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CLASSIC

Vi gjør drømmer til virkelighet...
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KARL JOHANS GA
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Mens kjøreledningen ramler ned på
Kambo, og folk står i saktegående kø på
Mosseveien, sitter vi og spiser is, spiller
bridge, eller bare sitter.
Eller står – på dekk – og nyter fjorden og
utsikten. Alltid presis, alltid i rute.
Selv kan jeg telle på én hånd de gangene
jeg har opplevd en forsinkelse eller ruteeindring, og de få gangene det har skjedd har
det enten vært is eller andre hindringer i
propellen.
I den senere tid har man atpåtil fått en sms
3

Seks kystkommuner i Akershus og
Buskerud samarbeider nå med Ruter for å
få det like bra som vi har det på Nesodden.
Vi sier bare, velkommen etter.
Fjorden ligger der, og med store utbygginger på Fornebu, og stadig flere arbeidsplasser på Lysaker, vil både frogninger og
folk fra Vestby spare massevis av tid på å ta
båten.
For ikke å snakke om folk fra Storsand,
Sætre, og Åros.
Utvid gamle, eller bygg nye brygger, og
sats på fjorden.
Kanskje vi burde tenke «gammeldags»
også på Nesodden. I stedet for å
busse alle til Tangen. Kanskje
det er på tide at
AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskab gjenoppstår, og anløper
alle våre gamle
brygger.

God høst!
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Kaptein Grønneberg og hans landsted
Kilde: Harald Lorentzen

14 år gammel. Han fikk sommeren 1854
hyre på den nye barken «Anna Dorthea».
Allerede her knyttet han bånd til
Nesodden. Seilskuta var bygget på
Sørbystrand i Bunnefjorden av, og for, Paul
Rudolph Wold Røer.
Kaptein Grønnebergs rike

Kaptein Lars Grønneberg kjøpte eiendommen "Dompa" i september 1911.
Den da 71-årige kapteinen betalte femhundrekroner for eiendommen, og bebygget
den med utgangangspunkt i en skipssalong.
Salongen står der den dag i dag.

Kaptein Lars Grønneberg ble født i Bersfjorden i Finnmark i 23. juni 1840. Hans far
var kjøpmann.
Som åtteåring kom han til sin bestefar, dyrlege Westergaard i Levanger og som 12åring mistet han sin far.
Den 10. mars 1854 dro han til sjøs, ikke fylt
4

Turen til den 14 år gamle Lars Grønneberg
gikk med trelast til England, videre med
kull til Barcelona, herfra med salt til
Kronstadt i Østersjøen.
På hjemturen kom de ut for et kraftig uvær
som blåste riggen over bord. De ble liggende i Lisboa i lang tid for å reparere riggen. På reisen videre mot Østersjøen var
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skuta innom Arendal hvor Grønneberg
gikk i land for å bli konfirmert.

fram til han i 1859 gikk i land og tok sin
navigasjonseksamen.

Så mønstret han på barken «Colombia»,
også den bygget på Sørbystrand av «student» Røer. Dette var en stor skute. Nå seilte de til England for å laste kull for Chile.
Her på «Columbia» var Grønneberg i to år

Seilskuten Anna Dorthea

De to davidene som står nede ved sjøen på
tomta på Sjøstrand.

Så bare 19 år gammel fikk han hyre som
styrmann for nok en nesoddreder - Mørk
på Flateby gård.
Nå ble det fart i Middelhavet om sommeren og Østersjøen om vinteren. Da han var
25 år gammel ble han kaptein på en av
Røers skuter.

Kaptein Lars Christian Grønneberg avbildet
på Sjøstrand

Kaptein Lars Grønneberg gikk på begynnelsen av 1880 tallet over til fjordfarten og
i 1895 ble han ansatt i Nesoddens
Dampskibsselskab. Han førte de fleste av
rutebåtene på vestsiden av nesoddlandet,
den siste av dem dampskipet «Spro».
5

Skogskattene André og Maja er bror og
søster, og har «perserblod» i årene.
De stortrives på Sjøstrand hvor matfar Vegar
Tømmerås serverer selvfisket, og røkt makrell
med rømme til middag hver dag.
Skogmus liker de ikke.
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Den minste av de to hyttene er også satt
sammen av materialer fra gamle båter. Til
og med gamle champagnekorker har kommet til nytte. Som vindusknakker!

Lars Otterbeck i «aktersalongen» som utgjør hoveddelen av hytta. Gamle kapteiner fortalte
Harald Lorentzen for mange år siden at kaptein Grønneberg hadde ligget på verkstedet med en
av nesoddbåtene. Der lå også en av kystrutene for ombygging og han fikk kjøpt dekkshuset fra
dette, samt de to davidene som står nede ved sjøen på tomta på Sjøstrand.

Kaptein Lars Grønneberg mønstret av og
gikk i land i 1920 hele 80 år gammel.

Fra utsiden ser de to hyttene ut som små
dukkehus. Fra innsiden er det helt utrolig
hva man har fått plass til. Til og med to
dobbeltsenger på soverommet!

Grønneberg som bodde på Bekkelaget
utenfor Oslo, døde 2. januar 1930 hele 89
1/2 år gammel.
I 1923 solgte Lars Grønneberg hytta og tomten sin til Einar Otterbeck for 5000 kroner.
6

I dag er det Lars Otterbeck som bor i hytta.
Kaptein Grønneberg var hans oldefar. Ellen
og Lars Otterbeck tilbringer hele sommeren, og vel så det på Sjøstrand. - Vi tar bare
en dagstur med Nesoddbåten fra Sjøstrand
brygge til Oslo for å vaske klær en gang i
blandt. Ellers nyter vi tilværelsen, sier
begge og sender varme tanker til den driftige oldefaren.
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Grandtante
I nabohytten sitter Susanne Frisch og sender tilsvarende varme tanker til sin grandtante Magnhild Bjerke Nilssen.
Grandtanten kjøpte nabohytta midt på nittenfemtitallet og Susanne har arvet stedet
av sin far Stein Frisch. Nå er hun i gang med
en omfattende, sårt tiltrengt og lenge
etterlengtet oppussing.

