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Vi ligger sentralt til i flotte, nyoppusede
lokaler på Aker Brygge, med fantastisk
utsikt.Vårt mål er å gi deg en hyggelig og
smaksrik opplevelse, og at du går hjem
med et smil om munnen. Og i magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter
tilberedt på vår flunkende nye kullgrill,
masse spennede øl og gode viner.
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Nesodden er som en stor deilig kransekake.
Festpyntet for enhver anledning fra
naturens side, og smykket med norske flagg
når anledningene byr seg.
Toppen av «kransekaken» er Varden leir, og
når flagget vaier i vinden fra den steinsatte
flaggplassen, er det fest og offisiell flaggdag i landet. All ære og honnør til ildsjelene
som sørger for at flagget blir heist i den
gamle militærleiren.
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Området og utsikten fra toppen av
«kransekaken» er fantastisk, noe de nye
naboene i Vardentoppen kan skrive under
på. Beboerne har fått området og utsikten
«på kjøpet», og mange av kjøperne jubler
for at de har kunnet bli boende på
Nesodden. De fleste som har flyttet inn i de
117 leilighetene er nesoddinger som har
levd en stund (og gjerne vil leve en stund til)
i alternative boformer for «godt voksne».
Dagens «yngre eldre» er ikke som gårsdagens, mange har god råd, og selger sin
gamle bolig for å slippe snømåking og
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gressklipping. Hittil har mange nesoddenseniorer flyttet utenbygds for å kjøpe en
tilsvarende leilighet som på Vardentoppen.
Nå jubles det blant mange barn og
barnebarn for at bestemor og bestefar har
blitt boende på Nesodden. Et sårt tiltrengt
og lenge etterlengtet tilbud har sett dagens
lys. Tenk så mye penere Vardentoppen
hadde blitt dersom «legoklossene» hadde
blitt terrassert, og den øverste «legoklossen» hadde vært én etasje lavere.
m hundre år er både vi og diskusjonene om
«legoklossene» glemt.
Heldigvis!

Ha en fin høst i naturskjønne omgivelser i
«kransekaken»!

Starten på en ny rute

v/ Harald Lorentzen

det da kunne bli aktuelt å legge en rute. Fornebu flyplass hadde også stadig større trafikk,
og ikke minst mange arbeidsplasser med folk
bosatt på Nesodden.

På høsten 1985 kom tanken opp i AS
Nesodden-Bundefjord DS (NBDS) om å sette i
gang med en rute på tvers av Oslofjorden slik
at passasjerene skulle slippe å reise den lange
veien rundt om Oslo for å komme til Bærum.
Arbeidsmønstret var i forandring, mange
firmaer flyttet ut av hovedstaden og reiseveien for folk fra Nesodden ble adskillig
lenger.

Lysaker var også et alternativ, den gang i 1985
et industriområde, men med sterk vekst med
firmaer som begynte å etablere seg der.
NBDS tok kontakt med Luftfartsdirektoratet og
flyplassledelsen på Fornebu. De viste seg å være
meget positive til tanken om en rute, og tillatelse ble gitt til å bruke området rett nedenfor
Sjøflyhavna kro. Siste gang noe rutefartøy
hadde lagt til her var på 1960-tallet da hydrofoilbåtene hadde brygge her en periode!

Det første forslaget som kom opp var en rute
fra Nesoddtangen til Sandvika, men dette forslaget ble forkastet på grunn av at isen la seg
tidig inne blant øyene, og at man her ikke fikk
gå med full fart med en hurtigbåt.

www.signalen-da.no

Månedene gikk mens man pønsket på hvor
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På Lysaker var det Østlandske Fryserier som
eide grunnen og kaien. Her hadde kystbåtene
med frossenfisk lagt til, men nå var denne
trafikken på hell, så også her kunne NBDS få
lov til å benytte kaien. Disponent Ulf Nygaard
i NBDS var en flink pådriver i denne saken.
Uten disse to eierne og Ulf Nygaard sin
positivitet, hadde det heller ikke blitt noen
rute der og da.
Vi må i denne sammenheng heller ikke
glemme styret i NBDS som falt ned på denne
løsningen etter å ha drøftet om hurtigbåt
eller konvensjonell passasjerbåt var rutens
framtid og selvsagt Stor Oslo Lokaltrafikk som
skulle finansiere ruten.
Sommeren 1986 gikk med til å forberede oppstarten. Brygge på Fornebu måtte lages, noe
NBDS sin tusenkunstner Ola Karlsen og
Pettersen Slipp i Vollen sto for. På Lysaker var
det en solid kai til disposisjon.

M/S Tornerose
Den 25. august 1986 hadde hurtigbåten
"Tornerose" med eier Per Vold kommet til
byen og denne dagen ble det pressetur med
innbudte gjester. Båten var ikke stor, bare 48
passasjerplasser, men stor nok til denne ruten.
Tirsdag 26. august hadde NBDS satt opp en

Enkle bryggeforhold i begynnelsen
nedenfor Sjøflyhavna kro.

rute for passasjerer, for å teste ut mulige
rutetider.
Mandag 22. september 1986 var alt klart til å
starte opp, lommeruter var trykket og på den
tiden gikk man ut fra nordre ende på Gamle
Nesoddtangen brygge.
Folk stiger i land fra Prinsessen - noen som
kjenner seg igjen?

Det var rederen selv som var kaptein om bord,
kort tid etter kom en ung gutt som reder og
eier hadde ansatt, hans navn var Arild Nybakk.
Denne unge mannen skulle følge ruten og bli
nestoren i hurtigbåthistorien i indre Oslofjord.
Kaptein Nybakk skal vi treffe senere i denne
historien.

godkjent så hadde man lov til å ta med 59
passasjerer. Det første hele driftsåret var 1987
da det ble fraktet 75.200 passasjerer i denne
ruten.

«Tornerose» ble for liten, noe måtte gjøres.
Det ble søkt om 11 ståplasser og da dette ble

En høstdag hadde vi med ett av
styremedlemmene i NBDS som skulle vise
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Gjester blir kastet rundt

Når det er tid for dekk‐
skift drar du til

Det du trenger!
SCALA PULS 3L

FÅRIKÅLKJELE
FISKARS KASSEROLLE
ALL STEEL

249,-

... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell

FØR 399,– 3 LITER

Silkematt, helsevennlig akrylmaling
til vegg, panel, glassfibervev, MDF, tapet,
puss og betong.Helt fri for løsemidler, malingslukt og skadelig avdamping. Tynner: Vann.
Godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.

Vi ønsker våre kunder en god høst!

TANGEN SENTER

599,-

Vi holder til i
Torneveien 21 på Fagerstrand,
og du treﬀer oss på telefon

FØR 1499,–

10 LITER

97 14 22 49 ‐ 90 83 53 56

TLF 40 00 59 54

MAN TIL FRE 09.00-20.00 • LØR 09.00-18.00
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fram den nye båten «Tornerose» til to damer.
På vei fra Lysaker til Oslo etter at ruten var avsluttet passerte vi utenfor Huk på Bygdøy.
Plutselig røk gripekloa til propellbladene på
babord propell med den følge at bladene fra
forover ble vridd til full akterover.
«Tornerose» la seg kraftig over på babord
side og gjestene fikk et ublidt møte med
salongsetene. Heldigvis var kaptein Nybakk
raskt med å sette manøverspakene i nøytral,
men det ble stopp i ruten, ny trekkstang ble
anskaffet og satt på plass før det bar ut i rute
igjen etter noen dager.

