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Det norske samholdet er enestående, og
på Nesodden er vi alle i samme båt.
Sommeren er på hell, og høsten står for
døren.
La oss ta med minnet om Bano og Diderik
med oss inn i mørketiden.
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En sommer vi aldri kommer til å glemme.
En sommer med en handling så diabolsk
at den er nærmest ufattelig.
En sommer hvor vi på Nesodden mistet
to av våre unge politikere.
Sommeren da Norge mistet sin uskyld.

La oss tenne lys for dem, og alle de andre
som mistet livet på Utøya
og i regjeringskvartalet.

La oss aldri glemme
22. juli 2011!
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Alle husker vi hvor vi var den 22. juli
klokken 15.26, og alle husker vi hvordan
landet gikk i stå de neste dagene.
I tillegg kommer vi aldri til å glemme
markeringen på Rådhusplassen og blomsterhavet foran Domkirken, og vi kommer
aldri til å glemme Bano og Diderik.
Nesodden gikk «mann av huse» den 25.
juli, og båtene og bussene kjørte ekstraturer for å få folk til byen, og hjem igjen.
Vi var samlet i sorgen, og sammen på
båten, og det er unikt.
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vinter: 2. desember

MAteRieLLFRist

17. november

Folkehavet 25. juli 2011

Kaptein Morten Berg

passasjerer. I tillegg gjorde Tidebaronen en
ekstratur med 180 passasjerer og
Tideprinsen kjørte 380 passasjerer til Oslo.

Mandag 25. juli ville «hele
Nesodden» til byen
Allerede mandag morgen ringte ordfører
Christian Hinze Holm til regionssjef Alf

Jørgen Fedog og forberedte ham på at
mange sannsynligvis ville delta i rosemarsjen på Rådhusplassen. Ordføreren fikk rett
og 17-avgangen fra Nesoddtangen med
Tidedronningen ble lastet opp med 600
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– Bare hyggelig, selv om årsaken til at alle
vil til byen er uendelig trist, sa kaptein
Morten Berg, som sammen med matrosene
Jørgen Kristensen, Morten Mangelrød og
maskinsjef Sverre Thorkildsen stillte opp på
ekstraturene.
Det samme gjorde mannskapet på
Tideprinsen, og når nesoddingene skulle
hjem etter at markeringen på Rådhus-

Matros Joakim Holand fortøyer
Tidebaronessen etter ekstraturen
fra Nesodden

plassen var over, ble det «kappkjøring»
mellom «Dronningen» og «Prinsen» ut fjor-
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den. På Tangen brygge sto Nobina klar med
ekstra busser, og alle kom seg vel hjem.

Velkommen til Kavringen
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

sommer på Flaskebekk 2011

Tre sjarmører i sommersol.

Sol ute, sol inne. Solrik slukker tørsten på
tre badegutter.

Høyt henger morellene, men sure er de ikke.
Det er heller ikke Julian, Aleksander, og William.
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Ka r i b i s k p å s i g n a l e n
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Lørdag 16. juli inntok sambaen Signalen.
Trioen Bia Silverio (Sáo Paulo), Samantha
Jackson (Brasilia) og Katia da Silva (Rio de
Janeiro) hadde tatt turen til Nesodden, og
tok publikum på Signalen med storm.
Til smektende sambarytmer danset de
skjorta av trauste nesoddinger og skapte

en stemning som man må til Copacabana i
Rio for å finne maken til.
Den eneste som manglet var Stan Getz som
populariserte «bosa nova-sjangeren» og
skapte «The girl from Ipanema».
Når jentene fra Brasil entret scenen i sine
«nasjonaldrakter» ville jubelen ingen ende
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Heidi og Arild Sagmoen tilbake på gamle tomter på Nesodden. Kvelden i forveien hadde de
innviet ny terrasse på småbruket på Tofte med lutefisk, øl og dram. – "Julibord", fortalte
Arild, og ikke et eneste bein i lutefisken! Tina og Roald Sjølstad smiler om kapp med solen.

ta. Draktene er som skapt for solnedgang
på Signalen, Norges svar på Ipanema!
Maten var karibisk, musikken var karibisk.
Hele kvelden var karibisk!
Vi håper at jentene snart kommer igjen.

Airin Kollhus, Eli Marthe Erichsen og Ida
Gustavsson tappet øl i "bøtter og spann".
Karibisk stemning på Signalen gjør deg tørst!
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De karibiske skjønnhetene uten kostymer

tangen Centrum - før og nå
av Harald Lorentzen

Tangen Centrum ved oppstart bygging

tangen Centrum
Vi må helt tilbake til 1954 for å finne kimen
til dagens kjøpesenter på Tangen. Da ble
aksjeselskapet «Tangen Centrum» stiftet.
Man kjøpte inn en fem mål stor tomt, og

våren 1957 var man klar for å sette i gang
bygging. Hovedentreprenører
var
Brødrene Hodnungseth og murermester
Rosen.
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Søndag 14. desember 1958 var den offisielle åpning av Tangen Centrum. Her var
«Hans Aschims bakeri og konditori», snekkermester Sørensens møbelforretning
«Møbelkroa», Arnt Løes sin forretning
«Tangen Kolonial», elektriker Henry
Omsland
«Omsland
Elektriske»
og
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med bølgeskvulp!

Velkommen til å handle hos oss!
• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
• Vi driver et selvstendig apotek med personlig service
• Vi har tilpasset åpningstidene så du rekker innom oss etter arbeidstid
Husk kassen på Tangenbrygga for innlevering av resepter på vei til jobb ...

