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bli kjent, og fortrolig med det våte
element.
De har sørget for at mange har kunnet
realisere båtdrømmen, og gitt våre unge
en fin ballast på veien videre i livet.
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I denne utgaven av Signalen omtaler vi
boken «50 år i frisk bris».
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Boken er en lokalhistorisk perle, og en
beretning om ildsjeler.
Ildsjeler som har lagt ned tusenvis av dugnadstimer, og sørget for at kystkommunen
Nesodden har to av de flotteste havneanleggene i landet.

www.original.as - tlf. 22 83 02 02
TRYKKING:

Nilz Trykkerier
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 92 21 00 65
Opplag: 6000

Da foreningen ble stiftet var ett av målene
å «arbeide for anlegg av småbåthavn».
Seilforeningen har sørget for to.
Den første ble anlagt på Oksval, og den
andre ble realisert på Steilene.
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Den monetære verdien av småbåthavnene
er enorm, men den kulturelle verdien er
enda større.
Ildsjelene i Nesodden Seilforening har gitt
store og små nesoddinger anledningen til å
3

Miljøet i, og rundt båthavnene på Oksval
og Steilene er fantastisk.
Frisk bris og sol fra skyfri himmel.
«To pilsnere i en snor, efter en båd».
Kan man tenke seg noe bedre?
Vi er ildsjelene i Nesodden Seilforening
en stor takk skyldig!
Takk for i sommer kjære
Oksval og Steilene,
og på gjensyn
neste vår.

Med nesoddbåten på «julibord»

Dersom Kaptein Sabeltann seiler inn Oslofjorden, kommer han ikke til å tro
sin egen kikkert. Palmer på Filtvet, er det et fata morgana?
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Guri Malla – for en perle!

I forrige nummer av Signalen anbefalte vi å
ta nesoddbåten til Drøbak, Son og Filtvedt.
Mange valgte julenissens hjemby, andre
dro til Son. Vi gikk i land på Filtvedt, og
angrer ikke på det!

Villa Malla
– Eventyret begynte skjærtorsdag 2006, forteller Sonja Lee, som sammen med sin mann
har skapt drømmestedet i Oslofjorden.
– Vi dro på biltur fra Oslo langs kysten, og via
Vollen og Slemmestad havnet vi på Filtvet –
og der – rundt en sving lå Hurum
Strandhotell. Stedet lå der, nedsnødd,
ensomt og forlatt. Sistemann som forlot stedet i 1993 hadde riktignok slått av lyset, men
på bordene lå det smårutete duker og på
kjøkkenet hang det stekepanner og gryter.
– Hva var så dette, tenkte vi og ringte opplysningen 1881, som visste råd. Eieren av
Joker-butikken på Filtvedt jobbet overtid,
og visste både hvem som eide stedet, og at
det var til salgs. Noen timer senere var vi
eiere av stedet, og ganske mange penger
«fattigere», men hva gjør så det, sier Sonja,
når man ingen penger har, men har en god
bankforbindelse! Banken trodde på oss, og

«Oljenasjonen» Norge,
beduinertelt og palmer
på Filtvet!
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Sonja Lee

vi trodde på prosjektet. Et «svangerskap»
senere, temmelig nøyaktig ni måneder
etter at vi kjøpte stedet, åpnet Villa Malla.

”Real shit from Dubai”
Sandstrendene og palmene på Villa Malla
er helt utrolige. Folk kan nesten ikke tro
sine egne øyne, og alle spør hva slags palmer man kan få til å gro på Filtvet?

– Real shit from Dubai, sier Sonja med et
skøyeraktig smil, og resultatet er at «snakkisen» på Filtvet er palmene på Villa
Malla. Palmene, beduinerteltene, og den
internasjonale atmosfæren setter sitt preg
på stedet, som er et resultat av 21 års
«globetrotting», og ti års restaurantpraksis i Frankrike.
– Vi har tatt med oss våre erfaringer fra
noen av de beste spisestedene i verden, og
kombinerer våre erfaringer med dedika6

Andreas er en perfekt vert. Han vet hva folk
som kommer sjøveien vil ha.

sjon og pasjon, to vesentlige forutsetninger for å lykkes i denne bransjen.

«Kardemomme by»
– Hos oss kan du gjøre hva du vil, og
komme som du vil, sier Sonja.
– Vi er en slags Kardemomme by, som
er åpen og tilgjengelig for alle. Ingen

spise- eller drikkeplikt, og ingen fasade.
Kommer det en jentegjeng på seiltur med
lavt budsjett og egne brownies, er de hjertelig velkommen. Båthavna vår har 30 plasser og er den eneste båthavna i Oslofjorden som er gratis.
På Villa Malla kan du komme barbent og i
bikini, men du slipper også inn i hvit smoking.
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Kanskje dere vil prøve et annerledes julebord i år
– fra vår rikholdige kinesiske meny?

NB: Vi vil
for våre gjegjerne gjøre det enda
for oppusssinter før jul og holder dhyggeligere
e
Velkommeng fom 13. - tom 30. seprfor stengt
te
tilbake fred
ag 1. oktobember.
r!

... eller frister det kun med tradisjonell norsk
julemat, som pinnekøtt og juletallerken?
– HUSK UANSETT Å BESTILLE I TIDE! –
VI HAR
ALLE RETTIGHETER!

mandager stengt

tirsdag – torsdag: 15-24 • fredag - lørdag: 15-01 • søn- og helligdager : 13-22

Bordbestilling/take away: 66 91 48 20
Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

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

!

"" $ # #
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Leste Signalen og tok båten til Son

Tone Bae er ivrig leser av Signalen.
I forrige nummer leste hun om «Gullkysten»
(Nesoddens vestside) og da var saken klar.
Ett av sommerens høydepunkter ble turen til
Son, sammen med mann, datter og nybakt
svigersønn fra Brisbane i Australia.

Al Jury møtte Marianne Bae på universitetet
i Brisbane i Australia. Nå er paret bosatt i
Stavanger. Tone og Per Bae, bor som seg hør
og bør i Baes vei på Nesodden
Familien Bae har bodd på Nesodden i årevis,
men hadde aldri tatt nesoddbåten lenger
enn til Flaskebekk. I sommer ble de med
«Baronessa» til Son, og fikk bakoversveis.
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Mange gode tilbud
til enhver tid!

OPPBEVAR
VIN RIKTIG!