Snarveien
Etter snaut to år var den første perioden over.
NBDS fikk kontakt med firma Ships-Nielsen i
Horten som kunne tilby en eldre, men like stor
hurtigbåt for en rimeligere leie.
Hurtigbåten hadde gått på Mjøsa og her nede
fikk den det passende navnet «Snarveien».
Etter ny søknad om ståplasser ble denne oppgradert til 60 passasjerer.
Den 1. august 1988 kom båten i drift med
kaptein Jan-Erik Jansson ved spakene. Nå
øket passasjerbelegget dag for dag. NBDS
hadde flyttet til ny kai med ny bussterminal
og bedre plass.
Det ble en kamp om plassen for å bli med.
Det var mange busser som kom ned til kaien

Prinsessen

M/S Snarveien

fra ulike steder på Nesodden. Fornebu-Lysaker-passasjerene sto alltid klare ved døren på
bussene, for når bussen stoppet var det å
sprinte ut på kaia for å sikre seg plass.
Det fortelles at buss-sjåfører ble hudflettet når
de stoppet på siste stopp før brygga og andre
busser kjørte forbi, passasjerene kom jo ikke
med «Snarveien» over fjorden.

Flause
Som nevnt var det stadig full båt og mange
måtte stå igjen, til stor frustrasjon for de reisende. På en morgentur skjedde dette:. Da
billettøren kom ned i salongen for å løse
billetter var det imidlertid flere ledige seter og
ingen sto i salongen (hadde jo ståplass til 12).
Billettøren hadde gjort en skikkelig flause.
Han var utstyrt med telleklokke for å få det
nøyaktige antallet, men hadde glemt å nullstille den fra første turen over fjorden. Det ble
aldri nevnt noe om denne episoden.
7

På nyåret 1990 ble det klart at kapasiteten var
for liten og NBDS fikk mulighet til å bygge en
egen ny hurtigbåt. Den ble bygget hos Harding i Rosendal og overlevert i november 1990
med navnet «Prinsessen».
Den før nevnte kaptein Arild Nybakk ble nå
engasjert som kaptein sammen med Per
Bakke på hvert deres skift. Bakke hadde vært
i byggekomiteen sammen med maskinsjef
Kjell Larsen og Harald Lorentzen fra de
seilende mannskaper.
Man overtok en båt som kunne ta med seg
175 passasjerer, men også her fikk man lov til
å ta med seg ytterligere 25 passasjerer
sommerstid oppe på båtdekket.
Man overtok båten sent på året 1990, men da
den skulle settes i drift i januar 1991 ville isen
det annerledes. Da uttalte daværende ordfører på Nesodden «Send den til Middelhavet» siden den ikke tåler is.
Nå var behovet dekket for passasjerplasser,
ingen behøvde å stå igjen på Nesoddtangen
å se båten forsvinne over fjorden.
Det ble etter noe tid satt inn en billettautomat, og man fikk lysende avgangstavle
på fordekket.
Den teknologiske utviklingen var startet.

Nytt hefte i
butikken!
Ta med- eller last ned
“KIWI Huskeliste”

Fra tidlig morgen til sen kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til
tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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Medisinutsalg

7-23

Hjertestarter

Da kaptein Per Bakke i 1994 ble pensjonist
kom Stein Øiseth inn som kaptein og makker
til Arild Nybakk. Vikarkaptein ble Harald
Lorentzen.

Baronessen

Hurtigbåten «Prinsessen» skulle trafikkere
ruten i dens nåværende form til Fornebu flyplass ble lagt ned 8. oktober 1998, da falt passasjergrunnlaget bort og ikke lenge etter gikk
ruten direkte fra Nesoddtangen til Lysaker. Nå
kunne man også legge inn fler og fler avganger i ruteplanen.
I tillegg til denne ruten gikk «Prinsessen», fra
sommeren 1991, i rute til Drøbak med anløp
av mellomsteder. En rute som gikk onsdag
formiddag, fredag ettermiddag og søndag.
Her ble det stadig full båt når sommeren viste
seg fra sin beste side. Også denne ruten ble
utvidet med årene, med lørdagstur – og fra
2001 med helgeturer til Son.
Daværende Stor Oslo Lokaltrafikk skal ha ros
for sin positive holdning til den nye ruten.
På høsten 1997 gikk NBDS sin leder Ulf
Nygaard bort. Han hadde ledet båtselskapet
fra 1980, blant mye annet var det hans fortjeneste at hurtigbåtruten mellom Nesoddtangen, Fornebu og Lysaker ble en
realitet.

Vinterstid har man vært plaget med is i
fjorden, som regel i en kort periode, men
lenge nok til å stanse hurtigbåtene. Da ble
den konvensjonelle passasjerbåten «Huldra»
satt inn i reserverute. Det går jo halvparten så
hurtig så det ble tre avganger om morgen og
det samme om ettermiddagen.
Som en skjebnens ironi og et siste farvel fikk
«Prinsessen» motorhavari fire dager før man
skulle bytte operatør fra NBDS til Tide Sjø.
1. juli 2009 tok Tide Sjø over driften av båtrutene mellom Nesodden og Oslo samt
Nesodden og Lysaker, og hurtigbåtruten fra
Oslo til Vollen og Slemmestad, samt
kystrutene til Drøbak og Son.
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Den nye hurtigbåten i ruten Nesoddtangen –
Lysaker het «Tidebaronessen», en moderne
katamaran med plastskrog.
Her var fire manns besetning i motsetning til
«Prinsessen» tre mann. Egen billettør hadde
erstattet billettautomaten, som forøvrig bare
tok mynter. En moderne og flott hurtigbåt.
Etter et par år skiftet eierselskapet navn til
Norled og hurtigbåten i Lysakerruten fikk
navnet «Baronessen». Ruten som tidligere
hadde hatt nummer 716 ble nå omdøpt til
B11.
I august 2016 er det 30-års jubileum for denne
populære hurtigbåtruten på Oslofjorden.

Varme hveteboller
Tusen varme hveteboller og et tilsvarende antall kaffekopper ble servert
til passasjerene på rute B11 «Lysakerruten» i anledning 30-årsjubileet for
hurtigbåt-sambandet
mellom
Nesoddtangen og Lysaker.
NRK Østlandssendingen var på plass og
rapporterte «live» fra brygga. Det samme
var ordfører og varaordfører, henholdsvis
Nina Sandberg (Ap) og Erik Adland (H).
Begge brenner for økt fjordtrafikk,
hyppigere avganger, og et grønt skifte.
Ruter spanderte boller og Norled serverte
kaffe.