N e s odde n
apotek

Mandag-fredag 09.00-19.15 Lørdag 09.15-15.00
Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00 Fax 66 96 66 01

Dette kan vi hjelpe deg med:
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Alt innen grafisk design og prepress
Utforming av menyer – vår spesialitet!
Kopiering, printing og plakatproduksjon
Foliedekor på skilt, til butikk, bil og båt
Annonser til alle typer media
Visittkortproduksjon

Original Design & Display

#$

Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 92 21 00 65 - Else-Britt@Original.AS - www.original.as
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Pedersen med «Centrum jern og fargehandel».

sør, bolig for vaktmester, samt et par
hybler.

Et morsomt poeng er det vår lokalavis
Akershus Amtstidende skrev. De omtalte
Tangen Centrum som et sted først og
fremst for kvinner!
MS «Drøbaksund» gikk i mange år i bilfergeruten Drøbak-Storsand
I annen etasje var det lege- og tannlege- – «Mann og barn er jo borte hele dagen»
kontor, trygdekasse og dame- og herrefri- skrev de.
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Det var bare den delen som i dag vender
mot Vestveien som utgjorde kjøpesenteret
fra starten.

Etter den spede starten har senteret blitt
bygget på en rekke ganger, og leietakere
har kommet og gått.

Skalldyr på bryggekanten
På D/S Louise har vi satset på de beste råvarer havet kan tilby.
Vi serverer nykokt norsk hummer, kongereker, kamskjell, fjordreker, blåskjell, Gilliardau-østers, scampi og kongekrabbe.
For å få ferskest mulig hummer har vi egne hummerbasseng.

Følg oss på facebook

Følg oss på blogg: blogg.dslouise.no

www.dslouise.no

Stranden 3, 0250 Oslo, Aker brygge
For bordbestilling kontakt oss på 22 83 00 60 eller bordbestilling@dslouise.no
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slalomkjøring

– De verste forholdene jeg har kjørt under
i løpet av mine 26 år bak bussrattet, sier
Jan Henry Sivertsen fra Hasle.

En bussjåfør har imidlertid godt humør, og
vi har sett på det som en utfordring.
15

NE SODDEN

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

Kaotiske forhold

tålmodige passasjerer

Utbyggingen av Tangen Centrum og det
nye kommunehuset har skapt vanskelige
kjøreforhold i Tangenveien. Veien ble periodevis stengt for biler, og bussene hadde
store problemer med å snirkle seg frem
mellom hjullastere og bulldosere.

– Det er litt rart, sier Jan Henry.

– For mitt vedkommende er det lenge siden
jeg drev med «kjeglekjøring» og forholdene har unektelig vært utfordrende og
tidvis veldig spennende.

– Når det kommer innflyttere til Nesodden
fra Oslo er de som byfolk flest, litt reservert
og skeptiske ovenfor bussjåfører, men etter
et par år er de nesoddinger; blide og koselige, positive og hyggelige, for på Nesodden faller aldri kjøreledningen ned, og
det kommer aldri et tog.

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Bussen og båten er (nesten) alltid i rute.
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samlingspunktet på Nesodden
– Tangen Centrum har alltid vært det sentrale møtepunktet på Nesodden, sier Anne
Kari Valen, Skiensjenta som er senterleder
på Tangen.
– «Vi møtes på Tangen», hvem har ikke sagt
det hundrevis av ganger? I relasjon til ferga
er det selvsagt Tangen brygge, er det i relasjon til shopping, en kopp kaffe, eller et
juletre, er Tangen ensbetydende med
Tangen Centrum.
– Nå blir Tangen bedre enn noensinne, sier
Anne Kari, og lyser opp fellesarealene i
grenseløs iver og etusiasme for det nye senteret. I fellesarealene håper hun på liv og
røre, og inviterer foreninger og lag, kunstnere og spilloppmakere, til å utfolde seg i
vilden sky.
– Vi har det største parkeringshuset under
tak på Nesodden, og blir nå et fullverdig
senter. Store og små nesoddinger trenger
ikke lenger reise ut av bygda for å bli
«skodd» og «bekledd».
Sko og klær er på plass, sammen med «alt
mellom himmel og jord».

Anne Kari Valen er senterleder på Tangen.
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11.11.11 klokken 11.11
Senterleder Anne Kari Valen har begynt
nedtellingen. Klokken 11.11 den 11.11.11
går ballongene til værs, og dørene åpnes i
nye Tangen Centrum.
– Det har vært en lang prosess, sier senterlederen, men dette blir bra, veldig bra og
Tangen Centrum blir igjen det sentrale
samlingspunktet på Nesodden. Nytt kommunehus, miljøgate, nytt torg, og 10.000
kvadratmeter med ting og tang som folk
på Nesodden har bruk for. Dette blir veldig,
veldig bra sier Skiensjenta som etterhvert
har tilbrakt så mye tid på Nesodden at hun
begynner å føle seg som nesodding.

største innendørs P-hus

Senterleder Anne Kari Valen, vaktmester Geir Thanke og butikksjef Sigurd Knap jubler. Den store
dagen nærmer seg, dagen for åpningen av nye Tangen Centrum 11.11.11. klokken 11.11
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– Det blir tilsammen 320 parkeringsplasser
på senteret. De fleste innendørs, med
adgang til senteret via rulletrapp og heis,
men det blir også endel parkeringsplasser
utenfor Jernia. Alle plassene har tilbud om
tre timers gratis parkering, – utover det må
man putte på penger.
På forsiden gjenoppstår Tangentorget,

hvor vi håper på et fortsatt godt samarbeid
med kulturetaten i Nesodden kommune,
foreninger, lag, og andre som ønsker å
skape liv og røre på torget. I fellesarealene
er det også gode muligheter for fri utfoldelse. Med all den kreativiteten som er på

Nesodden er jeg overbevist om at det kommer til å svinge også innendørs.