– Heldigvis har jeg en kjæreste som heter
Tømmerås, sier hun. En skikkelig «handyman». Vi tømrer og snekrer, skraper og
maler, og ser ikke bort fra at vi blir her til
jul. Det står en diger vedovn i den ene
stuen, og det blir badstu i hele hytta når vi
fyrer opp i den. Ved har vi nok av, stedet
var gjengrodd og vi er selvforsynt med ved
i lang tid fremover. I tillegg er det kort vei
til matfatet, sier Susanne og ser lengselsfullt etter kjæresten som har gått i båten
for å skaffe dagens middag.

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no
7

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
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Klassisk på fjorden
Stradivarius-tester.
Ikke dårlig for en søster og en bror fra
Nesodden.

Det er ikke hver dag man kan oppleve klassisk musikk i verdensklasse, og få to båtturer på kjøpet. Det kunne 110 nesoddinger
gjøre her forleden.

øen« går som kjent over fjorden.
Ferge var følgelig bestilt og en hel hærskare med sambygdinger fulgte søskenparet over fjorden.

Søster og bror

Julie debuterte som niåring (i 1994) på Den
Norske Opera, er utdannet ved Temple
University i USA, og Royal Academy of
Music i England.

Julie (piano) og David (fiolin) Coucheron er
begge født og oppvokst på Nesodden. Nå
er begge forlengst etablert som profesjonelle musikere, med opptredener over hele
verden.
I sommer sto Bygdøy på kartet, og den korteste veien fra Nesodden til «Ladegaards-

David er også utdannet i USA, og har en
bachelorgrad fra Curtisskolen i Philadelphia og en mastergrad fra Juilliard. David
spiller på en Stradivarius fra 1723, og er for
øvrig auksjonshuset Christie's faste
8

Utsolgt
Kon-Tiki Classical Music Fest ble etablert i
fjor, og kunne også i år ønske velkommen

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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Et entusiastisk og forventningsfullt publikum

Hele ensemblet som lyste av spilleglede!

til Maritimt Museum. En perfekt ramme for
sekstetten som hadde hentet frem perler
fra den klassiske musikken. Alt sett i «det
nordiske lysets magiske stråleglans».
I år hadde de forandret litt på festivalens
profil. De var blitt flere og denne dagen var

de fem, Cynthia fra USA, Yoon-Jung fra
Syd-Korea og Efe fra Tyrkia.
Ikke rart konserten var utsolgt, og det
måtte hentes ekstra stoler fra lokaler i
området. Det er bare å glede seg til neste
års konsert!
9

Julie og David lykkelige og slitne etter en
meget vellykket konsert.
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Hydra MC
Tekst og bilder Onar Sandnes

1. mai-feiring
Hydra MCs 1. mai arrangement med åpent
hus signaliserte at årets motorsykkelsesong
offesielt var i gang. Selv om denne våren
ble slik at sesongen egentlig alt var i gang,

allerede i mars var syklene ute, så er det 1.
mai som er Kick Off for motormiljøet i
Norge. Hydra MC har hvert år invitert til
åpent hus på denne dagen, og du trenger
ikke ha Harley Davidson for å møte opp og
være med på cruisingen, selv om det kun er
11

dèt det går i der i gården. Alle er velkommen, i år var det også en familie på tråsykkeltur som var innom for en kaffe med vaffel og is til ungene.
Kvelden før hadde Hydra MC et privat
arrangement med middag og siste puss av
syklene, før de tok seg en runde rundt til
strendene på Nesodden for å gi sitt bidrag
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til «natteravn på sykkel». I ettertid har de
fått høre fra flere foreldre som har hatt
russ, at russen selv satte stor pris på besøket
da det ble kjent at de var for å se til at de
hadde det bra og se etter at de kom seg
trygt hjem.

Drøbak, der vi stoppet opp for årets første
iskrem. I år var det 83 Harley’s som var
med, og det hørtes lang vei når kortesjen
kjørte forbi! Totalt var det 120 sykler innom
i løpet av dagen. Dagen ble avsluttet med
grilling på klubbhuset.

Årets 1. mai arrangement ble i tradisjonens
tro avsluttet med en cruising over nye
Tangen og langs nesoddlandet til bryggen i

Cruisingen foregår uansett vær, så neste år
er du herved invitert til å delta. Regn, snø
eller sol, du er velkommen!
13
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Solbukta
– Solbukta må være Nesoddens best bevarte hemmelighet. Selv midt på sommeren er
det nesten ingen mennesker som griller og
bader på stranda, forteller Thomas Kvåle,

Marte (4) og mamma Christine Meisingset
kappes om å kaste stein lengst ut i vannet.

Nesodden Gård og Solbukta er åpen for alle.

15
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som ved en tilfeldighet havnet
Nesodden for snart ti år siden.

på

– Vi er ofte her om sommeren, og jeg har
mange ganger lurt på hvorfor vi er nesten
alene her nede. Stedet er jo praktfullt, og
lett tilgjengelig som en del av Tangen Gård.

Den røde hytta tilhører Oslofjordens friluftsråd og kan leies for en billig penge.
Kanskje noe å tenke på neste sommer også for oss som bor på Nesodden?

Eiendommen eies av Nesodden kommune
og grenser til Radiumhospitalets feriested,
som igjen grenser til Odden badeplass, nok
en «perle» som de fleste ikke vet om, men
her er det fritt frem for alle!
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Engelsk elvebåt
N ESODDEN

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

En leser har kommet med noen tilleggsopplysninger om båten vi skrev om i
forrige nummer – tusen takk for det:
Hei
Jeg har lest artikkelen om «Cut
Diamond». Jeg skal bare tilføye at slike
båter er egentlig kanalbåter, og ble brukt
på de engelske kanalene fra ca. 1770 til
gods- og passasjer transport opprinnelig.
De ble også, etterhvert, ble brukt på noen
av elvene. Det engelske navn er «narrowboat», pga at de måtte være smale slik at to
båter kunne plasseres samtidig i de forskjellige slusene langs kanalene (7 foot,
ca 215 cm bred – og 70 foot, ca 2150 cm
- i lengde og litt over 4,30 foot, ca 130 cm
i dybde). De fleste er malt i rødt, grønt og

svart (de tradisjonelle fargene) og mange
har spesielle tradisjonelle dekorasjoner,
særlig blomster (litt som rosemaling),
malt både innvendig og utvendig. Noen er
også brukt som husbåter hele året.
Opprinnelig ble
hester brukt til
å dra disse
båtene og idag
brukes betegnelse
«tow path»
fortsatt til
stiene som går
langs kanalene.