BRA UTVALG I
MOTORSAGER

VINSKAP 18FL 2ROM DIG.TERM
Har ikke du heller en egen vinkjeller?
Ta vare på vinen dini vinskap for 18 flasker
i 2 individuelle rom.
Elektronisk temperaturkontroll

Alt i renovering
av bad

ALLTID
RØR AS
v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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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

Båtene på Askerlandet
av Harald Lorentzen

D/S «Duen» på vei ut fra flytebryggen ved Østbanen.
Den passerer her løpet ut ved Heggholmen fyr

D/S «Duen»
Selskapet som i en årrekke skulle bringe
glade sommergjester og fastboende
mellom hovedstaden og Askerlandet het
Dampskipsaktieselskapet Asker-Røken og

Hurum. Selskapet ble stiftet i 1893 og virket
i nesten seksti år.
En av selskapets første båter var dampskipet «Duen». Den hadde allerede i seksten
år gått i rute på vestsiden av Oslofjorden.
Passasjerbåten var bygget i 1877 for et ny11

etablert selskap med navnet ChristianiaSætre Dampskibsselskab. Det er interessant
å lese navnene på det nye selskapets direksjon: Her var stenhuggereier George
Lüttensee, doktor O. Nissen, brukseier A.
Haneborg, (han eide Sætre Brug) gårdbruker C. Ramton og landhandler H.
Christensen. Familien Ramton skulle flytte
til Blylaget på Nesodden og bli drivkraften
til det nyetablerte Bundefjord Dampskibselskap i 1920 årene, – og landhandler
H. Christensen var vel mannen som hadde
vært jakteier og som kjøpte Vollen i 1870
da han slo seg ned som kjøpmann.
«Duen» hadde en lang rute. Den gikk ut fra
flytebryggen inne ved Østbanen før den
gikk langs Asker- og Hurumlandet helt ned
til Drøbak. Det var jo mange rutebåter som
gikk innom Drøbak og konkurransen ble
raskt for stor. «Duen» fikk derfor sitt endepunkt i Sætre etter kort tid.
Det var en hel dagstur ut til Sætre. Den
gikk sågar innom Ostøya før den tok fatt
på stedene langs Asker og Hurumlandet.
Industristedet Slemmestad ble etablert og
på slutten av 1880-tallet fikk «Duen» også
anløp der.
«Duen» gikk i alle år i det man kalte for
ytre rute, altså med siste anløp Sætre. Den

var dessuten de fastboendes båt, for når
vinteren kom, ble de andre lagt opp mens
«Duen» fortsatte i snø og tåke.
Vi har en ruteplan for året 1912 som viser
følgende rute: Kristiania (Piperviken), Lille
Ost, Konglungen, Bjerkøen, Vettre,
Blakstad, Vollen.
«Duen» målte 76 brutto registertonn, den
var 89,5 fot lang, 14,7 fot bred og stakk ni
fot dypt. Maskinen var en tosylindret
dampmaskin og passasjersertifikatet lød på
182 passasjerer. Like viktig som passasjertallet var selvsagt gods, så båten hadde mast
med vinsj og god dekksplass.

I 1918 da «Duen» hadde dampet i ruten i
41 år fikk selskapet konkurranse på ruten
til Sætre. De valgte å kjøpe inn en båt som
de ga navnet «Duen 2» og samtidig solgte
de gamle «Duen».
Rutebåten ble solgt til Claus M. Høie i
Stavanger og ble bygget om til lastebåt
med navnet «Egenæs». Den 3. april 1925 da
båten hadde en last med sild i lasterommet,
forskjøv lasten seg og den gamle rutebåten
fra Oslofjorden forliste sør for Vistetangen
ved Feistein fyr. Heldigvis uten tap av menneskeliv.
Kilder: Fjordbåtenes Saga
Vollen – et strandsted vokser frem
Røyken og Hurum avis 28.9.1992

DS "Duen" ved kai i Nærsnes. Se det store flotte landhandleriet ved kaien der
båten ligger. Kansje Nærsnes bør bli det neste anløpet i ruten til hurtigbåtene?
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Aksjeinnbydelse for selskapet ChristianiaSætre Dampskibsselskab i 1877.

Full båt en lørdag i juli

Det går unna når nesoddbåten langer ut
langs Nesoddens vestside. Skal du til Son,
kommer du raskt og trygt frem. Her er det
ingen kjøreledninger som ramler ned,
og ingen kø.

Lørdag 3. juli ble det satt ny rekord på rute
602 (Nesoddens vestside).
137 tobente og 5 firbente passasjerer var
med fra Oslo, og da båten gikk fra Flaske-

bekk var det bare to ledige seter om bord i
M/S Tidebaronessen.
Veldig mange skulle til Ildjernet for å feire
«Ildjernsdagen», andre ble med til eksotis13

ke havner som Aspon, Søndre Langåra,
Drøbak og Son.
Noen gikk i land på Filtvet, og angret ikke
på det.

Tlf 66918000

Vi hjelper dere med å lyse opp
den mørke årstiden!

signalen@live.no

Nå tenner vi peisen og koser oss
innendørs i varmen med NY HØSTMENY
og diverse LIVE ARRANGEMENTER utover høsten!

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no

ÅPNINGSTIDER:

tir–tor kl. 1600-2400 • fred–lør kl. 1600-0200
søn kl. 1400–2300 • mandag stengt

MANDAG – LØRDAG 10–18

www.signalen-tangenbrygga.no
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Cafe Sorgenfris Grill & Akevitt
Som et overflødighetshorn
med gamle
snurrepiperier,
antikviteter og rariteter
er Café Sorgenfri sannsynligvis Norges mest
spennende og
maksimalistiske
restaurant. Her kan
man sitte en hel kveld
og hele tiden finne
nye ting å beundre.
Dette stedet må bare oppleves!

Grillen flytter inn

Ufattelig mange spennende rariteter møter deg innenfor dørene på Café Sorgenfri!
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Med sine fløyelsmyke konsonanter fra det
blide sørland, kan administrerende direktør Helene Skjenneberg i Mat & Drikke AS
fortelle om kanonsuksess for konseptet
Grill & Akevitt utendørs.
– Våre gjester kan se våre kokker og vinkelnere i arbeid ut oktober, men så flytter
vi hele konseptet innendørs.

Josper Grill
Grillen er spansk, veier et tonn, og må bare
oppleves. Når du kommer inn på Sorgenfri
er den det første (og største) du ser, sammen med samtlige akevitter i Norge.
– Hvorfor i himmelens navn skal man bare
drikke Gammel Opland til jul? spør hovmester Carolin Nilsson fra Småland, – når
man kan drikke utallige andre akevitter
hele året!
På Sorgenfri trenger man ikke å spise tre
retter, eller bli sittende hele kvelden.
Man kan gjerne bare ta en kopp kaffe og
en akevitt før båtturen hjem, og tar man
en til – og en biff, rekker man forhåpentligvis den siste båten ...