Oslofjorden
som utstillingsvindu!
– Vi skal gjøre Oslofjorden til et utstillingsvindu for energivennlig sjøveis transport, sa
viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled AS, som var kommet ens ærend
fra Stavanger for å delta i jubileumsfeiringen.
Vi er størst i Norge på hurtigbåter, en av de
tre store fergerederiene, og har 80 fartøy i
drift langs hele norskekysten. MS Ampere er

Vanligvis deler politikerne ut valgflesk på Tangenbrygga. I anledning 30 års-jubileet for
rute B11 mellom Nesoddtangen og Lysaker, delte de ut boller.

den første elfergen i landet og har allerede
seilt en distanse tilsvarende 2 ganger rundt
ekvator. Den elektriske fergen går i Sog10

nefjorden, og innen 2020 skal vi har tilsvarende ferger i Oslofjorden. Vi har et utrolig
kompetansenivå innen norsk verftsindustri

Fra klokken 06.30 er det syv avganger fra Nesoddtangen til Lysaker hver
ukedag.

Fredrik Alveberg sykler fra Oksvald til Tangen og fra Lysaker til Skøyen. Fra «dør til dør»
bruker han 30 minutter på vei til jobben!
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og byer som ligger langs innsjøer, fjorder og
hav over hele verden skriker etter miljøvennlige transportløsninger til sjøs. Dette må vi ta
vare på og videreutvikle, og dermed opprettholde kompetansen og bevare arbeidsplassene langs kysten.
Ordfører Nina Sandberg tok «bølgen» da hun
hørte dette. Nesoddens kystlinje er 3 mil lang
og det kollektive reisetilbudet på fjorden er
selve bærebjelken i kommunens infrastruktur. Hun supplerte med at Nesodden og
de andre kystkommunene i Oslofjorden utreder ulike ruter i Oslofjorden og at
Stortingets transportkomite sier det samme.
Sjøveis transport er fremtiden og Nesodden
er «kollektivkommunen» i Akershus. Halv-

parten av innbyggerne i kommunen reiser
kollektivt og nesoddensambandet har over
tre millioner passasjerer hvert år.

Sterk vekst
Ruter rapporterer om 3,8% vekst i kollektivtransporten og Akershus fylkeskommune
(som eier Ruter) ser kollektivtrafikken som
eneste mulighet til å møte befolkningsutviklingen i fylket. - Derfor trenger vi
stabilitet i rutetilbudene sa Morten Volset
(Sp) fra hovedutvalget for samferdsel i
Akershus fylkeskommune og gratulerte
med dagen. Fylkeskommunen har tydeligvis
fått med seg at på fjorden er det verken kø,
eller kjøreledninger som faller ned. Vi håper
derfor at de øker rutetilbudet, innfører
halvtimesruter i hovedsambandet, og inkluderer Nesoddtangen i rutetilbudet mellom Aker brygge og Fornebu.

Regionsjef Alf Jørgen Fedog i Norled og
tidligere kaptein på hurtigbåten Harald
Lorentzen skjenket litervis med kaffe.

Passasjerene lar seg ikke be to ganger når
landgangen blir senket, og det er klart for
ombordstigning i MS Baronessen.

Tore Råmundal sykler fra Fagerstrand og tar båten til Lysaker. Etter jobben i Direktoratet for Ehelse sykler han E18 hjem til Fagerstrand. Slå den! Fredrik Buer, Geir Strøm og Nina Sandberg er
stumme av beundring.
12

MS Baronessen var pyntet med signalflagg i anledning jubileet.

Anne Bentsen og Bjørnulf Norum har reist med
hurtigbåtruten mellom
Nesoddtangen og Lysaker i årevis.
Her sammen med tidligere hurtigbåtkaptein,
redaktør i Signalen, og lokalhistoriker Harald Lorentzen.

Sverre Kopperud (2 1/2 år) skulle til Lysaker sammen med tante,
Gry Stine Kopperud. Han synes bollene var gode.
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Tenkt deg en tur
til museene på
Bygdøy i helgen?
Vi også. 120 ganger faktisk.

Busslinje 30 tar deg fra Rådhuset til
Bygdøy hele helgen. Se avgangstider
i RuterReise-appen. God tur!
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4000 holdeplasser
370 tips i ny inspirasjonsbok
Visste du at du kan gå på vannet, kjøpe vafler rett fra en vinduskarm og møte spøkelset Major Hagemann ved Ruters holdeplasser? Og visste du at Nord-Europas største gravhaug og et
buddhistisk tempel, bare er en busstur unna?
I snart to år har vi fått inn tusenvis av tips på 4000holdeplasser.no.
Nå har vi laget en bok med de aller fineste tipsene og masse inspirasjon til å oppdage nye steder i Oslo og Akershus – uten bil.
Boken deles ut helt gratis så lenge opplaget rekker.
Her får du tak i den:
Ruters kundesenter på Jernbanetorget
Servicepunkt på Aker brygge
Servicepunktet på Nationaltheatret T-banestasjon
Servicepunktet på Majorstuen T-banestasjon
Se adresse og åpningstider.
Du får også tak i boken på noen av stedene det er tipset om:

Øystein Dahl Johansen i Ruter viser stolt frem boken 4000 holdeplasser, drøssevis av tips til hva du kan gjøre i Oslo og Akershus
uten bil. Boken er gratis og kan også lastes ned fra nettet. En av
holdeplassene er Nesoddtangen.
Øystein har «tatt» nesoddbåten, og takker alle for tipsene som har
kommet inn på 4000holdeplasser.no
– Kos deg med boka, og holdeplassene, sier den trivelige
«brumlebassen» i Ruters kommunikasjonsavdeling.

Fetsund Lenser (i gavebutikken og besøkssenteret)
Svartskog kolonial
Underwater Pub
Sjøflyhavna kro
Sporveismuseet
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Original as

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
Trygg bilpleie
 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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Vi designer logoer, lager
menyer, annonser,
visittkort og plakater.
Vi printer/kopierer,
dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.
Vi forstørrer og rammer
inn bildene dine
og mye, mye mer ...
... og det er også vi som
utformer dette bladet!

Fjellstrandvn. 1 - 1458 Fjellstrand
Tlf. 22 83 02 02/98 81 06 06
lise-lotte@original.as - www.original.as

Operabåten Huldra
Køen strakk seg langt inn på Rådhusplassen
da Operabåten Huldra åpnet lemmen og
slapp folk om bord.
Sammen med ordføreren i Oslo, Marianne
Borgen og et hundretalls andre operaelskere

satte båten kursen mot Drøbak og Oscarsborg festning.
Årets forestilling var Puccinis mesterverk
Madama Butterfly, og Huldra var nystriglet
og pyntet for anledningen.

Operabåten Huldra gjør turen til Oscarsborg festning
til en opplevelse i seg selv!

Den gamle traveren fremstår i fordums
prakt, og egner seg utmerket for turer på
fjorden.

Madama Butterfly
Det var en synlig stolt og kry daglig leder
for OscarsborgOperaen som kunne ønske
publikum velkommen til årets premiere.
Mezzosopranen (og nesoddingen) Anne
Felberg som i 1998 var medgründer av OscarsborgOperaen strålte om kapp med
solen, som var tilbake etter dagevis med
øsende regnvær.

Anne Felberg ønsket publikum og solen velkommen tilbake på Oscarsborg festning
17

– Selv værgudene klarer ikke å stoppe oss,
sa hun til publikum som fikk oppleve en
fantastisk forestilling. Sceneografien i
Borggården på Oscarsborg er fenomenal.
Scenen har riktignok et nesten usynlig
dekke over seg, men å spille Puccinis mesterverk utendørs i Norge er en prestasjon i
seg selv. Det er bare å ta av seg hatten og
gratulere Anne Felberg og OscarsborgOperaen med nok en suksess.
En spesiell gratulasjon går også til Henrik
Engelsviken, tenoren og nesoddingen i
rollen som Benjamin Franklin Pinkerton.
Helt fantastisk!