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

Mvh

Margaret Ellebye
17
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Tur med en gammel kjenning
passasjerer mellom Oslo og Nesodden med
navnet «Prinsen».

av Harald Lorentzen

Denne flotte Nesoddbåten ble bygget i
1955 og med hvitmalt skrog kom hun til
Oslo med daværende flaggkaptein Fritz
Olsen som fører. Etter kort tid ble skroget
malt sort, det var svært upraktisk med et
hvitt skrog når man skulle legge til 20 brygger langs Oslofjordsiden av Nesodden, man
måtte ofte frem med malekosten.
«Prinsen» fikk derfor – slik de andre båtene
hadde – sort skrog.

Nytt styrhus

Her står ex billettør Harald Lorentzen og ex kontorsjef Anne kari West Johnsen
omkranset av skipets eiere Marianne Vult Von Steijern (tv) og Mikael Lindqvist (th.)

Hver søndag klokken 13.00 legger hun ut
fra Strandvägen i Stockholm, fra tidlig vår
til midt i oktober.

Vi snakker om den vakre skjærgårdsbåten
«Blue Charm». Hun er rukket å bli 57 år
gammel og i 25 av disse årene fraktet hun
18

Årene gikk og nye nesoddbåter kom inn i
rutetrafikken. I 1974 fikk «Prinsen» en
ansiktsløftning, nytt styrehus ble montert.
Inntil da hadde kapteinen stått ute på brovingen og manøvrert båten i all slags vær,
mens en matros sto inne i styrehuset og
styrte båten. Fra 1974 kunne kapteinen ved
hjelp av en liten spak styre og dessuten
manøvrere båten inne fra det nye styrhuset.
Selv med nytt styrhus var tiden snart forbi
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Rex Solaris
Så fikk den nytt navn; «Rex Solaris». For oss
som kjente til salget og som fikk anledning
til å se den i Stockholm har skuffelsen vært
stor i alle disse årene. Den ble brukt til
charterkjøring med sluttede selskaper og
med pengesterke turister som ville rundt i
den flotte skjærgården Stockholm har.

Sweedish Islander
År fulgte med nye eiere og nytt navn «Swedish Islander».
for den vakre og svært raske fjordbåten her
hos oss. På slutten av 1970 tallet ble det
mye turkjøring og reservebåtkjøring for
«Prinsen».
Stadig flere reiste med nesoddbåtene, og i
1980 ble en tidligere bilferge, som tok
adskillig flere passasjerer enn «Prinsen»
kjøpt inn fra Bergen.
«Prinsen» ble solgt til en kjøper i Stockholm
i Sverige. I 1981 lå den på verksted på
Lidingö utenfor Stockholm. All teaken på
skipets overbygning ble fjernet og den
gamle maskinen ble også byttet ut.
19
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navnet «Prinsen» i hvit skrift på blå bunn.
Denne vimpelen ble hengt opp i masten på
«Blue Charm» på denne turen.

For et par år siden ble båten solgt på nytt.
Det var da også interessenter fra Nesodden
som kunne tenke seg å kjøpe tilbake den
tidligere nesoddbåten. Det ble imidlertid
Mikel Lindqvist og Marianne Vult Von
Steijern som kjøpte båten, navnet ble nå
«Blue Charm».
De begynte med det svenskene kaller
«brunchturer». Fra klokken 13.00 til 16.00
seiler man ut til Waxholm og tilbake, mens
gjestene inntar et hyggelig måltid. Endelig
kunne vi få bli med vår gamle flotte
nesoddbåt igjen.

Brunchtur
12. august gikk ni spente norske entusiaster langs Strandvägen, vi skulle på «brunchtur» med «Blue Charm» («Prinsen»).

Fra vi kom om bord, sammen med de øvrige gjestene som hadde booket tur denne
søndagen, til vi gikk i land ble vi tatt imot
med smil og varme.
Vi hang fra oss yttertøyet i skipets garderobe, i gamle dager var det sittebenker her
langs maskinskottet nede. Her nede var det
alltid godt å varmt selv på kalde vinterdager. På den ene siden av maskinen var det
garderobe, på den andre side skipets bysse
(kjøkken).
Vel oppe i den store salongen fikk vi alle
gjestene et glass musserende i hånden før
vi ble vist til vårt bord. Kaptein Mikael og
sjefen for mat og drikke – Marianne – kom
og hilste på vårt selskap. Selv hadde jeg
tatt med den gamle navnevimpelen med
20

Vi la fra kai og alle gjestene kunne forsyne
seg av et deilig lunsjbord mens vi på vårt
bord naturlig nok mimret om tidligere.
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nesoddbåtenes vimpel med malteserkorset
ble dandert på bordet vårt.
Flere av oss kunne nok ikke sitte i ro så
lenge av gangen, vi måtte bare rundt for å
se på detaljer fra tidligere år. Vi ble bedt
opp på broen og her kunne vi med selvsyn
se minner fra tiden her i fjorden og på
skipsklokken, ja der sto det selvsagt
«Prinsen».
Det koster å holde og oppgradere en slik
eldre vakker dame, men kaptein Mikael
fortalte at man stadig ville gjøre båten
både penere og mer funksjonell. Men vi
må ta det etter hvert som inntektene kommer - uttalte han.
Vakker musikk hadde vi hørt lenge, pianist
og sangerske Karin Westerberg var med på
denne «Brunch»-turen. Hun arbeidet også
på Grand Hotel i Stockholm, et usedvanelig
hyggelig innslag under brunsjen.
Jeg måtte bare ned og se min gamle billettør-lugar. Her hadde man jo sovet mang en
natt. Nå var riktignok køya snudd i lugaren,
og de to lugarene for motormann og
matros som tidligere hadde nedgang fra
dekket, de var blitt lagerplass, men her var
mye kjent.