Fullverdig senter
– Nesodden har aldri hatt et fullverdig senter, det tror jeg er en av årsakene til at han19

delslekkasjen har vært stor.
På klær og skotøy har lekkasjen vært på
hele 98%, men nå får vi både klær og sko,
i tillegg til et rikholdig utvalg innen de fleste bransjer.
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verdens beste ﬁskesuppe
Ferskvaredisken på Meny har lenge vært
landskjent. Nå blir den verdenskjent.
Nylig var 25 indere på besøk på Nesodden
og spiste fiskesuppe.
De tok «bølgen» og trodde verten løy når
han fortalte at han hadde kjøpt den ferdig
i butikken.

Mors oppskrift
– Det er oppskriften til moren til ferskvaresjefen, forteller butikksjef Sigurd Knap
Sæby når vi forteller om de 25 inderne som
spiste «Mors fiskesuppe fra Meny».
Sammen med lakserulader til forrett, brød
og smør sammen med suppa,
og
«Brownies med Bringebær» til dessert
hadde vertskapet bestilt hele middagen
dagen før, og spart massevis av kroner i forhold til catering.
– No problem, sier Sigurd, dette er en del
av vårt nye konsept. Vi står gjerne på
henda for våre kunder, ingen utfordring er
for stor.
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Lena Rønning er assisterende ferskvaresjef.
Hun gleder seg til at Tangen Centrum skal bli
et ordentlig senter, og lover at utvalget i ferskvaredisken skal bli enda bedre.

– Jeg har fått mitt livs mulighet, sier butikksjef Sigurd Knap Sæby. Etter femten år i
Meny-systemet fikk jeg tilbud om å ta over
det som blir den flotteste butikken i hele

landet. Vi utvider med 350 kvadratmeter til
vel 1100. Frukt- og ferskvareavdelingene
blir større og butikken blir adskillig mer
oversiktlig og brukervennlig. Nye informasjonssystemer vil gjøre det lettere å handle,
og vi får Vinmonopolet som nærmeste
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nabo. Er det rart jeg smiler fra øre til øre
sier bæringen, som hittil bare har sett
Nesodden fra skyggesida. Nå har han havnet midt i indrefileten av Tangen Centrum.
Matbutikken har bestandig vært hjørnestensbedriften i senteret.

Lise har landa!
– Dette har jeg drømt om i snart 40 år, sier
«kjerringa med saksa».
Centrum frisør flytter ned fra andre til første etasje, og Lise Kollsund får endelig bakkekontakt.

Fikk tangen Centrum inn
med morsmelka
– Mine første minner fra Tangen Centrum
var en rød stol med svarte, tynne striper.
Stoffet var av ull og klødde, og over stolen
hang det en gigantisk hårtørrer, som
mamma satte på når jeg frøs. Jeg var 2 1/2
år når min mor Britt Kollsund stiftet
Centrum Frisør AS, den 10. januar 1959 og
flyttet inn i Tangen Centrum. Siden har jeg
vært der, og kommer til å være der til jeg
dauer, sier kruttønna som (foreløpig) har
tatt «skalpen» på tre generasjoner nesoddinger.
Lise Kollsund har aldri vært redd for å «syns».
Nå kommer hun til å synes enda bedre!
Ingen av bedriftene i Tangen Centrum har
vært drevet lengre under samme eier enn
Centrum frisør.

Postisj
– Min første jobb i frisørsalongen var å ta
ut nålene fra «postisjen».
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Endelig har Lise Kollsund blitt jekka ett hakk
ned; fra andre til første etasje.

Vet du ikke hva en postisj er?
Det er en «kloms» av hår, som damene fikk
satt på, for å bli fine til helga. På bakrommet sto postisjene pent på rad, på isoporhoder, med damenes navn: fru Karlsen, fru
Olsen, fru Svendsen, osv.
Postisjen gjorde at damene fikk høyt hår,
som var det flotteste man kunne ha, tidlig
på 1960-tallet.

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

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

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

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
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Haute Coiﬀure
– Mamma var faglig dyktig, og elsket jobben. Hun var fair og rettferdig, og snakket
rett fra «levra». Hun var ikke «nordlending» for ingen ting!
Hun var «alltid» på jobben. Jeg husker en
lille julaften pappa og jeg ventet på
mamma for å pynte juletreet. Det skulle
hun alltid gjøre selv, men vi fikk lov å hjelpe til. Hun kom hjem klokken halv elleve,
da hadde jeg sovnet for lengst. Som tenåring fikk jeg klar beskjed:
– Tenåringer sover hele dagen, sa mamma.
– Du skal ikke sove, du skal jobbe, og dermed ble det feiing og vasking, og læretid i
salongen.

og som frilancer i 11 år hos Wella.
I løpet av den tiden besøkte jeg hver by, og
hvert tettsted i Norge, en uforglemmelig
og lærerik tid. Som voksen har jeg forstått
at det var mammas drøm jeg realiserte,
men det var hun som la forholdene til rette
for at den ble realisert.

På bakken
I alle år har Centrum frisør holdt til i 2. etasje i Tangen Centrum.

sier Lise og gliser som bare hun kan gjøre.
Sønnen Christer valgte frukt og grøntbransjen, og ble «kålhandler» i stedet for frisør.
– Vi har alle våre drømmer sier Lise, min
drøm har vært å «synes» bedre, og det gjør
vi sannelig nå.
Centrum frisør får «kremplassen» i nye
Tangen Centrum, og «fyrverkeriet» Lise
Kollsund tar av som aldri før.

– Nå skal vi endelig komme ned på bakken,
Lises første permanent
utført av mamma da
hun var ett
og et halvt år.