Henrik Engelsviken, tenoren og nesoddingen i
rollen som Benjamin Franklin Pinkerton.

Denne glade vennegjengen var strålende fornøyd med båtturen til og fra Oscarsborg, for ikke å
snakke om forestillingen. Alle fire var førstereisgutter på nesoddbåtene, men «mønstrer» gjerne
på igjen. Jan Petter Svartbekk jobber i shipping og kommer fra Gjøvik, Chris Robin Nordby er
eiendomsmegler, født og oppvokst på Eina. Robert Lian er fra Trondheim og jobber med arrangement på Stortinget. Steinar Svendsen kommer fra Sandefjord og jobber til daglig i Operaen.
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Status etter årets forestilling:
Årets forestilling var er stor satsning
for Oscarsborgoperaen, og vi har
mottatt mange gode tilbakemeldinger fra både publikum og media.
En økt satsning på området rundt
operaen har også sikret våre samarbeidspartnere en god vekst og vi
planlegger allerede å utvide tilbudet
for neste år.
Sammen med Norled og besetningen
på Huldra har vi fraktet nesten to
tusen mennesker fra Oslo til Oscarsborg.
Benjamin Franklin Pinkerton gifter seg med geishaen Chio-Chio-San

Vi er veldig begeistret for besetningen på Huldra sitt engasjement
rundt årets forestilling. Sushi servert
i kimono er ikke hverdagskost på
den tradisjonsrike båten.
Til neste år ønsker vi å utforske
stedet vi er på mer og gi publikum
en annerledes og unik opplevelse i
borggården på Oscarsborg.

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og hadde
ingen ting i mot å legge byen bak seg for å
seile til Drøbak med M/S Huldra.

Rita Annie Pedersen og Kurt Nilsen serverte
kulinariske retter som lapskaus og sushi. Kurt
for anledningen iført kimono utlånt fra den
Japanske ambassaden. Maten og forfriskningene ombord gjør at båtturen med Huldra
blir en opplevelse i seg selv.
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Billettene slippes før jul og
programmet annonseres til høsten.
Jonas Olsen

FØLG OSS PÅ VEI TIL DET NYE NASJONALMUSEET
I Mellomstasjonen infosenter får du spennende innblikk
i byggeprosjektet og det nye Nasjonalmuseet. Fra annen
etasje har du god utsikt over byggeplassen.

Mellomstasjonen er åpen
lørdag og søndag: 12.00 – 16.00
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Reguleringsplan for Flaskebekk
Det er en stund siden dampskipene
trafikkerte bryggene på Nesodden, men
bryggene er fortsatt der.
På Flaskebekk har man ikke mindre enn to
brygger, Flaskebæk (nordre), og Søndre
Flaskebekk brygge hvorav førstnevnte fortsatt har anløp.
Mellom disse to bryggene ligger den vakre

Strandpromenaden med sine særegne og
fargerike badehus.
Nå har Nesodden kommune besluttet å
igangsette reguleringsplan for Flaskebekk,
og vil varsle oppstart av denne mot slutten
av inneværende år eller begynnelsen av
neste.
– Vi vil bestille konsulentbistand i løpet av

Strandpromenaden langs Flaskebekk har i årevis vært et populært turomåde og et yndet fotomotiv fra sjøsiden. Turbåtene går kloss opp til land og forteller om tidligere tiders bluferdighet,
spritsmugling andre aktiviteter i det vakre området.
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høsten, og dersom alt går etter planen
håper vi at reguleringsplanen kan legges ut
til 1. gangs behandling i 2. halvdel av 2017,
sier overingeniør Wenche Dørum i Nesodden kommune, avd. Infrastruktur og
vannmiljø. Omfanget av planen er ikke bestemt ennå, men dette vil være klarlagt før
beboerne i området får varsel om oppstarten, legger hun til.
I Signalen håper vi at reguleringsplanen vil
ta hensyn til områdets egenart, og at man
vil velge tekniske løsninger som påfører
naturen minst mulig skade. I den forbindelse minner vi om at det var en mann på
månen for snart femti år siden. Hvor han
gikk på do vet vi ikke, men at han måtte
«tre av på naturens vegne» er vi rimelig
sikre på. I Nordsjøen pumper vi olje og gass
til Teeside og Emden og gudene vet hvor.
Hvorfor ikke legge en tilsvarende ledning
langs Nesoddens kystlinje og slippe
kloakken nedover, i stedet for å pumpe
den oppover, og så nedover til Burestua.
For deretter å dumpe den i rørledning over
fjorden til VEAS. Ikke vet vi, men at løsningene finnes, er vi sikre på.

Vi ønsker alle våre passasjerer
en vakker og solrik høst!
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Bare blåbær!

Tonnevis

Vincent Johannes synes at en skive med smør,
sukker og blåbær er det beste som finns.

I likhet med nordmenn flest, elsker Vincent
Johannes (5) blåbær.
Han kan simpelthen ikke få nok av de små
blå delikatessene, spesielt bærene han har

plukket selv, sammen med mormor.
– Skogen er full av blåbær, sier smårollingen, som ikke vil vise frem hvor blå han
er på tunga.
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Det er imidlertid et tankekors at mens
tonnevis av blåbær råtner bort rett utenfor
stuedøra vår, importerer vi tusenvis av tonn
hvert år.
Veksten i importen har vært eksplosiv de
siste årene, forteller Toril Gulbrandsen i
Opplysningskontoret for frukt og grønt,
spesielt hageblåbær som nå er tilgjengelig
året rundt.

Vi snakker om firetusen tonn ferske, og
totusen tonn frosne bær hvert år. Storspiserne av blåbær er ikke små barn, men
voksne damer, som er opptatt av å spise
sunt.
I tillegg har studier vist at blåbær beskytter
mot overvekt, høyt blodtrykk, kreft og
hjerte-/karsykdommer, for ikke å snakke om
demens. Forskere ved Harvard Medical
School i USA har konkludert med at blåbærspisere har lavere risiko for å bli demente.

Nesoddmarka bugner av blåbær. I løpet av et par timer hadde Vincent Johannes og mormor
plukket fem kilo bær i området rundt «Jegerhytta». – Kom dere ut i skogen, sier den unge blåbærplukkeren. – Ta med søsken, foreldre, besteforeldre og naboer og plukk i bøtter og spann.

Norske (ville) blåbær
Importerte blåbår er dyrket frem i hus og
hage. De er like store og kommer fra «hele
verden». Gudene vet hvordan de holder seg
tilsynelatende like friske og fine i dagevis. I
motsetning til norske skogsbær som er
mindre og må fryses, saftes, eller syltes
temmelig umiddelbart etter plukking. Kan
det ha noe med genmodifisering og
24

sprøyting å gjøre?
Heldigvis selges det også nyplukkete (og
frosne) norske blåbær i butikkene, men de
beste bærene er unektelig blåbærene man
har plukket selv. Det synes ihvertfall Vincent
Johannes, som fant et strå, som han tredde
bærene på, og ga til morfar. Slik at bestefar
ikke skal bli glemsk.