ligere passasjerer fra tiden som «Prinsen»
bare nøt hvert minutt.
Tre timer gikk så fort, snart var vi tilbake
ved Strandvägen i Stockholm. Mette på
god mat og inntrykk skulle vi ta farvel.
Skipper Mikael lurte på om vi ville være
med over til skipets ordinære kaiplass? –
det var jo ikke nei i oss gutta, en ekstra
bonus på turen.
Det er ikke bare vi som er fascinert av
denne båten, en annen av nesoddens innbyggere har sågar vært med som mannskap på «Blue Charm» tidligere i sommer.
Vi må bare oppfordre alle som vil oppleve
den gamle nesoddbåten «Prinsen» om å
booke en tur en søndag denne høsten. For
etter to sesonger går man tilbake til konseptet med charterturer for lukkede selskaper.

Gå inn på
www.charmcharter.se
– der vil dere finne det dere trenger
eller dere kan sende en e-post til:
marianne@charmcharter.se

En tidligere kontorsjef, billettør og syv tid21

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

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

MNNH

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

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

Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.

SIGNALEN UTGIVELSER 2012:
UTGIVELSESDATOER:
MATERIELLFRIST/FERDIGANNONSE:

KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*

Vinter: Ca. 7. desember
23. nov./29. nov.

!

NB: Datoene kan bli endret underveis ...

$$ &" #% %#

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
22
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Hvem trakk ut proppen?

Se nøye på bildet.
Etter den mest nedbørrike sommeren i
manns minne er det noe som ikke stemmer
i kommunens vannmagasin.
Blekslitjernet er nesten tomt for vann, og
spørsmålet er hvem det er som har dratt ut

proppen?
Alternativt, hvem har latt hageslangen stå
på i hele sommer?
Svaret har vi fått fra (vanligvis) pålitelig
hold. Det er en pumpe som er gåen.
En pumpe som pumper vann fra Randsborg
23

og videre ned i vannmagasinet.
Pumpa er nå skiftet og i løpet av kort tid vil
Blekslitjernet være fylt til randen.
Noe annet ville være naturstridig.
Det har jammen regnet nok i år.

w
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Ny driftsleder i Nobina
Før han begynte i Nobina drev Steinar som
drosjeeier i Oslo. Ikke mindre enn tre minibusser hadde han i drift. Nå har bussene
blitt adskillig større og flere, men Steinar
tar gjerne en tørn bak rattet. - En gang bussjåfør, alltid bussjåfør, sier den blide bussjåføren, og nynner på strofene fra sangen.
Vi ønsker Steinar velkommen til Nesodden,
og lykke til i den nye jobben.

Roger Tangen (i blå genser), Jan Henry Sivertsen og Roger Tangen ønsker sin nye driftsleder
velkommen til Nesoddens «nerve», Tangen brygge.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med rutene,
sjåførene og ikke minst passasjerene på
Nesodden, sier den nytilsatte driftslederen
på sin første offisielle arbeidsdag på
Nesodden. Med sol fra skyfri himmel, over-

tok han etter Tom Bolstad, som har påtatt
seg nye oppgaver i Nobina. Selv kommer
han fra stillingen som ass. driftsleder og
ansvarlig for opplæring i Ski og Vestby, hvor
han er bosatt med kone og to voksne barn.
25

Steinar Ellefsen
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Brumlemann fra Nesodden
Han er rett og slett fenomenal.
Forestillingen har gått for fulle hus med
glade barn siden premieren i august med
mange ekstraforestillinger. Siste forestilling
blir 14. oktober – og vi bøyer oss i støvet og
gratulerer hjertligst.

Brumlemann og mor – Lucas Grandal og Malin Aakre

På selveste premieren var det Lucas Grandal
Jacobsen som spilte Brumlemann i Dyrene i
Hakkebakkeskogen på Christiania Teater.
Den rutinerte skuespilleren fra Seljeveien
behersket rollen med glans, og fikk stående

applaus med ovasjoner, sammen med resten
av ensemblet.
Signalen var til stede da Lucas var på audition i vår, og nå skjønner vi hvorfor han fikk
rollen.
26
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Kevin Haugan (10) som Klatremus

En storslått forestilling
med barn og ungdom i de
fleste roller.
I 2012 markeres Thorbjørn Egners 100-årsjubileum med oppsetninger av hans populære forestillinger over hele landet.
Christiania Teater tar del i feiringen med
sin utgave av Dyrene i Hakkebakkeskogen
som har premiere 16. august.
– Vi er stolte av å få markere jubileumsåret
til Thorbjørn Egner. Hans tidløse historier
om vennskap og samhold har gledet barn
og voksne gjennom mange år. Nå gleder vi
oss over at nye generasjoner blir kjent med
hans karakterer, forteller Jostein Kirkeby
Garstad, regissør for oppsetningen.
Det blir en storslått forstilling. I tillegg til
en magisk scenografi signert Tore Sæter og
flotte kostymer av Ingrid Nylander, har
musikken gjennomgått en modernisering
av musikalsk ansvarlig Atle Halstensen.
En av de største forskjellene fra tidligere
oppsetninger er at flesteparten av rollene i
forestillingen er besatt av barn og ungdommer.

27
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Bryggetorget - Aker Brygge
Telefon: 21 02 36 55
Bordbestilling@cafesorgenfri.no

Har du husket å bestille julebord?
Pinnekjøtt, lutefisk, smalahove, helstekt and, rakfisk og julefat ...
Vi kan også 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.