Akevitt Glace
Hold dere fast folkens, man kan lage saus
av akevitt!
Til spareribs smaker det aldeles vidunderlig,
og marinerer man biffen i brennevin som
har krysset ekvator to ganger, og deretter
steker den på høy varme, er smaken utrolig
og man kan spise den med skje.
Ikke rart at gjestene har stått i kø foran
grillen på Sorgenfri i hele sommer.

På Sorgenfri er det tøyservietter i stedet for
papir. Rett og slett fordi det er bedre og tar
seg bedre ut.
– Vår jobb er "Brød & Sirkus" sier Helene,
vi ønsker at våre gjester skal få en positiv
opplevelse, og god service.

Helt ny meny
– I forbindelse med «innflyttingen» av grillen, har kjøkkensjefen satt sammen en ny
og spennende meny.
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Administrerende direktør
Helene Skjenneberg

– Vår jobb er «Brød & Sirkus»,
sier Helene og Carolin

Her er en smakebit fra den spennende
grillmenyen til Café Sorgenfri, men
stedet er også vel verdt å besøke for å
nyte den berømte – og overdådige –
danske lunsjmenyen deres!

FRA GRILLEN
– Kom inn og prøv da vel, sier Helene og
Carolin, og hils fra Signalen.
Det eneste vi mangler er en Nesodden-akevitt. Tenk om den kunne ha krysset fjorden
mellom Nesodden og Aker brygge x antall
ganger om bord i Kongen, Dronningen
eller Prinsen.
Da hadde vi fått en royal, og helt perfekt
akevitt! (red. anm.).

Nok en nyhet
Helene Skjenneberg har nok en nyhet på
gang. Der hvor det har vært galleri (i
Fjordalleen), blir det nå Sorgenfris Lille.
Der kan man innta, eller ta med «danske
smørrebrød» så høye som hus. Laget for
folk i farta.
Raskt, enkelt, godt – og til og med sunt.
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Alle grillretter blir kullgrillet
på vår nye spanske Josper Grill.
I Josperen blir råvarene grillet på høy varme,
noe som gir en særegen og typeriktig grillsmak
– og ikke minst gjør dem svært saftige!

Lammecarré
«byggotto» med fersk geitost,
kantareller og sølvløk
Hjemmelaget hamburger
180 gr. hamburger med tomat,
rødløk, sylteagurk,
dressing og pommes bistro
Grillet entrecôte av urfe
bakt margbein,
rotgrønnsaker, rødvinssjy
og pommes Anna
Grillet boknafisk
gulrotpuré, ramsløksmør
og fjellmandel

S24 Boligalarm

Tror du at brannvesenet kommer når alarmen går? I så fall er du ikke alene.
Ni av ti tror det, – og tar feil.
Dersom alarmen din er tilknyttet et vaktselskap i for eksepmpel Ski, tar det i beste
fall 25 minutter før vaktselskapet har kjørt
fra Ski til Nesodden og konstatert at det
brenner. Først da kommer brannvakta med
ulende sirener.

Lokalt samarbeid
Sikring 24 AS har inngått et unikt samarbeid med Søndre Follo Brannvesen IKS. Når
alarmen går hjemme hos deg er brannvesenet underveis i løpet av kort tid. Det gjelder både ved brann og innbrudd.
Alarmanlegget har i tillegg knapper med
direkte alarmoverføring til brannvesenet
for å varsle nødssituasjoner, brann, innbrudd og panikk. Kjekt å ha, i disse tider
når Legevakta er i Ski, og ingen vet hvor
Politiet er.
Samarbeidet er en «vinn/vinn»-situasjon, sier
brannmester Leif Erik Bruun. Med vår lokalkunnskap og spisskompetanse innen brannberedskap, kan vi også gjøre en innsats i
nødssituasjoner som ulykker og innbrudd.
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Reodor Felgen
Petter Blakstad Schelderup er Nesoddens
svar på Reodor Felgen. Tobarnsfaren var lei
av stress og mas i hovedstaden og ville
skape noe eget på Nesodden.
Det har han klart. I disse dager har firmaet
ettårs jubileum og 250 fornøyde kunder.
Ikke dårlig for en siviløkonom på varemoped, uten særlig teknisk innsikt.
«Petter Smart» har riktignok gått kurs hos
Bosch, og fikk verktøysett til jul, men ifølge
Petter er det helheten som er viktigst.
– Integriteten og stoltheten i det du gjør,
og at det forretningsmessige er solid, like
solid som brannvakta. I de store alarmselskapene er den geografiske avstanden
også stor. Her på Nesodden er det bare å ta
en tur opp til gutta Varden, eller de kommer hjem til deg.

Åpent Hus
Lørdag 18. september er det «Åpen
Brannstasjon» på Varden, og lørdag 25.
september er det offisiell åpning av den
nye brannstasjonen på Korsegården.
Brannmestert Leif Erik Bruun håper at
mange stikker innom, og ønsker alle hjertelig velkommen.
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På do?

Ikke alle har skjønt – eller lest – hva som
står på dodørene. Det store toalettet er
forbeholdt handikappede og spebarn, og
har en automatisk døråpner.

Trykker man på den store knappen på utsiden av toalettet, åpner døren seg og man
kan komme inn med rullestol eller barnevogn, hvoretter døren lukker seg automatisk. Problemet er at mange (som verken er
handikappet eller spebarn) forsøker
febrilsk å lukke døren med makt. Noen er
faktisk så sterke at de klarer det, og resultatet blir en ødelagt dør, som verken lar seg
åpne eller lukke.

Kjære trengende:

Nordbyveien 41, 1400 Ski • Tlf. 64 97 73 30
Fax: 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Bryt ikke håndbak
med dodøren på
handikapptoalettet, den lukker seg
automatisk og kan
låses fra innsiden.
God fordøyelse!

Filminnspilling på Tangen
«Hollywood» på Nesodden
Det var mange som lurte på hva som foregikk i byggegropa på Tangen i sommer.
Filmteam og stuntmenn, og «kamera går».
Det var bare James Bond som manglet på
«settet».

Sikkerhetsfilm
– Neida, det er ingen spillefilm, sier Annett
Aamodt som er kommunikasjonssjef i
Skanska.
– Det er en film om sikkerhet, som skal vises
for våre 60.000 ansatte under «sikkerhetsuka» i desember. Vi er en risikolfyllt bransje
hvor arbeid i høyden representerer den
største risikoen. Derfor står sikring og sikkerhet helt sentralt hos oss, og filmen viser
hvor galt det kan gå dersom ikke dette er
på plass.
Men filmen vil også vise hvor flott det er på
Nesodden, sier Annett som er født og oppvokst i Drøbak.
21

Nesoddens beste Alarmtilbud!
Direkte utrykning fra brannvesenet
ved brann og innbrudd
Sikring 24 AS • Tlf 947 89 689 • post@sikring24.no
www.sikring24.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
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Helt propell!

