sjøen er det et syn for Guder, gjenskapt av to Gudsbenådede ildsjeler.
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Miramars badehus
Fredrik Westby smiler om kapp med solen
på Villa Miramare på Sjøstrand.
Nittenåringen har sammen med to kompi-

Påsken 2007 ble badehuset transportert på
lastebil til Nordre Flaskebekk brygge. Derfra
ble det fraktet med båt og heist på plass.
Det var med minimal margin at badehuset
kom ut gjennom skoleporten på Hellerud
videregående.

ser snekret en tro kopi av det opprinnelige
badehuset til «Tempelet» – på skolen.
Og det er sannsynligvis det flotteste badehuset på Nesodden!

Bedriften ble registrert i Brønnøysund, etablerte egen bankforbindelse, førte regnskap, og måtte til syvende og sist avholde
generalforsamling og avlegge sluttrapport. – Kjempegøy, sier Fredrik og viser
stolt frem resultatet av prosjektet, – vi har
lært en masse om prosjektstyring, økonomi
og skjemavelde.
– I tillegg har vi blitt gode venner og er i
dag tømrerlærlinger alle tre. Kanskje vi
etablerer en ny bedrift på «ordentlig», – vi
får se. Overskuddet fra Ungdomsbedriften
Tømrerservice ble investert i verktøy.
– Godt verktøy er halve jobben, den andre
halvparten er kunnskap og erfaring, sier

den unge entrepenøren og myser på faren
som også er tømrer. Eplet har i dette tilfellet falt ned helt inne ved stammen, som far
som sønn. Oppgavene på Villa Miramare er
mange og store, sammen er de hel ved.

På taket kan man sitte og tenke, – eller bare sitte

Ungdomsbedriften
Tømrerservice
Espen K. Lie, Kim Nordvang og Fredrik
Westby har gått tømrerlinja på Hellerud
videregående skole. Høstsemesteret 2006
etablerte de Ungdomsbedriften Tømrerservice, som ledd i prosjektet «Ungt Entreprenørskap», et prosjekt som tar sikte på å
være så lik virkeligheten som mulig.
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OVERSIKT OVER VÅRT
BEHANDLINGSTILBUD
AV OFFENTLIGE
TJENESTER:
•

Øre-nese-hals
sykdommer

•

Ortopedi

•

Håndkirurgi

•

Plastisk kirurgi

Colosseumklinikken har
som hovedmålsetning
å sette våre pasienter
i fokus.

Velkommen til Colosseumklinikken
Colosseumklinikken er en privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi, ortopedi og
øre-nese-halskirurgi.
Klinikken har utviklet seg til et kompetansesenter innen plastisk kirurgi, ortopedi og ØNH-kirurgi.
Klinikken er et offentlig godkjent sykehus.
Alle pasienter i Norge kan henvises direkte til
de fagområdene vi tilbyr.
Klinikken har knyttet til seg gruppe meget godt
kvalifiserte leger som utfører inngrep som er både
kosmetisk og medisinsk begrunnet.
Vi har kort ventetid.
Står du i helsekø, hjelper vi deg.
Behandlingen er gratis utover vanlig egenandel.
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Ønsker du et kosmetisk inngrep, har vi erfarne kirurger som kan hjelpe deg.

Sørkedalsveien 10B - NO-0369 Oslo - Tel.: 23 19 50 50 - Fax: 23 19 50 60 - legepost@ckl.no - www.colosseumklinikken.com