Velkommen!

www.cafesorgenfri.no
28
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Granholtsenteret

Kanskje ikke det største senteret i verden,
men sikkert ett av de mest fargerike.
Er du på vei hjem fra byen, bør du gå av
bussen på Granholt, og ta den neste.
I løpet av den tiden rekker du å kjøpe frukt
og grønt, ramme inn et bilde, kjøpe thai-tamed-hjem, og kjøpe eller selge hus.
Står du over en buss til kan du også klippe
håret, og stelle kroppen.
Det minste, men mest sentrale senteret på
Nesodden tilbyr et fargerikt fellesskap, som
ingen kan unngå å legge merke til fra bussen. Senteret ligger «midt i» rundkjøringa.
Bryt vanen en dag, gå av bussen og kjøp en
banan, bestill thaimat av Rungnapa, og få
rammet inn et bilde hos Kris!

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Thomas Deaton, Martin Railton, Rugnapa Paltoft, Kris Mavrikios, og Suleyman Kaplan er typiske
nesoddinger. De kommer fra Thailand, Tyrkia, Kypros og Hønefoss. Thomas er imidlertid urinnvåner. Han har bodd her bestandig.

29

Flaskebekk Senter, Kapellveien 84
1450 Nesoddtangen - Tlf. 906 19 116
e-post: geirtp@online.no
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Bor du på Nesodden?
Da kan du bli med å teste billettkjøp på ruter.no
Ruter tester nå billettkjøp på nett. Etter at kjøpet er fullført henter du billetten på
et av våre hentepunkter. Nesoddtangen vil bli hentepunktet nærmest deg.
Slik fungerer det:
Kjøp billetter eller
reisepenger på
ruter.no.

1

Last ned billetten/
reisepengene i
reiskortet ditt ved et
av våre hentepunkt.

2

Hentepunkt

Når billett eller reisepenger
er lastet ned i kortet,
aktiverer du billetten
på vanlig måte når
du reiser.

3

For mer informasjon, se ruter.no/pilotprosjekt

30
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Yvonne Wilson klipper raskere enn bussen.

– Dersom tante ikke hadde fått slag og havnet på Sunnaas, og bestemor ikke hadde
flyttet ned for å hjelpe henne, er det langt
fra sikkert at jeg hadde havnet på
Nesodden, sier den vakre frisøren fra
Honningsvåg.
Resultatet er det imidlertid ingen ting å si
på. Med sin kjære Mathias har hun fått to
flotte «Wilsonjenter», eget hus, og egen
frisørsalong. Alt i løpet av de tolv årene
hun har bodd på Nesodden.
Hun bruker bare miljøvennlige produkter
til vask, skyll og hårfarging og stortrives
med å ha salong i den mest trafikkerte
rundkjøringa på Nesodden.

Gro Elisabeth Sille har sin faste økologiske
frisør i New York. Den internasjonalt kjente
musikeren er nå bosatt på Nesodden, men
reiser og opptrer over hele verden.
– Tenk at jeg fant et like godt økologisk
tilbud som i New York, på Granholt!

Emilie Arneberg er hudpleier, og holder
også til i Granholtsenteret.
Hun er utdannet ved Hudpleieakademiet og
stortrives med å massere ansikter og tær.
– Vi leverer bilen vår til bilpleie, men når
«leverte» du huden din, eller din kjære til
hudpleie sist, spør den unge hudspesialisten. Spandér en «total makeover» på deg
selv eller din kjæreste, jeg garanterer suksessen. Ønsker du bare å bli kvitt litt hår
fikser jeg det mellom to busser. «Voksing»
31

heter det, og er gjort på et blunk.
– Det var mamma som tipset meg om
Granholt, forteller Emilie. Hun «går til»
Yvonne som frisør, og fikk vite om ledige
lokaler i kjelleretasjen. Dermed ble lokalene pusset opp på dugnad og jeg slipper å
reise 1 1/2 time hver vei til Lillestrøm på
jobb, sier jenta som er oppvokst på
Flaskebekk.
Emilie har kommet hjem.
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Det var en gang ...

Landhandler Hagen bak disken

Granholt i 1974

32
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Ballroom Dancing

Endelig!
Nå skal vi danse alle mann (og kvinner).
Det er bare å finne frem danseskoa å ta
båten til byen. Ballroom Dinnershow i
Nedre Vollgate 11 byr opp til dans.
– Skal vi danse, spør Elisabeth Skullerud,
som tok båten over fjorden fra Bærum for
ti år siden. Den spreke tobarnsmoren byr
opp til dans på Tangenbrygga, og inviterer
hele bygda til sitt show.
– Vi har laget et unikt tilbud til alle som er
glad i å danse, et sted med stil, eleganse,
god mat og drikke, underholdning, og ikke
minst, muligheten til å danse. Hvorfor bare
sitte hjemme å glo på «Skal vi danse»?

Finn frem smokingen, og kjolen med paljetter og mye strass. Førstemann til Ballroom Dancing i
byen! Øynene sto på stilker hos passasjerer og mannskap på M/S Kongen da Fredrik
Boerenstam bød Elisabeth Skullerud opp til dans.

33

Kom deg opp av sofaen og ut på dansegulvet. Er du 25+ er Ballroom Dinnershow stedet for deg og din kjære, vennegjengen
eller bedriften. Disco er ute, «ballroom
dancing» er inne. Nå er det smoking og
paljetter som gjelder. Stiller du i denne
type antrekk på båten er du garantert oppmerksomhet og misunnelige blikk, og får
sitte ved «Captain’s table» på vei hjem med
03.32 (i helgene).

Signalen-3-12_Layout 1 11.09.12 22.46 Side 34

Til Norge
– Jeg dro til Norge dagen etter at jeg var
ferdig på gymnaset, forteller svensk/hollandske Fredrik Boerenstam.
– Dansemiljøet i Norge er fantastisk og jeg
har jobbet med dans siden jeg kom hit. Nå
får jeg imidlertid sjansen til å realisere min
drøm, jeg vil gjøre «ballroom dancing» tilgjengelig for alle. Sammen med Elisabeth
og Magnus Lidholm har han produsert
forestillingen, som man nyter til god mat
og drikke. Hvoretter gjestene selv inntar
parketten, og danser foxtrott, jive, cha-chacha, rumba og paso doble. For ikke å snakke om vals, engelsk og wienervals.
Kan man tenke seg noe flottere?