Tynne pannekaker med rørte blåbær
4 porsjoner

Foto og oppskrift Godt.no

250 g hvetemel
3 stk egg
3 ss sukker
1 ts vaniljesukker
5 dl melk omtrent
smør til steking

Slik gjør du
1. Pisk sammen egg og sukker. Tilsett halvparten av melken.
2. Rør inn vaniljesukker og mel til du får en
klumpfri, tykk røre.
3. Spe med resten av melken og rør til du har
en glatt røre. La stå og svelle ca. en halv time.

Etter en deilig bærtur i skogen er det herlig
å kunne unne seg litt søtt og godt, som
tilogmed er sunt – enten som middag – eller
like gjerne en dessert.
Crêpes, dessertpannekaker, skal være tynne
og fine – og serveres med for eksempel is og
bær. Denne pannekakeoppskriften er en slik
crêpes-oppskrift, men disse spiser vi like
gjerne til middag, selv om det da ofte må en

hel stabel til for å mette magene.
Om du ikke har tilgang til naturens eget
spiskammers kan du selvfølgelig kjøpe
frosne norske blåbær. Til pannekakene rører
du friske eller frosne blåbær med sukker til
du synes det er passe søtt, stryk på, rull
sammen og nyt!
Dette smaker sommer og barndom!
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4. Ha smør eller margarin i en knallvarm
stekepanne og hell i en øseskje med røre.
Vend stekepannen rundt slik at røra fordeles
jevnt utover til en rund kake. Når pannekaken
har fått en fast overflate vender du den med
en stekespade. Stek pannekaken på den andre
siden til den får en lys farge før du legger den
over på fat.
5. Rørte blåbær: Det er mange meninger om
hvor søtt det skal være, og min anbefaling er
å starte med litt sukker og så smake seg frem.
Knus blåbærene litt med en gaffel og rør inn
sukker etter eget ønske.

Velkommen til en god handel

Velkommen til

Sommerbutikken.no
Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

• lagringstelt • boder • redskap
• komposteringsutstyr
• postkasser • globuser
MASSE LEKESAKER TIL BARN!

N A P R A PAT T I L S L U T T E T N N F

Stiv i nakken?
Vondt i ryggen?
Ta kontakt med Oslo Ryggklinikk!

slo
O
Ryggklinikk

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no

Besøk vår butikk
på Fagerstrand (bak Spar)
tlf: 66 91 73 20

www.tangentrelast.no

epost: post@sommerbutikken.no

Denne annonseplassen kan bli din for
kr. 1500,– + mva
eller hele året for
kun kr. 4800,- + mva

PRIVATVAKTMESTEREN

Norsk Kunstglass as

Små og store reparasjoner

Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

Bestill via e-post:
ole-erik@signalen-da.no

• Maling
• Muring
• Snekring
• Trefelling/
beskjæring

En Ledig Hånd
arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151
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Tlf 22 83 91 00 • www.rygg.no
Rett ved Rådhuskaia i Oslo

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

Gastene i mastene
Ikke vet vi om elevene ombord i Dyrafjeld trener på å hoppe i
Holmenkollen, men skuta og elevene var litt av et syn da de passerte Ildjernsflu, med Holmenkollen i bakgrunnen.
Dyrafjeld, eks Anna Kristina, er et av verdens eldste seilende treskip, bygget i 1898 og befinner seg på riksantikvarens liste over
verneverdige fartøyer.
Dyrafjeld seiler som skoleskip i regi av Osloskolen/Sollerudstranda skole.
www.dyrafjeld.no

Høyt henger de, men sure er de ikke, gastene i mastene på Dyrafjeld.
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VANNVEIER
/31256607389:;<63=43>?319@A<:B<;;

Åpent lørdager og søndager i perioden
10. september - 23. september

Fernanda Branco, Vigdis Haugtrø, Lise Wulff
C04D5AE09!5FGA5239H3173163289"15@9IG16G39"15@63289J5==5==9K312318
L32FD397MA?102E632894M15E97NAA32D0>>31897M1597M159D3215@6328
025409D5AA3640E89D02239K13N9DM6G89@15645239O0FG?63289756A392040068
A5P92G>389>G2092039999668925209G660PN8952715E9GM6A02E8
>344396FD0M89E0296@O039999P3A02E

BÅT FRA AKER BRYGGE, 32 MINUTTER OVER HVER TIME.
BUSS TIL TANGENÅSEN OG FØLG MERKET VEI DERFRA.

FULLSTSENDIG PROGRAM FINNER DU HER:
SYNSAM
NESODDEN
SYNSAM NESODDEN
TANGEN
CENTRUM, 1450
TANGEN
CENTRUM,
1450NESODDTANGEN
NESODDTANGEN
TLF 66 91 26 85
TLF
66 91 26 85

www.facebook.com gallerivanntarnet - www.norskekunstforeninger.no nesodden
Støttet av Norled, Norske kunstforeninger og Nesodden kommune.

SYNSAM NESODDEN
T
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Kjøkkengjengen i Tangen Senter
– Det var en strålende vakker kvintett, som
ønsket velkommen til åpningen av Kitch’n i
Tangen Senter.
Butikken bugnet av varer, og utenfor sto
det kø av forventningsfulle nesoddinger.
- Jeg bor i byen, forteller den nyansatte butikklederen Maren Dragmyrhaug. Jeg har
jobbet hos Kitch’n i Trondheim og på Lambertseter, nå gleder jeg meg til å ekspedere
på Nesodden. På vei til og fra jobben reiser
hun (selvfølgelig) kollektivt, med buss og
båt.
Nesoddbåt!
Senterleder Jorunn Røed smilte også fra øre
til øre.

Fra venstre: Prosjektleder Åse Marie Bøle, butikkleder Maren Dragmyrhaug, og butikkmedarbeiderne Kristin Pedersen, Thea Fagernes og Emilie Faksvåg

Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

– Nå har senteret fått nok et tilbud, som
folk har etterspurt lenge. Til sammen har vi
nå 23 forretninger i senteret!

Digitalprint og kopiering
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

Mer enn bare butikker
På Tangen Senter har vi over ti helseforetak
og butikker som er knyttet til helse og velvære!
Her kan du ta vare på hele kroppen, tenner og din mentale
helse. Vi tilbyr også ulike former for hudpleie og massasje,
i tillegg til at du kan trene dans og yoga.
Vi sees i Nesoddens handlegate!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

3 TIMER

GRATIS
PARKERING

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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Vardentoppen - en salgssuksess!
hus og hage, eller personer fra andre deler
av landet, som har flyttet til barn og
barnebarn som har bosatt seg på
Nesodden.
– Bare vent til vi blir helt ferdige, sier den
blide og joviale eiendomsmegleren, som
selv er født og oppvokst på Nesodden, da
blir det enda finere her på Varden.

Utsikten
Før så vi ned på (fra veien) en gammel
brakke fra 2. verdenskrig.
Tyskernes offisersmesse på Varden tjente i
en årrekke som Nesoddens rådhus.
For en håndfull sølvpenger (NOK 115
millioner) solgte politikerne «arvesølvet»
etter tyskerne og bygget Tangenten.
En god og riktig investering!
Tiden leger (nesten) alle sår. Det spirer og gror i det som i lang tid har vært, og fortsatt er, en
byggeplass.