Joakim Røisland er født og oppvokst i
vannkanten på Fjellstrand.
Ikke rart at han har blitt helt propell, og
skipsreder for de raskeste båtene i fjorden.

Hjem i 100!
Dersom du vi raskt hjem til Nesodden er
det bare å ringe kaptein Røisland.
Fra Herbern Marina på Aker brygge tar det
2 1/2 minutt å komme til Tangen, og dersom du vil svippe innom Skagen tar det to

23

Nærsenteret på Tangen

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting,
lakkering,
år
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

60

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

og en halv time.
De 600 hestekreftene gjør 60 knop, og i
løpet av en to timers tur med RIB Oslo får
man sett «hele» Oslofjorden.
– Firmaer, turister og andre som ikke nødvendigvis har tid til å tilbringe en hel dag
på fjorden får en naturopplevelse de sent
glemmer, sier skipsrederen som gjennom
selskapet Safari Adventures AS eier fire
båter.
– I snitt har vi med oss ti personer på hver
tur, og de fleste blir veldig overrasket over
hva Oslofjorden har å by på. Neste år får vi
besøk av en gruppe på 400 tyskere som skal
alternere på å seile, fiske og kjøre RIB, man
trenger ikke å reise til Kysten Lindesnes
Åna Sira, eller Lofoten for å få bakoversveis. Den kan man utmerket godt få i
Oslofjorden.
Kaptein Røisland smiler i skjegget og trives
som fisken i vannet på fjorden. Året i
Marinen og oppveksten i strandkanten la
grunnlaget for det hele, og med kystskippereksamen, hurtigbåtnavigasjonskurs og
internasjonalt RIB-sertifikat er han godt
kvalifisert.
– Det dreier seg først og fremst om sikkerhet, sikkerhet og atter sikkerhet. Dernest er
det naturopplevelser, og et seriøst opplegg
fra vår side.
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
ut fjorden for siste gang

Velkommen til Kavringen
LEDIGE BÅTPLASSER!
båtplasser

kiosk/ båtutstyr

•

•
trebåtverksted

vinteropplag

•

•

slipp

kranløft

•

•

selskapslokaler

serviceverksted

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

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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drivstoff

•

kortautomat
hele året 06-22

kurs/ konferanse

Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

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

Ferieskiftet!
Til daglig styrer han M/S Color Magic.
I ferien er «fritidsbåten» M/S Tidebaronessen!
Her styrer Ole-Bjørn Wiig fra Drøbak
«Baronessa» inn til Fjellstrand brygge.
– Dette er ren feriekos, sier styrmannen som
har styrt nesoddbåter før. Ved tusenårsskiftet jobbet han i AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskap, som skipsfører/overstyrmann om bord i M/S Prinsessen.

Kaptein Svein-Hugo Nilsen fra Malangen i
Troms er skipsreder med egen båt på Aker
brygge. Båten heter M/S Freikoll og er en
trebåt på 54 fot. Ønsker du et prisgunstig
tilbud på en tur på fjorden er Freikoll
båten, og Svein-Hugo kapteinen. Om bord
i M/S Tidebaronessen har han med seg
skipsfører/overstyrmann Ole-Bjørn Wiig,
matros/billettør Joakim Holand og maskinsjef Knut Rygland.
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Dame- og herrefrisør
Sol • Fotterapi • Voksing
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Vi kan tilby behandling med og
uten ammoniakk.
Nye organiske produkter til hjemmebruk
uten parabener og sulfater.
Våre produktmerker:
Joico, Kms, Chiorganics, Renati,
Biosilk og Blomdal.
Ring oss, kom innom eller bestill på nett
Trine, Silje og Mona
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no

www
signalen-da.no

VI KAN
TILBY:

DAME & HERRE
Tangen Centrum

66 91 18 67
www.centrum-frisør.no

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater

Velkommen
til frisørene på
Nesodden!

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer
DAME & HERRE
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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DROP-IN

66 91 49 02
Du finner oss i NB-gården

Trapp til besvær

Man skulle ikke tro at det er 22 år og 22 kilo siden gutta støpte Strandpromenaden.
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I toogtyve år har to trappetrinn på
Strandpromenaden vært til hinder for rullestolbrukere, rulleskigåere, barnevogntrillere og andre med gåbesvær. Nå er trappen
borte.
Store og sterke karer i Flaskebekk Fiskesalgslag, som ved en inkurie, i sin tid støpte trappa, har brukt sommerferien til å fjerne den.
– En sann fornøyelse, sier radarparet Werner
Conrad Wilson og Finn Espen Arnesen, – og
god trim. Det er 22 år, og 22 kilo siden vi støpte Strandpromenaden, etter at den verste
høststormen i
manns minne
la den øde.
– Nå kan vi gå
alderdommen
trygt i møte,
vel
vitende
om at vi kan
benytte gåstol
og motorisert
gyngestol
hele
veien
mellom nordre og søndre
Pensjonert «kålhandler»
Finn Espen Arnesen trener
Flaskebekk
biceps og magemuskler.
brygge.

NE SODDE N

Lindebråte

Jern- & Fargehandel as

GÅRDSPRODUKTER

n o r d r e

NESODDEN
FJELLSTRAND

Bestill
vinterved nå!
blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner
og masse hyggelig
vinterpynt for
både ute- og innebruk
bjerk- og blandingsved

– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

Prøv vårt nye produkt: NYSLYNGET
HONNING MED VALNØTTER.
Smaker fortreffelig til ost og kjeks,
kaker eller
bare til
snacks. Alle
Linde-bråteprodukter
fås kjøpt på
Gulbjørnrud sag og
høvleri.

GRAVSERVICE

utkjøring av blomster og ved
på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83

g å r d s d r i f t

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Allehelgen: Salg av kranser,
barbuketter og gravlys
utenfor Nesodden kirke
lørdag 6. og søndag
7. november (12–20)

lindebråte.no • gravservice.no
Telefon 986 84 106

Ferie på Ildjernet
På Ildjernet går
tradisjonene i arv.
Stein Hallungs familie har feriert på
Ildjernet siden 1939, og nå fører Stein,
Sandra og barna Silje og Anniken tradisjonen videre.
Turen fra Horten til Ildjernet går via
Oslofjordtunellen til Flaskebekk bygge, og
nesoddbåten (rute 602) til Ildjernet.
– Bedre feriested enn Ildjernet finnes ikke i
hele verden, sier Stein, som studerte i
Colorado i USA, hvor han traff sine kone
Sandra.
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Få mest ut av
boligsalget ditt!