– Jeg skjønte det ikke den gang, men
mamma hadde en drøm, en drøm om perfeksjonisme, konkurranser og den store
verden. Mens jeg gikk læretiden sørget
hun for at jeg fikk luft under vingene. Jeg
fikk reise til London og Paris, og vi ble medlemmer i Haute Coiffure section Norvège,
klubben som er den viktigste premissleverandøren for verdens hårmote.
I tillegg sørget hun for at jeg fikk jobbe
sammen med Alf Andersen, kanskje Norges
beste konkurransemann innen frisørfaget,

Her får Lise såkalte klipskrøller. – Mulig jeg er 3-4 år, sier
hun. I frisørfaget går saksen ofte i arv. Det er bare i fruktog grøntbransjen at den arvelige "belastningen" er større.
Der faller som kjent ikke eplet langt fra stammen. Om
frisørsaksen går i arv til ett av den superkule bestemorens barnebarn vil tiden vise. Den som lever får se!

25

Hermann har tatt med seg pappa Nils og storesøster Selma til Synsam. Butikken har
vært på Tangen Centrum i årevis, men nå er den splitter ny. Boel Pollestad og
Fredbjørg Viddal stråler av glede og stolthet. Den nye brillebutikken har en innredning
og et utvalg som man må reise til New York eller London for å finne maken til.

Lykke (4) har hjulpet bestevenninnen Sunniva (7) med å velge blyanter hos
Notabene. Senterleder Anne Kari Valen følger spent med.

Har du noe å skilte med – vi hjelper deg!

Original Design & Display holder bl.a. til i Nesoddparken - Tlf. 22 83 02 02 - Lise-Lotte@Original.AS
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Tegnekonkurranse – tegn den flotteste fisken du kan tenke deg!
• Tegningen leveres til Notabene i løpet av september • Vinnere trekkes ut og vinnertegningene benyttes i åpningsannonsen
• Alle tegninger henges opp i senteret • Vinnertegningene kan også benyttes som dekor i butikkene
• Trekning av gavekort hver torsdag og lørdag frem til jul

Periode: 1. sept – 15. okt
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Gi en julegave med varig verdi - og husk å bestille i tide!
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Alltid gratis levering på Nesodden!

Glansbilde overfører dine unike bilder på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller på høykvalitets
fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70-100 års holdbarhet!

Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det i
løpet av en ukes tid, til bryllupsgave,
fødselsdagsgave eller rett og slett til
hedersplassen hjemme hos deg selv!

ANDRE PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 335,–
kr. 340,–
kr. 525,–

Alle priser
er inkl.mva.
Frakt kommer
i tillegg.

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

Glansbilde er en helt ny avdeling hos Original Design & Display og holder til i Nesoddparken - Tlf. 22 83 02 02 eller post@glansbilde.no

www.glansbilde.no
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Nygårds have

Nytt liv i kjøkkenfabrikken
I mange år har lokalene til Nygårds trevarefabrikk stått tomme.
Der hvor det før ble produsert kjøkkeninnredning kan man nå få kjøpt blomster og
ting og tang som folk har bruk for.

Dammyr eiendom
Det er det internasjonalt kjente eiendomsfirmaet Dammyr Brothers som har kjøpt
den gamle trevarefabrikken.
– Tanken er å utvikle eiendommen til et
nytt senter på Nesodden, sier Roger
Dammyr, og Nygårds have er en god
begynnelse, sier mureren som nå har støpt
seg fast langs RV 156.

Have og gave

Bjørn Vatn og Petter Olsen står bak
etableringen av Nygårds have.
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– Det var Petters idé, forteller Bjørn Vatn.
– Han ringte meg ved påsketider, og den
1. mai overtok vi lokalene. Vi har gjort alt
selv, snekret og malt, og pusset opp den
gamle trevarefabrikken, som nå har gjenoppstått i all sin prakt.

Maria Johnsen, Bjørn Vatn, Anne-Cathrine
Nilsen og Kathrine Blåsvær er synlig stolte
av Nygårds have.
Kathrine Blåsvær viser stolt fram en nydelig
bukett.

Petter Olsen driver til daglig med gravemaskiner og Bjørn Vatn er snekker. Noen vil
sikkert også huske Bjørn fra Tangen Trelast.
Nå skal han drive Nygårds have.

Blomsterdekoratør
Bomannsvikjenta Kathrine Blåsvær er ut-

Lise ...... mener at alle som etablerer noe nytt
på Nesodden fortjener en oppmerksomhet.

dannet ved Statens gartner og blomsterdekoratørskole og gleder seg til å vise sine
kunnskaper på Nesodden.
– Vi kan levere blomster til enhver anledning, sier Kathrine og viser stolt frem en av
sine kreasjoner.
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Nå blir Bergen-selskapets ferger og hurtigbåter en del av Stavangerske.
Administrerende direktør Steinar Madsen i
DSD mener det vil være positivt for Tide Sjø
og de ansatte å bli en del av et større konsern med ressurser til å opprettholde og
videreutvikle selskapet.

Annie er bosatt på Jaer og synes det er veldig hyggelig at det skjer noe i «Jaerkroken».
Torunn som bor på Tangen er helt enig.

Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSB) vil overta
alle aksjene i Tide Sjø Holding og har lagt inn et bud på
NOK 23,- per aksje.
DSD har allerede en eierandel på 88,3% i selskapet og
budet priser selskapet til NOK 520 millioner.
Tidligere i år ble Tide delt i to; busselskapet Tide ASA og
Tide Sjø Holding.
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– Næringen er i endring. I dag har Tide Sjø
virksomhet fra Oslo til Troms. Ferge og hurtigbåtmarkedet preges i økende grad av
anbudsomsetting, som stiller helt andre
krav til soliditet og egenkapital enn da selskapene hovedsaklig drev sine lokale og
regionale samband. DSD har et langsiktig
engasjement innen ferge- og hurtigbåtdrift, klare ambisjoner om videre utvikling
og flåtefornyelse og de nødvendige økonomiske ressurser, sier Madsen.
Tideperioden om bord i nesoddbåtene går
følgelig mot slutten, nå blir det Stavangerske for alle penga.
I fremtiden må vi kanskje reise med
nesoddbåter som heter Stavangerkongen,
Stavangerdronningen og Stavangerprinsen, for ikke å snakke om Stavangerbaronen og Stavangerbaronessen.
Den som lever får se!

Velkommen til

Rosenlund atelier

©2011 Oakley Icon

MARK CAVENDISH
cycling
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NB! Nå har
Flaskebekk senter
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-17 Torsdag 10-18, lørdag 10-15

Nå, Oakley hos SYNSAM NESODDEN
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Gamle nesoddbåter sett i sommer
Ulf Owesen og Trond Erik Bergersen, to av våre lesere fant gamle kjenninger i Flåm i sommer: Ulf skriver: – Var en tur i Flåm for fjorten dager
siden og tok disse bildene av de gamle nesoddfergene Lykkeper og
Smørbukk?? (som viste seg å være Bamse Brakar red.anm.)
Trond Erik skriver: Hei! På ferietur ved Sognefjorden i sommer kom vi
over en båt vi hadde sett før. Nå heter den Fjord Kongen, men de gamle
nesoddbåtene er jo helt
unike så vi kjente den igjen som Bamse Brakar. Den lå ved kai i Flåm
innerst i Aurlands-fjorden. Alltid morsomt å se igjen de gamle, fint å se
at de kommer til nytte etter endt virke som nesoddbåt!

M/S Lykkeper, på cruise fra Flåm til
Undredal og Gudvangen eller omvendt.
Faste ruteturer daglig i perioden 11. juni til
og med 31. august. Den har kapasitet på
185 passasjerer.

MS Fjord kongen, best kjent som MS Bamse Brakar har nå satt kursen mot Flåm
og en tilværelse som turistbåt der oppe.
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Tre nyinnredede og separate salonger gjør
den godt egnet for måltider og ulike
aktiviteter om bord.

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

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
34

HØSTRUTER NESODDBÅTENE 2011
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes

601 Aker Brygge

- Nesoddtangen
Mandag-fredag (seiles i perioden 27. juni – 7. august)

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes
i perioden 27. juni – 7. august)

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030
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Få mest ut av
boligsalget ditt!
HUDPLEIE

Ansiktsbehandlinger
Farging av vipper og bryn
Massasje
Manikyr & Pedikyr
Gelélakk
Voksbehandling

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.

Kontakt meg for timebestilling
Emilie Arneberg, Hud- og spaterapeut
Granholt, inng. Basic Hair
tlf. 469 69 790 / post@basicskin.no

Tangen NærsenterEiendomsformidling
- Tlf 66 91 37 00

Eiendomsformidling
dd
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Ocean of white

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Lørdag 16. april inntok 22.000 hvitkledde
mennesker Telenor Arena på Fornebu, men
først var det «vorspiel» om bord i Tidedronningen. Et hollandsk TV-team fulgte programleder Martin Thomsen, og de desidert
beste «Oslobildene» fikk de (selvfølgelig)
fra nesoddbåten.
Senzation er et ellevilt party, som arrangeres over hele verden. Arrangementet på
Fornebu var det første i Norge, men blir
neppe det siste. Kanskje det neste blir om
bord i en nesoddbåt?

§

Jorun Karlsen
MNNH

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

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
41323925

Nesoddens yngste
Signalenleser?
Den skal tidlig krøkes, som god Signalenleser skal bli. Tuva Taraldsen Mehus (3 år)
leser høyt for pappa, Martin Mehus.

www.
signalen-da.no

Er du lei av det tradisjonelle norske
julebordet bør du bestille hos oss:

PÅ

• Lunsj
• Cafe
• TakeAway

G R A N H O LT

Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
SØNDAG - ONSDAG 12-23 • TORSDAG - LØRDAG
KJØKKENET STENGER KL. 21

12-01

www.rungnapa.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

Dame- og herrefrisør
Sol • Fotterapi • Voksing
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

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

Catalina spas massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.
Catalina massasjebad er produsert i USA i over 40 år med fokus på
kvalitet og nytenkning. Vi har samarbeid med flere store produsenter
og forhandler alt av utstyr til ditt svømmebasseng eller spa.
Våre Grillhytter er produseres av Arctic Finland House LTD som leverer
noe av den beste kvaliteten på markedet innenfor lysthus og grillhytter.

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Turtelduene gifter seg
Det har lenge vært åpenbart at det er mer enn
kollegiale følelser mellom trisa og matrosen
om bord i Tidedronningen. Anita Knutsmoen
og Jonny Arvesen har vært kjærester lenge, og
når Anita rundet «midtlivsmerket» inviterte
Jonny på båttur i Karibia.
– Sjøfolk reiser ikke til fjells for å fri, sier Jonny
som medgir at han hadde en plan for cruiset
med Royal Caribean Cruise Lines.

Kokospalme i Cozumel
På en strand i Mexico - under en kokospalme med champagne i glasset og klump i halsen,
kom de forløsende ord: Vil du gifte deg med
meg Anita? - og gjett hva hun svarte?
Den 19. november blir dronningen om bord i
dronningen fru Arvesen.
Vi gratulerer!