– Av 117 leiligheter har vi kun fire igjen, sier
Fredrik Lund Vang, som har stått for salget
av leilighetene. Prosjektet har vært en ekstrem suksess, til tross for «Oslopriser».

Nesodden er populært som aldri før, og
leilghetene har solgt som varme
hveteboller. De aller fleste som har kjøpt er
«godt voksne». Personer som har flyttet fra
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Nå ser vi ned på sju «legoklosser», som med
fordel kunne vært terrassert, eller én etasje
lavere, men spist er spist og gjort er gjort!
Nå må utsiktpunktet flyttes noen meter
lenger sørover, eller bakover og oppover.

Bernersenneren Jenny og matmor Kristin
Tangen Johansen flyttet sammen med
matfar fra hus og hage på Sørby til lettstelt
leilighet på Varden.
– Du verden så slitsomt det var å flytte, sier
Kristin, men jeg er glad for at vi gjorde det
mens vi fortsatt er unge og spreke. Turområdet i Varden leir blir benyttet daglig,
og Jenny har blitt sameiets kjæledegge. Vi
stortrives på Varden, sier Kristin som sitter i
styret i Sameiet Vardentoppen 4.

Fra det høyeste punktet i gamle Varden
militærleir er utsikten fortsatt intakt. Derfra
kan man se «halve Kongeriket» fra Drøbaksundet i sør til Oppegård i øst.
Nå må politikerne kjenne sin besøkstid å
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Fra Varden leir er utsikten fortsatt formidabel!

sikre leiren, og utsiktspunktet for
fremtiden. Vi snakker ikke om «indrefileten» i eiendomsmarkedet på Nesodden,
men om «toppen av kransekaken». Et
spektakulært utsiktspunkt og et praktfult
turområde. Julegrana, som i sin tid sto på
Varden var synlig for halvparten av landets
befolkning. La oss få den tilbake (i tillegg til
den på Tangen Senter). Den viser at her er
vi, og lever opp til kommunens slagord om
at sammen skaper vi det gode liv.

Plakater, bannere og og roll-ups
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!
Skogen på Nesodden
bugner av bær og sopp!
Ta bussen og finn
ditt eget hemmelige
«spiskammers»!

Velkommen om bord!
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I alle år har det vært politisk enighet om at «blokker og høyhus skal vi
ikke ha på Nesodden», men hva har skjedd?

Sett fra sjøsiden er klossene ikke spesielt vakre, og man kan undres over
at man ikke valgte en terrassert løsning i stedet? Det hadde sannsynligvis
blitt dyrere, men Varden hadde beholdt sin utsikt og Nesodden hadde
fått et helt annet «utseeende» sett fra sjøsiden.
For beboerne i Vardentoppen er imidlertid utsikten formidabel, vi har besøkt en av dem.

Nesodden kommune solgte den gamle offisersbrakka (Rådhuset) på
Varden for 115 millioner kroner, og nå har vi fått en haug med «legoklosser» på en av Nesoddens flotteste utsiktstomter.

Odd «Rikken» Jacobsen har bodd på Hellvik siden han var to uker
gammel (i 1946). Han synes det var rart å flytte hjemmefra, men alt
har sin tid, sier Rikken og smiler underfundig. – Nå har jeg kommet
ett skritt nærmere «Tunet», og jeg slipper å måke snø og klippe
gress. Utsikten hans strekker seg fra Drøbaksundet til Bygdøy.

Man må være en ørn eller en drone for å få et bedre overblikk over
Ildjernet, Sutærn, og Kavringen
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Catosenterets atriehage - et lys i hverdagen!
– Uten Stiftelsen Sofienlund og gründeren
Thor Bjørn Lie, hadde Catosenteret aldri
sett dagens lys, sa ordføreren i Vestby Tom
Anders Ludvigsen (Ap) i sin tale i anledning åpningen av Catosenterets atriehage.
Senteret var tenkt bygget på Nesodden,
men heldigvis fikk vi det til Son, og Vestby
kommune, sa ordføreren, som i sin tid var
senterleder på Drøbak City. Der ble de
første kronene til Catosenteret bokstavelig
talt skrapt frem fra BilPluss-Lotteriet, som
Stiftelsen Sofienlund sto bak. Vi er utrolig
stolte av, og glade for at dere kom til oss.
Lykke til videre, og gratulerer med en
praktfull sansehage, sa ordføreren i sin
hilsningstale.

Et lys i hverdagen
– For våre brukere og ansatte vil atriehagen
bli et lys i hverdagen, sa administrerende
direktør Finn Berset da han ønsket velkommen til åpningen av den praktfulle
hagen. Darren Saines og hans team av hageog
anleggsgartnere
har
gjort
en
kjempejobb med den 800 kvadratmeter
store hagen. I tillegg til noe pent å se på,
har vi fått muligheten til å gjennomføre

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby kommune flankert av styremedlemmer i Stiftelsen
Catosenteret og Stiftelsen Sofienlund. Tore Skar, Bjørn Nordby, Truls Falkenberg og
Thor Bjørn Lie

trening utenfor treningssalen, varierte
muligheter for armtrening og ikke minst et
nytt sted å kunne samles sosialt. Hagen er
et lys i hverdagen og et lysslott når mørket
faller på.
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Til Nesodden
– Kunnskapen og erfaringene vi har høstet
i forbindelse med planleggingen, finansieringen og ikke minst driften av Cato-

senteret vil komme godt med når vi skal
bygge et nytt senter på Nesodden, sier Thor
Bjørn Lie, stifteren av Stiftelsen Sofienlund
og byggherreansvarlig for Catosenteret.
Nå ser han frem til å bygge et nytt senter på
den 110 mål store tomten som stiftelsen eier
på Fjellstrand, et senter for vitalisering og
rehabilitering av eldre.

Nesoddingen Cato Zahl
Pedersen har spilt en sentral
rolle i etableringen av
senteret, som bærer hans
navn. Han var synlig stolt og
berørt da han åpnet
Catosenterets Atriehage.

– Mens Catosenteret har spisset fagkompetansen innenfor rehabilitering av barn og
unge med ulike diagnoser, vil Sofienlundsenteret på Nesodden tilby målrettet
rehabilitering av «godt voksne».
Aldersgruppen står foran en formidabel økning de neste årene, og ansvaret for
rehabilitering av pasienter vil i økende grad
bli overført fra spesialisthelsetjenestene til
kommunene.
Med Sunnaas som landets fremste
rehabiliteringssykehus er det bare naturlig
at Nesodden befester sin posisjon som
«rehabiliteringskommunen» i Norge.
Catosenterets sansehage er et lys i hverdagen i Son. I samarbeid med Catosenteret
og Sunnaas sykehus skal vi planlegge,
bygge, og få en like fin hage på Sofienlundsenteret, sier Thor Bjørn Lie.

Åpningen av Catosenterets atriehage hadde en stilfull og elegant ramme.
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Det var tre brukere av Catosenteret som fikk æren av å klippe over den røde snoren.