Vårt mål: Best pris – raskest salg!
Nesoddens mestselgende meglerforetak.
Flott presentasjon av din bolig både i salgsoppgaver,
annonser og presentasjoner.
Våre meglere har alle hatt Nesodden
som spesialområde i mer enn 10 år!
Konkurransedyktige priser.

REMA 1000

- Tlf 66 91 37 00
Tangen NærsenterEiendomsformidling

Eiendomsformidling
dd
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Fyr her!

Boken er skrevet av Per Roger Lauritzen og
André Schau. Per Roger har vært inspektør
og redaktør i Den norske Turistforening i
over 30 år, og André deltok i 1989 i NRK-programmet «Kvitt eller dobbelt» med emnet
Norges fyr.
Gutta har latt seg fascinere av fyrstasjonene
i Oslofjorden, de spektakulære og værharde
plassene de er bygget på, og folkene som i
sin tid bodde på disse plassene i Norges travleste fjord for å holde lyset tent og gjøre
leden trygg.
Boken omfatter de til sammen nitten fyrstasjonene som ligger i Oslofjorden.
Fra Torbjørnskjær fyr utenfor Hvaler, til
Kavringen fyr som ligger i bunnen av
Oslofjorden, rett utenfor Rådhuskaia.
Kavringen fyr har vi gleden av å se fra
nesoddbåtene hver dag, dette usedvanlig
vakre fyrtårnet som ligger midt i havnebassenget, på innsiden av Hovedøya.

Ildjernsflu Fyrskip

«Fyrene i Oslofjorden – Levende kulturminner» er tittelen på et praktverk av en
bok, som nylig er utkommet på Gyldendal
Norsk Forlag.

Visste du at det har ligget fyrskip på
Ildjernsflu utenfor nesoddlandet i nesten
femti år? For de fleste av oss er dette ganske
ukjent, men i 1919 ble forslaget om et fyrskip på Ildjernsflu godkjent av myndighetene, og midler til dette ble bevilget.
Fyrskipet var en en selsom konstruksjon. Det
var nærmest en flatbunnet pram, bygget i
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jernbetong for å kunne tåle isgang, men
tålte ikke å bli pårent av dampskipet
«Storesand» og sank om natten 9. februar
1929. I dag ligger vraket på 10-15 meters
dyp, og er et yndet mål for mange sportsdykkere. Et nytt og større fyrskip ble bestilt
og lå på plass fra 1930 til 1967. Da ble fyrskipet erstattet av en midlertidig lysbøye og i
1968 kom så fyrskipets endelige erstatning
på plass. Det var en kraftig betongsøyle som
ble slept ut fra Nesodden og satt opp på
undervannsskjæret.
Ildjernsflu er naturlig nok ikke noe turmål
slik de fleste av de andre fyrstasjonene er,
men Ildjernsflu lanterne er et glimrende stupetårn. Mang en nesodding har debutert
som Tarzan fra tårnet, og i mange år ble det
arrangert
svømmekonkurranser
fra
Flaskebekk til Ildjernsflu. Kanskje noe å
tenke på neste sommer?
Er du ikke fascinert av fyrstasjonene og
deres historie, natur og turmuligheter fra
før, blir du det etter å ha lest boken.
God fornøyelse.
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NB: Fra 11. oktober igangsettes hurtigbåter
på kveldene igjen, sjekk endringene i de
grønne feltene eller på www.ruter.no

Høstruter nesoddbåtene 2010
601
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

Fra 11. oktober endres kveldsrutene: Fra 1730, hver halvtime til kl. 2300, 0000. Fredag/lørdag kjører avganger kl. 0100 og 0200.
Avgangene kl. 1930 – 0000 kjøres med hurtigbåt (overfartstid 12 min). Fredager kjøres avgangene 0000, 0100 og 0200 med gassferje (overfartstid 23 min).

Sone Stoppesteder

Mandag-fredag (normalrute)

Merknader
SV-03 Nesoddtangen
0530 0600 0630 0700 0720 0740 0800 0820
01 Aker brygge
0553 0623 0653 0723 0743 0803 0823 0843

0840 0900
0903 0923

Sone Stoppesteder

Søndag

Lørdag

Merknader
SV-03 Nesoddtangen
0700
01 Aker brygge
0723

m
00
23

n
0100 0200
0123 0223

601 Aker Brygge - Nesoddtangen
Sone Stoppesteder

m
00
23

0700 0830 1000
0723 0853 1023

1540 1600 1620 1640 1700
1603 1623 1643 1703 1723
m
00
23

m
00
23

f
fn
0000 0100 0200
0023 0123 0223

0000
0023

Fra 11. oktober endres kveldsrutene: 1832, 1902, 1915, hver halvtime til kl. 2245, 2345, 0045. Avganger 15 og 45 seiles med hurtigbåt (overfartstid 12 min).
Fredager kjøres ikke avgangene kl. 2345 og 0045, de erstattes av avganger med gassferje kl. 2332, 0032 og 0132. Overfartstid på disse er 23 min.

Mandag-fredag (normalrute)
Merknader

01 Aker brygge
SV03 Nesoddtangen

0602 0632 0712 0732 0752 0812 0832
0625 0655 0735 0755 0815 0835 0855

Sone Stoppesteder

m
32
55

1512 1532 1552 1612 1632 1652 1712 1732
1535 1555 1615 1635 1655 1715 1735 1755

Lørdag
Merknader

01 Aker brygge
SV03 Nesoddtangen

0632
0655

Sone Stoppesteder
Merknader
Nesoddtangen
Lysaker
Lysaker
Ildjernet
Sjøstrand
Flaskebekk
Nesoddtangen

n
0032 0132
0055 0155

0632 0802 0932
0655 0825 0955

0657
0706
0707
|
|
|
0716

0719
0728
0729
|
|
|
0738

m
32
55

fn
2332 0032 0132
2355 0055 0155

m
32
55

0032
0055

0740 0820
0749 0829
0750b 0840
0805u |
0809 |
0813 |
0817 0849

602 Sjøstrand - Nesoddtangen
Sone Stoppesteder

Mandag-fredag (normalrute)
0630
0639
0644
|
|
|
0653

m
02
25

Søndag
m
32
55

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen
SV-03
01
01
SV-03
SV-03
SV-03
SV-03

m
30
53

1500
1509
1525
|
|
|
1534

1540
1549
1605
|
|
|
1614

1620
1629
1645
|
|
|
1654

1700
1709
1725
|
|
|
1734

SV-03
01
01
SV-03

Merknader
Nesoddtangen
Lysaker
Lysaker
Nesoddtangen

Mandag-fredag (reserverute) *

Mandag-fredag
Merknader

0630
0650
0655
0715

0720 0820 . . . 1540
0740 0840 . . . 1600
0755 . . . 1515 1615
0815 . . . 1535 1635