... og så en stim
av spreke sekstiåringer

Kaptein Arild Brun fyllte 60 år den 16.
mars. Med sju søsken sier det seg selv at det
ble litt av et familieselskap. Alle tok bølgen
for den barske hurtigbåtkapteinen.
Vi gratulerer.
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Matros Sigmund Tveten fra Nedre Eiker
har seilt om bord i nesoddbåtene siden
1995. Den 12. august fylte han 60 år og
feiret dagen med bihulebetennelse i
Arendal. Der skulle han feire dagen sin, og
dagen til sin kollega Steinar Kruse som
fyllte 60 år den 13. august.
Sigmund kommer til å huske sin 60-års dag
lenge!
Vi gratulerer og håper at betennelsen har
gitt seg.

www.signalen-da.no

Signalen
kondolerer:

Maskinsjef Steinar Kruse har slanket seg
femti kilo og fylte 60 år den 13. august.
– Nå er jeg en «lean, mean, sexmachine»,
sier Arendalitten som feiret dagen med
130 venner fra hele verden.
Vi gratulerer med både slankingen og
dagen.

Matros Oddvar Hagen fylte 60 år den 23.
august. Telemarkingen fra Ulefoss gjorde
nesodding av seg etter at han traff sin
Jorunn i 1974 og bygde hus i svigerfars
hage.
Dagen ble feiret med marsipankake om
bord i Tidebaronen sammen med gode
kollegaer.
Vi gratulerer!

www.signalen-da.no
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Maskinsjef Rolf Ellefsrud døde lørdag
20. august.
Den joviale odølingen var egentlig
pensjonist, men lengselen etter maskiner og smøreolje ble for stor, og siden
2006 har han vikariert om bord i
nesoddbåtene. Rolf var en humørspreder, alltid blid, med en kjapp replikk i
enhver anledning. Han stotrivdes i sitt
«rike», nede i «kjelleren» blant sine
kjæledegger – motorene – men han
trivdes enda bedre blant folk. Så snart
alt gikk som
det skulle i
maskinrommet, var
Rolf på
dekk,
smilende
og munter.

Vi savner
Rolf, og
lyser fred
over hans
minne.

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!

Velkommen om bord!
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Kaptein
Sabeltanns
Verden

Selv om Kaptein Sabeltann er en oppdiktet
sjørøverskikkelse, er han høyst «levende» i
Dyreparken i Kristiansand.
Han ble «født» av Terje Formoe i 1989, og
har siden gått for fulle hus i Kjuttaviga.
På Nesodden har den farlige piraten
mange fans!
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Velkommen om bord!
Vi håper du har hatt en fin sommer ...

Linje 601
Linje 256
Linje 602
Linje 716

Vi minner om vår på SMS-varslingstjeneste.
For mer info se www.tide.no.
Send: Tide varsle «rutenummer» til 2077.
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Aker Brygge – Nesoddtangen
Oslo – Slemmestad
Oslo – Nesodden vest
Nesoddtangen – Lysaker

Rutenummer: 2065
Rutenummer: 2066
Rutenummer: 2067
Rutenummer: 2068

Herman Taugbøl-Hansen (3 1/2) og mamma
Signe Lill hadde tatt turen fra Fjordvangen
for å reise til byen. Der skulle de møte den
farlige piraten. Da er det godt å ha en hånd
å holde i.

M/S Tidedronningen er midtfjords mellom Tangen og Aker brygge og alle synger i kor:
«Hiv og hoj, snart er skatten vår, da kan vi ta det rolig de neste hundre år»

Over én million
Fra starten og frem til i dag har langt over
én million mennesker sett Kaptein Sabeltann.
Siden den første forestillingen «Kaptein
Sabeltann og skatten i Kjuttaviga» til årets
forestilling «Kaptein Sabeltann og havets

hemmelighet», har store og små valfartet
til sørlandets hovedstad for å se piraten
og hans fryktede menn.
Forestillingen spilles på kveldstid, med
sommernettene og naturområdene rundt
Kjuttaviga amfiteater som rekvisitter i
forestillingene.
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Alexander Grøstad (6) og August Skram (6
1/2) ble stoppet i sikkerhetskontrollen, men
lovet å ikke bruke sverdene om bord. – Nå
blir vi kjendiser, ropte begge i kor, vi
kommer i Signalen.

Selv om den sørlandske sommernatten
som oftest er myk som fløyel, dirrer den av
forventning og spenning.
De minste piratene hyler i skrekkblandet
fryd, og er elleville av begeistring over
den største kommersielle suksessene
innen underholdning for barn i Norge.

På Aker brygge
I vår var Kaptein Sabeltann på sjørøvertokt til Oslo. Resultatet ble at han blant
andre kapret Tuva Taraldsen Mehus og
foreldrene hennes. Turen til Kristiansand i
sommer var hennes første.
Neste år vil hun ha med seg farmor og farfar. Tuva synes at farfar, Bjørn Mehus likner litt på Kaptein Sabeltann, og synes det
er på tide at de møtes.

Det krydde av Kaptein Sabeltenner på 12.00-avgangen fra Tangen brygge den 16. april. M/S
Tidedronningen manglet bare sjørøverflagget i masta. Skuta var inntatt av Kaptein Sabeltann!

Jula nærmer seg ...
husk å bestille i tide!
Alle
rettigheter

Bordbestilling/take away: tlf. 66 91 48 20
tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 søn- og helligdager : 13-22 • mandager stengt
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Der fikk han teften av ramsalt sjø og det
store utland, og som 15 1/2-åring dro han
til sjøs som førstereisgutt med Bergersenbåten M/S Innayama.