Millie Ketchup er den femte i rekken av
Catosenterets terapihunder. Her nyter hun
den nye sansehagen sammen med sykepleier/DAT (Dyreassistert terapeut) Eilen
Kase.

Sansehagen ble «danset inn» av barn fra Drøbak danseskole. Musikken var det Kgl. Norske Marines Musikkorps som sto for.
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Annas Hybel
Neida, Anna var ikke dama til Hannibal (på
Aker brygge), men oldemor til Trine Oppegård Persson.
Anna hadde en liten gård og dyrket frukt
og blomster som hun solgte på torget i
Fredrikstad.
Nå har oldebarnet en liten kafe på Fjellstrand som på kort tid har blitt snakkisen
på Nesodden.
Rett som det er må brannvakta tilkalles for
å kjøle ned folk som står i kø for å kjøpe
kaffe og kaker.

Dobbel Cortado til
07.48-bussen
– Vi åpner klokken 06.30 sier Trine, og i
løpet av natten og morgentimene har bestillingene strømmet inn. Lokalbefolkningen på Fjellstrand har trykket «hybelen»
til sitt bryst, og gjort den til en del av sitt
daglige ritual. Bestillingene kommer på sms
og sosiale medier og godsakene hentes før
bussavgang. På hjemveien er bestillingene

Brannmennene Jørgen Stangnes, Petter Narvesen, Truls S. Fjellstad, og Axel Smit har en «pitstop» på Annas Hybel. Helt topp, sier gutta som er eksperter på kaffe. I tillegg støtter vi gjerne
opp om lokale nyetableringer. All ære og honnør til Trine som har gitt oss et flott pausetilbud!
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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

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

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

NE SO D D EN

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

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

gjerne enklere retter, men vi er rimelig sikre
på at «Vaffel på Pinne» kommer til å bli en
kjempesuksess.
Våre
hjemmebakte
kanelboller, muffins, makroner og cookies
har tatt helt av, og ifølge barna, har vi
verdens beste is, sier småbarnsmoren som
etablerte Annas Hybel for å kunne jobbe og
være i nærheten av barna.
Jobben i NOVA i Oslo har hun imidlertid beholdt, og tar selv bussen med en dobbel
cortado et par dager i uken (mandager og
tirsdager).
Resten av uken er hun på hybelen, selv midt
i «kirketiden» hver søndag.
– Vi serverer ikke «altervin», sier gründeren,
men vi har «kirkekaffe» som drikkes i alle
trossamfunn i verden, sier hun med et glimt
i øyet.

Tremenningene Karla og Lilja begynte i 1.
klasse på henholdsvis Berger og Fjellstrand
skole og feiret dagen med «verdens beste is»!

Trine Oppegård Persson har skapt sin egen arbeidsplass på Fjellstrand, inspirert av sin oldemor
som bodde i Fredrikstad.

Hybelens nyeste tilbud: Vaffel på pinne!
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Kristin Karlsen er også småbarnsmor og
bosatt på Fjellstrand. Hun trår ofte til og
hjelper Trine når kaffemaskinene går varme.

Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www..lillesandhus.no
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«That’s my ﬂag!»
Tommy Rosa gjorde store øyne da han fikk se
flagget som vaiet i masten på nesoddbåten.
«That’s my flag!», sa puertoricaneren som stoppet
innom venner på Nesodden på vei hjem til Texas i
sommer.
Flagget, som har tilhørt Det Stavangerske Dampskipsselskab AS siden 1903, er til forveksling likt
Puerto Rico sitt offisielle flagg siden 1952.

Fra nordishavet
Tommy Rosa er teknisk sjef i NCS SubSea, som
leverer navigasjons- og posisjoneringstjenester til
oljeindustrien. Arbeidet foregår over hele verden,
sist ombord i seismikkfartøyet Artemis Atlantic i
nordishavet. På vei hjem til Stafford i Texas besøkte
han kompisen Stefan Bergh som han «traff» på
nettet for 15 år siden. Stefan er bosatt i Elverum,
men har tilbrakt de fleste av somrene sine på
Nesodden, som han kaller «Oslofjordens perle».
Ikke rart at gutta ble invitert opp på broen på MS
Kongen hvor utsikten er formidabel!
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

– «That’s my flag» sa Tommy Rosa og lurte på hvorfor Puerto Ricos flagg vaier i vinden
på nesoddbåtene.

Print på lerret med rammer
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

– Det er faktisk første gangen vi møtes, forteller Stefan, «after all
these years». Vår felles hobby er data, vi er vel begge datanerder,
sier den sindige elverummingen, mens puertoricaneren smiler i
det nyanlagte skjegget.
Ikke rart Tommy Rosa
reagerte på Norleds flagg!

– My first beard ever, sier Tommy, it was cold up there, in the
North Sea, sier mannen som er født og oppvokst på den karibiske
øya Puerto Rico.

Flagget, som har tilhørt Det
Stavangerske Dampskipsselskab AS siden 1903 er til forveksling likt Puerto Rico sitt
offisielle flagg siden 1952.
Flagget til venstre er
Puerto Ricos.

Kaptein Morten Berg inviterte Tommy Rosa opp på broen på MS
Kongen. Puertoricaneren smilte som en sol, selv om regnet høljet ned.
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Skapte diplomatiske bruduljer
USA-styrte Puerto Rico må finne seg i at
Norled-fartøy seiler med flagg nesten prikk
like den karibiske statens offisielle flagg,
som først var et revolusjonært symbol.
For noen år siden spaserte en representant
for Puerto Rico på ferie i Norge over torget
i Stavanger og fikk øye på det han mente
var sitt eget lands flagg som vaiet over
torget. Han ble opprørt da han forstod at
det var rederiet Stavangerske sitt flagg, og
startet en prosess for å sette selskapet på
plass.
– Det ble en juridisk gjennomgang, for vi
ønsket ikke en situasjon der vi var beskyldt
for flaggkopi, sier tidligere leder av
Stavangerske, Egil Nylund.

Måtte gi tapt
– Jurister slo fast at vårt flagg ble utformet
mange år før Puerto Rico fikk sitt. Flaggene
er heller ikke helt like, stjernen i rederiflagget står litt på kant i forhold til den i det
puertorikanske, sier Nylund.

Flagget har blitt mer og mer synlig etter at
Stavangerske i 2007 fikk aksjemajoritet i
Norleds forgjenger Tide. I dag er Stavangerselskapet eneeier av Norled, som omfatter
gamle Rogaland Trafikkselskap og HSD.
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Rutelaget disponerer rundt 80 ferjer og
hurtigbåter kysten rundt.
Søsterselskapet DSD Shipping fører også
Stavangerske-flagg internasjonalt på åtte
fartøy.

S
in
ne e vå N
på r u B!
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FRA 2.999,-/MND*
er

*UTEN INNSKUDD

MINI 3-DØRER – UTEN INNSKUDD.
INKLUDERT SERVICE, VINTERHJUL
OG PEPPERPAKKE
– 3 ÅR / 30.000 KM.
Nyhet! MINI TO GO!

Leasing gjort på vår måte. Ingen innskudd.
Fast lav månedspris.
Alt inkludert. Både service og vinterdekk.