* Reserverute seiles når hurtigbåt ikke kan benyttes
u Ildjernet anløpes bare om sommeren (13. mai - 5. september)

f: Seiles kun fredag. - m: Deretter minutter over hel time. - n: Nattakst (dobbel takst) 24 timers billett sone 1-4 kan brukes
På Nesoddtangen korresponderer båten med busslinjene 611-631
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Sone Stoppesteder

1640
1700
1715
1735

SV-03
SV-03
SV-03
01

Sjøstrand
0809
Flaskebekk
0813
Nesoddtangen
0817
Korr. med båt til Oslo/Lysaker 0820
Ankomst Oslo
0843
Ankomst Lysaker
0829
Seiles fra 6. september. Innstilles i feriene

Bryggetorget - Aker Brygge
Telefon: 21 02 36 55
Bordbestilling@cafesorgenfri.no

Vi forlenger grillsesongen og griller inne på vår nye Josper grill
fra september hvor vi kan by på spennende grillretter
og smakfulle kombinasjoner.
Vi kan friste med egen akevittmeny som er unik i sitt slag.
Ta kontakt med bordbestilling@cafesorgenfri.no
for informasjon og tilbud. Passer til alle anledninger,
formelle og private.
Vi har alltid våre berømte og populære
danske lunsjretter og à la carte
med småretter.

www.cafesorgenfri.no

Velkommen!
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Seniorcruise med nesoddbåtene

Kaptein Jan Erik Basteviken og matros Jan-Erik de Bruyn Lundby
trodde ikke det fantes så mange gå- og rullestoler i Oslo

Det har aldri vært så mange gå- og rullestoler på fjorden i Indre Oslofjord noen gang!
Bortimot tusen beboere fra byens sykehjem
valfartet til Aker brygge og nesoddbåtene,
den 1. og 2. juni.

Seniorsaken, Oslo kommune og Tide Sjø AS
hadde invitert til båttur, og trodde i
utgangspunktet at ca. 400 ville delta.
Så feil kunne man ta. Det som var ment å
være én båttur, ble til to, og når båten
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Regionsjef Alf Jørgen Fedog, kaptein Jan
Erik Basteviken og Leif Andreassen fra
Sykehjemsetaten i Oslo

Stemningen var på topp før Dyna fyr

Regionsjef Alf Jørgen Fedog i Tide Sjø AS synger «What a wonderful world»
(nesten) like bra som Louis Armstrong

nådde Hovedøen ville alle gå i land.
Den populære NRK-allsangeren Vidar
Lønn-Arnesen hadde mønstret på som trubadur, sammen med orkesterlederen Philip
Kruse, og når storschlageren «Hovedøen»
ble sunget, var der ikke et øye som var tørt.

Alle kunne teksten til den populære melodien, og da båten nådde Dyna fyr var stemningen på topp.
Med på turen var også Magnolia Jazzband
som spilte gladjazz som fikk det til å rykke
i gamle danseføtter.
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... det rykker i gamle - og unge
- danseføtter

Nrk var der også

Det svinger av Magnolia Jazzband

Mange av deltakerne hadde ikke vært ved,
eller på fjorden på årevis, og for flere av
deltakerne var det faktisk første gangen i
2010 at de var utendørs i det hele tatt!

Sylvi Listhaug som er byråd for eldre i Oslo
var så fornøyd med arrangementet at hun
der og da bestemte at Seniorcruiset med
nesoddbåtene må bli en årlig tradisjon.
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Sylvi Listhaug og Vidar Lønn-Arnesen var
vertskap på turen. På vegne av henholdsvis
Olo kommune og Seniorsaken.

Nå kryper vi innendørs igjen ...
... eller nyter høsten ute med saueskinn og varmelamper i taket

&
$"

%%%

#!

Velkommen innom!

!
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5 på båten

?

Raymond Hestnes (31)

Hvem?
Hva?
Hvor?

Sonja Pieczinski

fra Sunndalsøra har seilt til sjøs med stykkgods og fisk. Han kom til Oslo som «taktekker», men lengselen til havet ble for
sterk, og han mønstret på nesoddbåtene
som matros/billetør. Med en far som i alle
år har seilt utenriks, synes han det er
helt all right å seile innenriks.

Vegard M. Homlong

har vært «trise» på nesoddbåtene
i årevis. M/S Tyrihans var «hennes» båt.
Nå har den blide jenta blitt catering
ansatt, og «royal» om bord i
M/S Tidekongen.
«Dronning» Sonja gir alle et kongelig
smil og ditto service.

Matros/billetør Vegard M. Homlong er
født og oppvokst i Geiranger.
Han har seilt på linebåt og brønnbåt,
og er ivrig laksefisker.
Hittil i år har han over 40 i fryseren.
Slå den!
Dama går på UiO.
Derfor seiler Vegard i Oslofjorden.

Paul Oxenskiöld

Trude Pedersen

er oppvokst i Småland. Han har bodd i
Blekinge og i Stockholm, men nå bor han
på Fjellstrand, og der vil han bli.
– Det kjenns nesten som å komma hem,
sier bussjåføren med godt humør. Min far
var norsk, og måtte svømme under isen for
å slippe unna tyskerne. Skulle ønske at jeg
hadde kommet hit for lenge sen!

er fra Alta og er charter- og cateringsjef
om bord i nesoddbåtene. Finnmarkingen
har fartstid fra M/S Crystal Harmony og
et av verdens største serviceselskap (ISS).
Til Oscarsborg og operaen Aida brukte
hun gode gamle Smørbukk som gikk
ukedagene, og Tideprinsen i helgene.
Man trenger ikke å reise til syden for
å få charterfeber.
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik og strålende høst!
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Operafantomene
gene og deretter med Tideprinsen i helgene.
– Det ble til sammen sju operacruise i strålende sommervær, hvor vi fraktet drøyt tre
tusen passasjerer til Oscarsborg Festning og
operaen «Aida»!
Det ble servert lapskaus i bøtter og spann,
folk koste seg med øl, vin og mineralvann
fra Tide Catering, og alle var enige om at
det hadde vært en flott opplevelse – kombinasjonen båttur og opera.

Kjæresteparet Jonny og Anita elsker ikke
bare hverandre, men også opera. Hun jobber som trise og han er matros/billettør.

Sammen med maskinsjef Rolf Ellefsrud og
kaptein Jan Erik Basteviken dro de først på
tur med gamle, gode Smørbukk i ukeda43

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Sko deg i nærmiljøet!
isse
Vi fører bl.a vdarene:
kjente merke

Velkommen til en hyggelig handel
hos oss. Høst- og vinternyheter
kommer inn
daglig ...