The Vikings are coming!
– Det var en kopi av Osebergskipet, Saga Oseberg, som var på snarvisitt i Oslo i forbindelse med et arrangement på søndag 26. august forteller Trude Thingelstad som er kommunikasjonsrådgiver i Havnedirektørens stab. Skipet har nå forlatt honnørbrygga og stevnet ut fjorden igjen.

Helt konge!

34
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HØSTRUTER NESODDBÅTENE 2012
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

601 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

- Nesoddtangen

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

35
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Mange gode tilbud
VI FEIRER VÅRT NYE FARGESENTER SCALA PULS
3-liter løsemiddelfri
veggmaling kun

(Veil. kr 399,–)

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00

36
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Varden
2. Verdenskrig er slutt på Nesodden. Den tyske offisersmessa som i alle år siden krigen har
huset Nesodden kommune står for fall.
Snart kommer det boliger, og utsikten er det ingen ting å si på.

37
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Vi holder stengt på tirsdager, men
da holder vi spennede
kurs i thaimat – meld deg på nå!

PÅ

G R A N H O LT

m
rree oom
e
e
d
d
r
r
e
e
m
Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
m
m
DDrrøøm
m
m
o
o
n
n
e
e
t
t
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
rdd uu
eett jjuulleebboor nneellllee?? MANDAG OG ONSDAG 14-23 • TORSDAG-LØRDAG 12-01
sjjoo
ddeett ttrraaddiis ossss!! SØNDAG 12-23 - TIRSDAG STENGT - KJØKKENET STENGER KL. 21
so
www.rungnapa.no
BBeessttiillll hhoos
Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker

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

DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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Billettørens hjørne

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Jeg husker jo godt mange forsøk på å skilte
på Nesoddtangen opp gjennom årene.
Jeg oppsummmerer det slik: Fiasko. Kun
fysiske sperrer har hatt en ørliten virkning.
Skiltingen på fergene er også vanskelig å få
med seg for mange. INGEN ADGANG betyr
faktisk det. STILLESONE, betyr også det.
Norled trykker ikke opp skilt og plakater for
å irritere noen eller for den saks skyld for
moro. Det er en grunn til at disse skiltene
settes opp. Det kan være for at noen faktisk

Respekt
Gjennom årenes løp har jeg blitt kjent med
veldig mange mennesker på Nesodden.
Veldig mange! Felles for alle er at de er
reflekterte, hyggelige, sosiale, morsomme,
ansvarsbevisste, og de reiser kollektivt. Vi
nesoddinger er jo norgesmestere i kollektivreising.
Det som forundrer meg er at evnen til å lese
skilt er så liten i kommunen med størst
andel av universitetsutdannede mennesker.
39

ønsker å sitte i egne tanker på overfarten
uten å høre på at sidemannen sitter i mobilen og krangler med barna om påkledning.
Noen av skiltene er satt opp for DIN sikkerhet og noen er satt opp for at mannskapet
skal kunne ivareta regler og forskrifter
bestemt av myndighetene.
Det var faktisk dagens sure oppstøt, med
håp om at alle respekterer skiltingen om
bord og på bryggene.
Jeg ønsker alle en strålende høst.
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NESODDEN

Sjøskogenveien 5 v/Elkjøp
Tlf. 64 97 73 30 - Fax: 64 97 73 31
E-mail: post@catalinaspas.no

FJELLSTRAND

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

ret v/Elkjøp
te
n
e
s
ro
rb
te
et til Vin
NB! Vi har flytt

Spahusets 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.spahuset.no
40
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Signalen sett med «ﬁskeøyne»
Julibord
Ønsker du deg et alternativ til julebord?
I så fall kan vi anbefale julibord på Signalen.
Vi gjorde det, og fikk en fantastisk opplevelse, sett gjennom en «fish-eye»-linse.
Hva er mer naturlig enn å se Signalen
gjennom fiskeøyne, når restauranten har
verdens største akvarium som nærmeste
nabo!

Signalen i juli
Det var Cornelis Vreeswijk som sto på plakaten, og med selveste restauratøren som

Nærmere vannet er det vanskelig å spise, iallfall med kniv og gaffel!

41
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!

Velkommen om bord!
42
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Drøbakmusikerne Pål Mørk, Pål Røvig og Svein Rove hadde tatt turen til Tangenbrygga for å
synge og spille Vreeswijk sammen med Dick Jensen.

trommeslager var det duket for full fest på
Tangenbrygga.
Dick Jensen og Trine Nordby har skapt et
paradis for musikk- og livsnytere ytterst på
NesOddTangen (alle gode ting er tre), og når
til og med værgudene var invitert for anledningen var suksessen et faktum.

Publikum kom i stim, og det var tilløp til
trengsel i baren, og kaos på kjøkkenet.
Blåskjellene var imidlertid deilige, biffen
mør, og desserten himmelsk.
For vårt vedkommende er saken klar.
Julibord er et godt alternativ, eller rett og
slett et supplement til julebord!
43

Julibord på Signalen er garantert snøfritt!
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Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

www.follobyggtjeneste.no
SMÅREPARASJONER - HUSMALING - TAKTEKKING - REHABILITERING - TILBYGG - NYBYGG - HAGEDESIGN OG GARTNERARBEID - HELLE-/FLISLEGGING - KOMPLETTE HAGEANLEGG

Malere
Vårt team av faglærte profesjonelle malere
hjelper deg å sette sammen en løsning for ditt
hjem som gjenspeiler din individualisme og
personlige stil.
Vi benytter oss av eget stillas og kan derfor påta
oss en mengde forskjellige oppdrag
– både for private og bedrifter.

Snekkere
Enten det er små jobber du trenger å få gjort som
du ikke har tid eller lyst til å gjøre selv eller det
er større prosjekter som du trenger hjelp til tar
Follo Byggservice jobben. Våre dyktige og erfarne
fagfolk hjelper deg til å finne gode løsninger og
en prosjektleder vil sørge for at du alltid får den
oppfølgingen du skal ha .