Ny på båten

– Vi gikk med bauxitt fra Mosambique til
Japan, forteller Per Harald, med et snev av
amerikaner i tunga.
Kanskje ikke så rart, for i 32 år har han
bodd «over there», i Miami og i Minneapolis.
– I Miami jobbet jeg med salg og markedsføring i Royal Caribean Cruise Lines, forteller han.

– Jeg har sønnen og kjæresten min der,
sier han med glimt i øyet. Flyturen over
dammen bekymrer ham ikke det minste.

I likhet med Alexander Rybak, kommer
Pavel Shymchak fra Minsk i Hviterussland.
Pavel kom til Norge som student for sju år
siden, og har jobbet i Schrader Gartneri.
Der fikk han «smaken» på Nesodden, og
han bor nå på Bjørnemyr.

– Piece of cake, sier Mr. «Farmer» på perfekt amerikansk. Per Harald Bonde fra
Oslo har overrasket mang en amerikansk
turist i sommer. Måpende har de stirret på
matrosen og spurt:
– Where did you learn to speak English
like that?
– On the waterfront in Miami, svarer
Bonden fra Oslo.

Nå er han administrerende direktør i
Shymcom Service, hans eget firma som driver med transport, renhold og honning.
– Mine foreldre hjemme i Minsk produserer verdens beste honning, sier hviterusseren, som har gjort nordmann av seg. Har
du behov for transport i forbindelse med
flytting, eller lyst på honning er det bare å
ringe Pavel på telefon 97426429.

Nå er han tilbake i gamlelandet, men
pendler mellom Oslo og Minneapolis.

Back home in Oslo
Som åtte-niåring brukte Per Harald Bonde
lommepengene sine på å ta trikken til
byen, og rusle langs kaia.

Hviterussland
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www.rorbua.as

Stranden 71,0250 Oslo

I gamle dager, da fiskerne måtte ut og ro for å
fange sin fisk, var de ofte hjemmefra i uker i
slengen. Da var rorbuene deres andre hjem; et sted
man kunne sove, spise, ta seg en dram, reparere
garn og annet utstyr før neste dags økt på sjøen.
Velkommen til et genuint rorbumiljø med en varm
og intim atmosfære og innredning som er inspirert
av nordnorsk kystmiljø; baren er en gammel fiskebåt delt på langs, og en «ekte» utkikkstønne
henger i en av bæresøylene. Her kan du få servert
husmannskost som hvalbiff, bacalao og fiskesuppe, men også salater og skalldyr.
Det er lett å glemme at man er på Aker Brygge.
Alle dager fra kl 12-24, unntatt fredag og lørdag da har
vi åpent fra kl 12-01. Kjøkkenet stenger kl 23 hver dag.
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Årets siste morgenbad?

Det er tidlig en mandag morgen i august.
DFDS er på vei inn fjorden og to morgenbadere
tar årets siste (?) morgenbad på Hornstranda.

49

Høsten er ikke som den engang var –
det er alltid varmt ute under tak i vår bar
... m en de t er vel di g k osel i g i n n e o g s å!
50

Batman og Robin
I likhet med trærne de feller har gutta dype
røtter på Nesodden. - Vi er urinnvånere, sier
Robin, Thomas og Kristoffer Langrind.

Stoltere far skal man lete lenge etter.
Thomas "Batman" Langrind er kry som en
hane av sine sønner.
Robin befinner seg i toppen
avwet,
et tre,
Wet,
wet!og
Kristoffer sikrer med tau fra bakken.
Gutta gjør en kjempejobb, sier Thomas,
som sammen med sin bror Petter, driver
Langrinds Eiendomsservice AS.

Alt inn til hoveddøra
– Vi jobber utendørs, sier Thomas,
– hus og hage, det er vår forretningsidé.
Robin er under utdanning som anleggsgartner, og har gått læretida hos Norges
beste trefeller.

På Nesodden står ofte trærne i bratt og vanskelig terreng. No problem, sier Nesoddens
svar på Batmann og Robin. Det fikser vi!
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Hege Næsheim er leder av julekomiteen, og
Tove Slinde er leder i Nesodden kunstforening.

Nå også

Vi har kuttet “momsen” på alle
nøkkelhullmerkede produkter fram
til 1. juli, og oppfordrer politikerne til
å komme på banen og sørge for at
sunn mat kan bli billigere for alltid.

‘MOMSKUTT’
– alle nøkkelhullprodukter

Fakta om nøkkelhullprodukter

Ja,

til billigere
sunn mat!

• Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning
for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere
alternativer innen ulike produktgrupper.
• Nøkkelhullet setter krav til mintimumsinnhold av fiber
og maksimumsinnhold av fett, sukker og salt.
• Velger du matvarer merket med nøkkelhullet, blir det
enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold.

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!”
Send sms, MOMSKUTT NAVN! til 2404.
Scan med mobilen her eller se momskutt.no

7-23 (også lørdag)
KIWI Flaskebekk

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
Pakkeutlevering
Hjertestarter fra
forMedisinutsalg
hans maleri «Om
å søke i blinde»
Blostrupmoen
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Verne- og sikkerhetsutstyr er obligatorisk,
vi tar ingen sjanser, bare kalkulerte og
beregnede risiki. Forsikringsselskapet
elsker oss, vi betaler vår premie, men har
(heldigvis) aldri benyttet oss av polisen.
I motsetning til mange «cowboyer» i bransjen er vi dønn seriøse, og gir alltid en fast
pris på forhånd. Dette kan vi, og dette liker

vi. Målet er at gutta overtar butikken, selv
trives jeg best på bakken, er altfor tung i
baken til å rappellere fra toppen av et tre.