!
NYHET
Nå selger vi også
lekre smykker,
vesker og skjerf!
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Teigen Miljøstasjon

Teigen

Quincy Douglas innehar norgesrekorden på
400-meter, og innehadde norgesrekorden i
skrot i garasjen.
Sistnevnte rekord har han nå «mistet» på
Teigen Miljøstasjon, stedet hvor du kan bli
kvitt alt, bortsett fra matavfall.

Det meste er gratis
Kommer du med gamle aviser, papir og
drikkekartong, er det gratis.
Det samme gjelder hageavfall, metall,
elektrisk og elektronisk avfall, bildekk,
glass og plastembalasje.
Klær og sko er gratis, – til og med farlig
avfall er gratis.
Trevirke og impregnert trevirke og restavfall må man imidlertid betale en overkommelig pris for, og dersom man ikke kan
levere farlig avfall selv, kommer
«Miljøbilen» og henter.
Det er bare å ringe Follo Ren på telefon
05660 og sørge for å ha kort eller kontanter klar.

Skiftleder Sven Haslerud tar imot hundrelappen
for privatbil med henger.

Tjenesten koster NOK 100,–.
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Quincy rydder i garasjen

Jan Kilemo gliser fornøyd. Han skal endelig
bli kvitt den gamle sofaen.

Finn Johansen studerer Aftenposten fra 21. september 1931. Den har siste nytt om finanskrisen på forsiden, og nyheten om at England opphevet gullstandarden.
– Det er helt utrolig hva vi får inn her på Teigen, sier Finn. Gamle nyheter er nesten som nye.
– Tenk at de hadde finanskrise den gang også.

Interkommunalt foretak
– Teigen Miljøstasjon eies av kommunene i
Follo, forteller skiftleder Sven Haslerud som
har jobbet på Teigen i 11 år.
– En trivelig arbeidsplass med fire ansatte,
forteller han og tar i mot hundrelappen som
er prisen for bil med henger. Høysesongen er

fra april til august, men velstanden i Norge
gjør at folk kommer med de utroligste ting,
året rundt.
Det kan imidlertid være en fordel å sortere
sakene på forhånd, for når man kommer til
Teigen har alt sin plass.
Trevirke skal i en container, metall i en annen.
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Spesialavfall behandles for seg, og elektriske/elektroniske apparater sorteres og gjenvinnes.
– Legg opp løpet hjemmefra, sier Sven, da går
det raskere og man unngår kø.

Et gammelt skap
knuses til pinneved
i løpet av sekunder.

Teigen Miljøstasjon er åpen mandag-torsdag
fra klokken 08.00 til 20.00.
– Fredager stenger vi klokken 15.00 og lørdager har vi åpent fra 09.00 til 15.00, forteller
skiftlederen – og ønsker alt og alle velkommen til Teigen.

Marius og Andreas Pedersen pumper til daglig jern på Energihuset. Det blir det muskler
av. Muskler som kommer godt med når de
gamle gipsplatene i Marius sin garasje skal
destrueres.
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Spesialavfall skal sorteres i egne
«binger» oppe ved hovedhuset.

Lune kvelder på Signalen
Stor takk til kommunen
– Nesodden kommune har vært særdeles
positiv og imøtekommende, forteller Dick.
Teknisk etat har lagt forholdene til rette for
vann og avløp, og hjulpet oss med en rekke
praktiske utfordringer. Vi har nå ypperlige
fasiliteter, og med hjelp fra familie og venner har vi snekret det meste selv, – selvgjort
er velgjort! I tillegg har vi turt å gjøre ting
som ingen andre tør. Fargevalget og interiøret er basert på våre erfaringer fra
Helviktangen og Jungeltelegrafen i Drøbak.
Kanskje litt crazy, men det er vi også!
Utenom oss utgjør staben nesten
seks årsverk. I sommer har 30 personer kokt og servert bl.a. Signalens fiskesuppe. Alle gjør en kjempejobb,
sier Trine og Dick.

Når nettene blir lange og kulda setter inn
flytter vi innendørs, sier Trine og Dick på
Signalen.
Da blir det lune kvelder med nyisolert gulv,
peiskos og verdens beste beliggenhet.
Kjæresteparet Trine Nordby og Dick Jensen

Jungeltelegrafen på
Nesodden
har gjort gråstein til gull, og skapt et uteog innested i særklasse.
«Nye» Signalen har vært en kjempesuksess
i sommer, og kommer til å holde åpent det
meste av vinteren.
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Til sammen har Trine og Dick sju barn (seks
gutter og en jente). Det blir «jungeltelegraf» av denslags, ihvertfall når Trine og
Dicks bekjentskapskrets utvides med nye
Facebook-venner.
Det sørget juniorene for.

En rekke firmaer og vennegjenger har bestilt julebord på Signalen. Med båten fra byen er vi
femtilappen fra Aker brygge, og mange lapper billigere enn våre kollegaer i hovedstaden.
Det har mange i Oslo allerede funnet ut. Trine og Dick tar gjerne i mot flere.

Signalen har bortimot tre tusen venner på
Facebook, og da stedet skulle innvies den
9. april i år skulle man nesten tro at det var
en ny invasjon på gang. Innvielsesfesten
måtte utvides med en ekstra innvielsesdag,
dagen derpå!
– Folk har tro på oss, og vi har tro på
Signalen, sier Trine.

Pinnekjøtt, lutefisk
og live music!
– Man må ha lov til å spille på eget sted,
kommer det fra trommissen Dick, og lover
levende musikk også utover høsten og vinteren. Kanskje ikke «big names», men solide band og musikere, som kan skape god
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Vi handler nesten alt av varer på Nesodden.
Hvorfor gå over fjorden etter champagne
når den beste og største importøren bor på
Flaskebekk, og har flaskene sine til salgs på
Skoklefald. Dick er stolt av baren sin.

stemning, sammen med lammecaréen, lutefisken og pinnekjøttet.
– Svineribben får folk lage selv, men smalahove og mølje står på kjøreplanen, og hvem
vet, kanskje kommer Jan Eggum tilbake.
Trubaduren fra Bergen er en av Dicks favoritter, – selv lover han å spille på tromme
hver gang noen bestiller smalahove.

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

Du kan fremdeles få gjort kopitjenester
på Nesodden ...
Original Design & Display
... vi har bare ikke faste åpningstsider,
fordi vi også er ute og jobber i marken ...
Ring gjerne for å avtale tid for kopiering
i små og store formater og antall.
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Øvre Utsiktsvei 43,
1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02
Else-Britt@Original.AS
www.original.as

Melafestivalen
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«Mela» betyr møteplass, og i perioden 6. - 9.
august var Rådhusplassen et hav av lyder
og lukter.
Melafestivalen er en av Skandinavias største
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internasjonale kunst- og kulturfestivaler og
viser mangfoldet i verdens kulturliv.
Festivalen er en festival for alle, den er
gratis, og et flott initiativ.