Murere
Våre profesjonelle murere har mange års
erfaring i både utendørs og innendørs murerarbeid. Kanskje du ønsker en lekker steinmur til
hagen eller grunnmur til drømmehuset, vi tar
jobben! ! En murer fra oss vil levere profesjonelle
løsninger, høyt servicenivå og bruke de beste
materialene på markedet.

FOLLO BYGGTJENESTE
er en profesjonell håndverkerformidling og total-leverandør
av dyktige fagfolk/tjenester til både nybygg og rehabilitering
samt landskapsarkitektur og hageutforming.
Alt arbeid som utføres er underlagt norsk håndverkerlov med fem
års standard garanti. Vi følger alle våre oppdrag tett gjennom hele
prosessen og har som mål å ha de mest fornøyde kundene i bransjen.
Gratis bortkjøring av alt avfall etter utført oppdrag!

Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no
for nærmere avtale om gratis befaring og et
uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
44
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«En bussjåfør - en bussjåfør»
«En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann
(eller kvinne) med godt humør».
Alle kan sangen, men vet vi hvorfor bussjåføren har godt humør, og kan synge?
Svaret fant vi på pauserommet hos bussjåførene på Fagerstrand.

Før hver tur setter sjåførene seg i stolen, og
lar seg henføre til en nesten «himmelsk» tilstand, som de tar med seg ut i bussen.
Den ene sjåføren etter den andre «svever» ut
av pauserommet, og tar plass bak rattet.
Ikke rart at vi bare treffer blide bussjåfører!

Music Massage Chair
Den musikalske massasjestolen er fantastisk.

Elzbieta Brzewinska

Avdelingstillitsvalgt i YTF Hans
Vilhelmshaugen har tatt plass i stolen, mens
avløser/driftsleder Svein Erik Haugen venter
på tur. I bakgrunnen sitter bussjåfør Elzbieta
Brzewinska og nynner på Alf Prøysens vise
om gubben som satt i kvellinga og koste seg
med tellinga (hun har vært i stolen allerede).

45

Den beste jobben for meg, sier Elzbieta
Brzewinska. I min fødeby Warsjawa i Polen
kjørte jeg lastebil, på Nesodden kjører jeg
buss. Forskjellen er som natt og dag, sier
damen med de vanskelige konsonantene.
«Oversatt» til norsk er navnet hennes
Elisabeth, bussjåfør Elisabeth, bosatt på
Fagerstrand, hvor kjærligheten brakte henne
for to år siden. Er der rart at hun alltid smiler.
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Høsten er ikke som den engang var –
det er alltid varmt ute under tak i vår bar
... men de t er vel di g k osel i g i n n e o g s å!
46
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Sneglene vant!
Det er bare å beklage, men så langt har sneglene vunnet. I Signalen - vår 2012 - var jeg
kjepphøy, og rimelig sikker på at sneglekrigen var vunnet. Så feil kan man ta.
Sleipingene gjorde et grusomt comeback,
godt hjulpet av den fuktigste sommeren i
manns minne.
Det begynte så bra.
Selv om den første sneglen ble funnet så
tidlig som søndag 18 mars, fant jeg bare
155 i april, men i mai fant jeg 441, og i

juni og juli eksploderte det med henholdsvis 2 739 og 4 708.
I august har det blitt 1 815 og per 1. september har jeg til sammen plukket 9 859
sleipe kryp.
I egen hage.
Utenfor, og langs veiene kunne jeg ha
plukket ubegrenset, og gudene må vite
hvordan det kommer til å se ut til våren.
Med mindre vi får barfrost og sprengkulde
fra oktober til påske.

47

Det hadde
vært noe.
Da tenker jeg
at de ekle krypene
hadde reist dit pepperen gror, til sydligere
breddegrader, men så lett slipper vi nok
neppe. Selv står jeg klar med hodelykt, pølseklype, og metallspann så snart vårsol i
bakkane blenker.
Sneglekrigen fortsetter!
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LØSNING I FORRIGE NUMMER: TJUEFEMÅRSJUBILEUM

Vinneren av kryssordet i forrige nr er:
Rolf Røthe
Nesoddtangen
og barnekryssordet ble vunnet av:
Anne K. Alm Thorstensen
Nesoddtangen

Løsningsord barnekryssord:
SOMMER

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 23. november 2012.

SETNINGEN ER:

...............................................................................................................................................

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:

som kan brukes hos vår annonsør

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

Røtter, helsekost

Postnr. ........................-sted:........................................................................................................

på Tangen Nærsenter
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Velkommen til Kavringen
båtplasser
•
vinteropplag
•
kranløft
•

DRIVSTOFF

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

– kortautomat
hele året
Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no
www.kavringen.no

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

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

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

Våre staute og stolte båter har blitt enda
stoltere.
Nå heter de «bare» Kongen, Dronningen,
Prinsen, Baronen, og Baronessen, og
skinner etter å ha vært i dokk i sommer.
Ferjene har blitt «overhalt» og «klasset» i
Horten, mens hurtigbåtene har vært på
Stord.
Samtlige skip, pluss (selvsagt gamle gode
Huldra) har fått påmalt Norleds farger, og
Tide har seilt inn i historien i Oslofjorden.
51

Norled AS er et heleid datterselskap av Det
Stavangerske
Dampskibsselskab
AS.
Norled har inkl. underleverandører 85 ferjer og hurtigbåter i rutetrafikk langs
Norskekysten. Rederiet har 1100 ansatte
og omsetter for 1.6 milliarder NOK årlig.
Norled har hovedkontor i Stavanger og
regionkontorer i Ålesund, Bergen og Oslo.
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En

avtale
godt humør

Hver

pakke

bind, tamponger,
eller truseinnlegg

å bli i

gratis!

av?

g
alle t yper og merker - og så inkontinensbind. Mik s produk ter slik det
passer deg. Hva du ønsker å ta ut som gratispakken - bind, truseinnleg g eller tamponger bestemmer du og så selv. Av talekor tet får du i
kassa neste gang du handler.
Gjelder kun til private
h u s h o ld n i n ge r o g v e d k j ø p
k s 4 pakker per gang.