Trefelling er kunsten å felle trær Dette er
viktig bl.a. i skogbruk. Under vindstille forhold vil et tre som regel falle mot sør. Årsaken er at der sola skinner mest, er grenene
større og har mer bar eller løv. Vinden kan
være en faktor som kan oppveie overvekta. En gran er stor, og tar veldig mye vind,
så det har stor innvirkning på hvilken vei
treet faller. Vanligvis er det nesten umulig
å felle mot vinden på grunn av det store
arealet av treet og den derav følgende seileffekten.
STYRESKÅR
Når man feller et tre vil man kontrollere
fallet slik at treet kommer ned der man vil
det skal falle. I naturen er ikke alle trær
like, man må derfor ta hensyn til hvilken
vei treet heller, hvor det er størst kvistmengde (som oftest mot sør), vindretning
og om det er hindringer i fallretningen.
Ved felling skjærer man først et styreskår
(felleskår) som peker i den retningen man
vil at treet skal falle. Styreskåret skjæres
som en kile, ca. 10 prosent av trediameteren inn i treet.
Styreskår skal brukes ved all trefelling, også
små trær. Uten styreskår vil treet når man
har skåret gjennom bli stående på sagsverdet, og man har ikke kontroll på hvor det
faller. Treet kan like gjerne falle på hoggeren som bort fra ham (henne), noe som kan
føre til store personskader.

En lykkelig huseier, Signe M. Ruud bivåner
at denne bjerka kommer ned på forsvarlig
vis. Den andre kom av seg selv, og bommet
med et par meter på huset hennes. – Det
ville ha kostet meg dyrt, sier damen som
heldigvis slapp med skrekken.

Piggskoene gjør at Thomas beveger seg som
et ekorn. Sikkerhetsutstyret gjør at han kan
gjøre det uten å risikrere liv og lemmer.
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HUSK at uansett hvor godt redskap og verneutstyr man har, så er det brukeren som har
ansvaret for at det blir brukt med omtanke
slik at ingen blir skadet ved bruken.

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

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 ...

LØSNING FORRIGE NUMMER: ➡ Ferien nærmer seg etter både

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN: ⬇
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4
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9

8

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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kalde og varme vårmåneder.
La sommeren bli vår beste
på lenge!
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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 med navn og tlf.nr til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfrist: 17. november 2011.
Navn: .......................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................
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Vinner av gavekort
Vinneren av denne
hos
Nesodden Jern &
oppgaven, vil få et
Fargehandel
gavekort på kr 500,– i forrige nummer er:
som kan brukes hos vår annonsør

D/S Louise, Restaurant & Bar
på Aker Brygge

Unni Kvil Nordal,
Tangenveien 101
Vi gratulerer!!
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Forandringer i takst og sonesystem
kommune! Og har du månedskort fra Oslo
til Nesodden kan du trygt reise for å hente
bilen på Sagstuen Auto eller til Orange studio på Fagerstrand for å trene uten å
måtte tenke på å ha med ekstra penger til
bussen.

av Jan-Erik de Bruyn Lundby

De som pendler til Fornebu kan også glede
seg over det nye sonesystemet. Nå er
Fornebu innlemmet i Oslo så heretter holder det med 2 soners månedskort.
Skal du reise fra Nesodden til Sandvika må
du ut med en sone til, altså 3. Nyheten er at
hvis du har månedskort for 3 soner kan du
reise overalt i Ruters system.
Forslag, reis på søndagstur til Bjørkelangen
eller ta båten fra Nesodden til Son.
Dette koster kr. 0,- ekstra.

Nattbåten
Fra 2. oktober blir det en aldri så liten revolusjon i i takstberegningen for Ruter-reiser.

Endelig «ett rike»
Nesodden blir samlet til ett rike. I dag har
jo alle måttet finne seg i å betale ekstra for
å reise fra øst til vest på Nesodden.

Heretter blir det slutt på å måtte betale
overganger på Nesoddtangen hvis du har
reist fra f.eks. Hasle og skal videre fra
Nesoddtangen til Fjellstrand. Mange har
sikkert irritert seg over å måtte betale dyrt
for at det ikke har gått bussruter på tvers
av Nesodden. Ikke noe magesår mer; fra 2.
oktober er det én takst for hele Nesodden
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Og for de som liker å reise sent hjem på fredager og lørdager; nå gjelder månedskortet på nattbåten!
Det er altså slutt på natt-takst på siste båt.
Hodepinen neste formiddag vil nok fortsatt
være der, men julaften kom nok i oktober
for kollektivreisende. Ha mange fine turer
med båt og buss.

Billettkontroll
Man vet aldri når billettkontrollen
fra Securitas dukker opp.
Da gjelder det å ha
gyldig billett eller
reisebevis.

Billettkontroll kan, og skal svi.
Blir du tatt for sniking koster det 750 kroner dersom du vedtar på stedet/båten, eller
900 kroner ved fakturering.
I tillegg risikerer du ditt «gode navn og
rykte».
Som reisende er det ditt ansvar å sørge for
at du har gyldig billett.
Hvis ikke, vil du ved billettkontroll bli ilagt
gebyr. Billettkontrollens virksomhet skal i
størst mulig grad bidra til å øke andel betalende passasjerer, forebygge feilekspederinger, veilede de reisende, medvirke til at
feilekspederinger og systemfeil blir rettet,
samt bidra til en trygg og hyggelig reise for
de reisende.
Det er flaut å bli tatt for sniking på nesoddbåtene, og ved gjentatte snikinger mener
Signalen at vedkommende bør bli nektet
adgang om bord, eller til og med bli satt i
land på Dyna fyr.
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Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no
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PREMIERE 7. SEPTEMBER
- et av de mest gripende og tankevekkende
dramaer i nyere teaterhistorie.
The New York Times

Pulitzer-pris Beste drama. Av Marsha Norman
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