Fra tidlig morgen til sent på kveld står vi
i KIWI Flaskebekk til tjeneste for deg.
I tillegg til faste, lave priser og Norges tøffeste gatantier har vi:

Pakkeutlevering

Bleieavtalen 10 år!
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Flaskebekk
Fl
askebekk

det kanskje ikke så rart. I tillegg er festivalen en «familiefestival», med tilbud til store
og små, – og maten er himmelsk!
Fra 1.–4. september 2011 inntar Mela
Rådhusplassen for tiende gang.
Vi gleder oss allerede!

Mela 2010 var en kjempesuksess. Både artister og publikum storkoste seg i solen på
Rådhusplassen.
FYLLER ET BEHOV
Tidligere år har antall publikum blitt
anslått til å være over 300.000. I år
mener politiet at antall personer som
var innom Rådhusplassen i løpet av helgen var betydelig større.
– Dette viser at vi møter en etterspørsel i et kunstfelt hvor det ellers er få tilbud, sier festivalsjef Khalid Salimi.
STORE NAVN
Fredag spilte Masekela for over 60.000
tilskuere på Rådhusplassen. Det samme
gjorde Youssou N’Dour søndag ettermiddag. Sammen med blant annet
Moyeney Valdes (Chile), Sivan Perwer
(Tyrkia/Kurdistan), Rishi Rich (Storbritannia) og Amanat Ali (Pakistan) var de
med på å gjøre årets program til ett av
de mest spennende hittil.
Tilbudet utenfor hovedscenen ble også
kraftig styrket i år.
EN VARIERT KULTURFESTIVAL
MelaTalk og MelaLitteratur var to av
årets ferske konsepter. Ellers ble gode
gamle tradisjoner videreført. Blant annet
barneaktiviteter, motevisninger, dans- og
musikkverksteder, kunst og håndverk og
selvfølgelig masse deilig mat.

Initiativtaker og daglig leder for festivalen
Khalid Salimi strålte om kapp med solen,
festivalen samlet flere mennesker på
Rådhusplassen enn selveste VG-lista.
Med en av verdens fremste jazzmusikere,
Hugh Masakela som hovedattraksjon, var
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Forrige nummers ordlek ble igjen en suksess
– det er mange dyktige folk som leser
Signalen! Vi har fått inn mange riktige
svar og flere hyggelige tilbakemeldinger
fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!

Andreas Lunnan
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2. Overfør bokstavene 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:
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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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Løsningen «klippes ut» og sendes i en konvolutt til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller
sendes med e-post inkl. navn og tlf.nr til Ordlek@Signalen-da.no.
Svarfrist: 29. november 2010.

Vinneren av denne
oppgaven, vil få et
gavekort på kr 500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Flasken Café & Vinstue

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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på Flaskebekk senter

Vinner
av gavekort hos
KIWI Flaskebekk
i forrige nummer er:

Mona Sjøli
1450 Nesoddtangen
Vi gratulerer!!

BYTT NÅ
Snart er 30- og 7-dagersbilletter kun tilgjengelig på elektronisk reisekort. Vi hjelper deg
å bytte fra papir til elektronisk reisekort på ruter.no, Trafikanten, Narvesen, 7-Eleven,
utvalgte Shell/7-Eleven og MIX-kiosker eller bussterminalene.
Les mer på ruter.no
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50 år i frisk bris
anlegg av småbåthavn, og være lokalklubb
for Nesodden.
Vi kan trygt slå fast at foreningen har oppnådd sine mål!
Elisabeth Vislie, som er bosatt på Oksval har
skrevet og redigert foreningens 50-års jubileumsbok. En bok som er et «must» for alle
som ferdes på, eller langs, sjøen på
Nesodden.
Boken er spekket med historie, anekdoter,
prestasjoner og fakta, og står som et vitnesbyrd om enkeltpersoners utrettelige innsats for fellesskapet.
I boken møter vi ildsjeler som med sin iver,
lidenskap og entusiasme har skapt en forening og et tilholdssted som det neppe finnes maken til i hele landet.

Den 17. januar i 1960 ble Nesodden
Seilforening stiftet hjemme hos Kristian
Iversen på Oksval.
Formålet med foreningen var å fremme
interessen for seil- og båtsport, arbeide for

«50 år i frisk bris» er en lokalhistorisk perle,
spekket med gode bilder, og burde være
pensum på skolene på Nesodden.
Boken har et «coffee table»-format og vil
passe inn i på ethvert stuebord på
Nesodden.
Lenke til bestillingssiden for boken:
www.deltager.no/jubileumsbok
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Elisabeth Vislie
er journalist og var i ti år redaktør i
Mediabransjens Avis.
Hun er seniorrådgiver i Mediebredriftenes Landsforening, og har vært aktivt
medlem i Nesodden Seilforning i en
årrekke.
Til Oksval kom hun for 31 år siden, og
bor midt i smørøyet. Fra middagsbordet kan hun se rundingsmerket ved
Oksval flu, hvor Dagens Næringsliv har
regatta hver uke.
Selv seiler hun «Escape III», en 31 fots
Bavaria, sammen med sin mann. En
seilbåt med rullefokk og sammenleggbare sykler om bord.

Tror du det er mindre
forskjell på brilleglass?

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

Velkommen til Quiz
konkurranse hver torsdag kveld i høst

Synsvinkel og synsbredde er viktigg når du skal velge brilleglass.
Det er også en fordel at øynene ikke forsvinner bak skjemmende
reflekser, at glassene er lette, tåler litt og ikke riper så fort.
Det er store forskjeller på brilleglass.
Vi hjelper deg så du får glass som er nøyaktig tilpasset ditt syn
og dine behov.

Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-01 • Lørdag 12-01 • Søndag 13-19

Synsam Nesodden •Tangen Nærsenter • 66 91 26 85
Synsam Aker Brygge • Holmens gate 8 • 22 83 63 56

Flaskebekksenteret – tlf. 66 91 74 00
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Våre åpningstider:
Mandag - fredag
Meny og Jernia
Lørdag

10 – 20
9 – 20
9 – 18

www.tangennaersenter.no

1 TIME GRATIS PARKERING

- EN AVSLØRENDE POLITISK SATIRE!

AV A L I STA I R B E AT O N . O V E R S AT T AV K N U T N Æ R U M

NORGESPREMIERE 2. SEPTEMBER

Akersgt. 38
Billetter: 22 34 86 80, Billettservice: 815 33 133
www.oslonye.no