Medisinutsalg

Pakkeutlevering

r på
See dine humørsvingninge
S
nne.no
ttly
mi
på
facebook! Gå inn

7-23
-23
-2
3
Flaskebekk 7

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

((også
ogsså lørdag)
og
lør
lør
ørda
dag)
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KP 55

Nesodden Hagelag
Det var Siri Lindseth i Nesodden Hagelag
som tipset oss om arrangementet «1000
åpne hager», som går av stabelen i august
hvert år, og at gutta i KP 55 hadde sagt ja til
å ta i mot besøk.
Og besøk fikk de.
Ikke bare fra Nesodden, men fra California,
Kongsvinger og Skarnes.

Først trodde vi KP 55 var en russisk ubåt,
men det viste seg å være Karl Pedersen vei
55 på Blylaget, og gutta er Jan Moström og
Alexander Grüner.

Sammen med hageentusiaster over hele
landet viste de nylig frem sin praktfulle
hage, i regi av Norges Hagelag.
53

Ryktet om den fantastiske hagen i KP 55 har
gått som ild i vått gress i hele sommer, og
med sol fra skyfri himmel på besøksdagen
var suksessen et faktum.
Det ble stinn hage!

Signalen-3-12_Layout 1 11.09.12 22.48 Side 54

Else Kristoffersen bor på Skarnes og er på besøk hos
«jentungen» Anne Grete Kristoffersen, som har
hytte på Fjordvangen. De synes det er helt topp å
besøke «Åpne hager». I fjor besøkte vi en hage på
Vormsund forteller jentene, men denne er mye flottere. Den er som en stor drøm, sier mor og datter
over en kopp kaffe og en kanelsnurre.

Bare plen
– Det var Jans kompanjong som kjøpte den
2,3 mål store eiendommen i 2001, forteller
Alexander. Da var hagen en eneste stor
plen. Vi overtok eiendommen i 2004 og i
2005 startet vi «Prosjekt Hage».
I dag er det ikke mye igjen av plenen.
– Vi har imidlertid satset på å gjøre det så
enkelt som mulig, forteller Jan, og at hagen
skal klare seg mest mulig selv. Vi tar ingen
planter inn om vinteren, men sneglene klipper vi i to, og våre to hunder sørger for å
holde rådyrene unna. Hagen blomstrer fra

Alexander Grüner har halparten av sine røtter fra
Guatemala. Det har denne palmen også.

april til langt utpå høsten, og i vinterhalvåret renser og rydder vi. Utover det skjøtter
hagen seg selv. Det tror vi er en sannhet
med visse modifikasjoner.
Jan og Alexander har gjort en kjempejobb,
og skapt en «Edens hage» på Blylaget.
Det er bare å ta av seg hatten og gratulere
gutta i KP 55 med et fantastisk resultat.
54
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Edit Gjevjon er nærmeste nabo til gutta i KP 55,
og er ofte på besøk. Så ofte som mulig, sier hun,
for å få inspirasjon og gode råd. Under "åpen hage"
stillte hun opp som kaffekoker og kanelbollesnurrer.
Begge deler smakte fortreffelig i de vakre
omgivelsene.

Jan Moström eier og driver tre barnehager i Oslo.
Barnehageonkelen synes det var stas å få besøk av
Vincent Johannes (1 1/2).

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
55
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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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«Skattejakt» på Flaskebekk
Solbriller med styrke er dyrt.
Solbriller med styrke, tilpasset skjeve hornhinner er enda dyrere, og når man nettopp
har fått brillen er det ekstra bittert å miste
den på sjøen. Det vet Signalens sportsmedarbeider alt om.
På reportasjetur til Sjøstrand gikk det galt,
og brillen havnet i sjøen utenfor Søndre
Flaskebekk brygge.
Gode råd (og briller) er dyre, og løsningen
ble å tilkalle dyktige dykkere.
Fire ungdommer meldte seg umiddelbart til
tjeneste, og etter diverse dykk, speiding
med vannkikert og fomling blandt tang og
tare, kom Sigve Norris til overflaten med
brillen.
Gjett om brillens eier var fornøyd.
Finnerlønnen ble utbetalt umiddelbart, og
dykkerkvartetten lovet å dele «skatten»
likt.
– Dette var gøy, kjempebra, og vi gjør det
gjerne igjen, det er bare å si fra dersom
noen av Signalens lesere mister noe på
sjøen, sa kvartetten og smilte hele veien til
godtebutikken.
57
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I tillegg til god stemning
og flott utsikt,
kan dere få:

Nye smykker fra Sence
ankommet

... julebord på
bryggekanten!

www.signalen-tangenbrygga.no

Rosenlund atelier
Personlig service

får du hos

på Flaskebekk Senter - tlf 456 03 411

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-17 Torsdag 10-18, lørdag 10-15
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Senteroversikt

Velkommen til nytt senter!
Moteriktige briller

Sporty utstyr

mster
Dekorative blo
Deilig

ote
Stilfull m

mat

te sko
Elegan
Læreri
ke bøk
e

r

Post
ker

me le
Morsom
Vinm
onop
ol

Bank

iør
Stemningsskapende inter
Åpningstider:
Mandag - fredag
10-20 (09-18)

Vinmonopolet 10-18 (10-15)
Jernia 09-20 (09-18)
Meny 09-21 (09-19)

Arken Zoo
Baker Norby
b.young
Catch
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Kiropraktor Selsjord MNKF
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Massasjeterapeut Madsen MNMF
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kommune Servicesenter
Nesodden Naturprodukter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Trafikkskole
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær
Posten
Psykoterapeut Syvareik
Rausand Data
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
TilBords
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET

•

66 91 01 00
91 73 41 89
66 91 84 03
66 96 39 80
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
90 60 01 00
40 00 59 54
46 84 73 43
66 96 18 28
66 91 37 00
66 91 26 00
48 23 19 02
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 43 00
66 91 48 84
66 91 10 73
66 91 22 60
66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
905 15 807
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
90 63 71 00
66 91 26 85
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01

www.tangennaersenter.no
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URPREMIERE 13. SEPTEMBER
Spilles t.o.m. 20. oktober

av Bernhard Borge

815 52 400

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