Bavaria Oslo
T: 23 37 72 20
Økernveien 99,
0579 Oslo
bavaria.no

MINI Vika
T: 977 23 444
Munkedamsveien 20,
0250 Oslo

*Gjelder privatleie av MINI ONE 3-dører 102 hk. Alle priser er inkl mva. Inkl. frakt og lev. omkost. Avbildet modell kan avvike fra standard. Kampanjen
gjelder t.o.m. 31.12.2016. Startleie/etableringsgebyr kr 4.988,- Totalpris kr 112.952,- vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, total kjørelengde
30.000 km. Årsavgift pluss mva tilkommer. Forbruk blandet kjøring: 0,46 l/mil, CO2 utslipp 108 g/km
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Billettørens spalte

Rett fra Levra
–Midtskips

Dere har sikkert sett at vi (matrosene)
teller hver enkelt passasjer som kommer
ombord. Tallet blir rapportert til
kapteinen, som ved hver avgang
melder antallet passasjerer til Horten
VTS (Horten trafikksentral).
Horten VTS er Kystverkets sjøtrafikksentral for Oslofjorden og overvåker
skipstrafikken fra Færder og helt inn til
Oslo. Dette gjelder (selvfølgelig) både
fergene og hurtigbåtene. Hver avgang,
hver dag, året rundt. – alle blir telt!
I sommer har vi «klikket» inn over
førtitusen passasjerer på sommerrutene
med hurtigbåtene og «Operabåten"
Huldra.
Det er omtrent det samme som i fjor.
Sommerrutene er spesielt væravhengige, når solen skinner fra skyfri
himmel skal «alle» på tur. Når det
regner er båtene nesten tomme, og det
regner i Norge, spesielt om sommeren,
men ikke så mye i Oslo som i Bergen.
På hovedsambandet, Nesoddtangen –
Aker brygge er vi størst i Norge, med
over 3 millioner reisende hvert år. Det
viser telleapparatene våre!

Til slutt en liten bønn til våre ivrigste
passasjerer:
Vær så snill å vent med ombordstigning til folk har kommet i land.
Vi forsøker å holde bommen nede
lengst mulig for å unngå at avstigende
passasjerer blir løpt ned, men vi er
tydeligvis så populære at enkelte ikke
kan komme ombord fort nok.
Ta det med ro folkens, alle blir med, alle
får plass.
Ingen blir akterutseilt!
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– Det burde kanskje vært «Lever og rogn», men inntil
videre må vi klare oss med «Sushi», sier Mona Brit
Jotun Johansen i kiosken.
Den delikate nykommeren i disken koster åttini
kroner og smaker fortreffelig.
I tillegg til sushi og alt det andre gode man kan få
kjøpt i kioskene, er det nå også mulig å kjøpe/fylle
på reisekortene i samme slengen.

Båtruter høst 2016
Mandag - fredag

Lørdag
Lørdag- -søndag
søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag

Mandag - fredag

Takk for i sommer!

Årets jaktkampanjer
er på plass.

– I løpet av september pakker vi sammen sier Balkar Singh i Singh
Blomster Nesodden, – da er det slutt med blomstersalget i Flaskebekkrundkjøringa for i år.
Da tar vi en velfortjent ferie, etter lange, men veldig hyggelige
dager med trivelige og gode kunder på Nesodden.
Kona og jeg skal en tur til Tromsø i høst, forteller den joviale blomsterhandleren. Vår datter og svigersønn bor der, men til jul er vi tilbake i rundkjøringa.
Da blir det julenek og juletrær, men jeg kan ikke love hvitt skjegg
og rød nisselue, sier spøkefuglen.

GRATIS
HJEMKJØRING
av varer på
Nesodden!

TA 2 BETAL FOR 1

Følg oss på

TANGEN

DYREBUTIKK
Tangen Nærsenter • Telefon
Balkar Singh smiler i
sjegget, og takker for i
sommer!
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66 91 01 00
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LØSNING NR. 2 -16: Fantastiske muligheter langs Oslofjorden starter med nesoddbåten

Vinneren av kryssord i sommernummeret
er Margit Irene Nordheim fra Oslo.
Gavekortet gir hårbehandling for 500 kr
hos HeadStrong Frisør i Munkedamsveien.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 24. november 2016.

SETNINGEN ER:

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

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

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

som kan brukes hos vår
annonsør Sommerbutikken
bak Spar på Fagerstrand.

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

Lykke til!

Navn: ...........................................................................................................................................
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

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

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10

Ønsker du en
smertefri hverdag?
Bestill time i dag!
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Tlf. 41 57 33 24
www.tangennaprapati.no
Flaskebekksenteret
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• Containerutleie
• Bortkjøring av avfall
TELEFON

66 91 71 12
post@nesoddenren.no

w w w. n e s o d d e n r e n . n o

Bruk reﬂeks!

Bussjåførens spalte

Refleks redder liv
Uten refleks er du først synlig på
25 - 30 meters hold, mens du med
refleks synes på 140 meters hold
når bilen bruker nærlys.
Perioden mellom Signalens høst- og
vinternummer er årets mørketid.
Fra september til jul er det mørkt langs
veiene på Nesodden, spesielt mørkt der
hvor det er lagt ny kullsvart asfalt!

umulig å se folk uten refleks.

I tillegg hender det at veibelysningen av
ulike årsaker er slått av, da er det nesten

Tenk om alle hadde vært like flinke som
«Fido» til å bruke refleks!

Mange hundeiere har tatt i bruk
blinkende blått ledlys på sine firbente
venner, da ser vi «Fido» på lang avstand.
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Omregnet til sekunder har
bilføreren 10 i stedet for
2 sekunder til å reagere, det kan
være forskjellen på liv og død.

Bli sett – bruk refleks!

UTLEIE på Nesodden:
✓
✓
✓
✓

Minigravere
Lifter
Stillas
Flishoggere (130 mm)

✓ Minilager 16 og 323
døgnåpent og
lett tilgjengelig

Anleggstjenester:
✓ Anleggsgartner
✓ Graving

✓ Transport av

masser

Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 46 97 00 05
Søndre Grøstad Gård
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Gratis levering på Nesodden
for bestillinger over kroner 500,- + mva - mindre oppdrag kr. 75,- + mva
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

Leonbergeren Birell
Leonbergeren Birell og matmor Anne Tove Mygland fra Hamar
tok nesoddbåten i sommer. De var på besøk hos Anne Toves
venninne Hedvig Lien Rytter som er bosatt på Fjordvangen.

Pengelotteriet
– Vi kan takke Pengelotteriet for tomta, forteller Hedvig.
Min svigermor vant penger i Pengelotteriet i 1939, og for
pengene kjøpte de en tomt på Fjordvangen.
Her tilbragte familien alle somrene, og på tomta har min mann
og jeg bygget hus, forteller hun.

Selv om Birell er et ølnavn, synes leonbergeren at iskrem er bedre.

Bestevenninnen Anne Tove og leonbergeren Birell synes
Nesodden og nesoddbåtene er helt topp, spesielt når de kan se
innover Bunnefjorden mot Svartskog hvor Birell er født.
Kennelen heter Aldibara’s og Birell (et ølnavn) tilhører «Enjoing
beer-kullet» som kom til verden for 4 1/2 år siden. Birell liker øl,
men synes is er bedre.
Leonbergeren Birell sammen med mat(is)mor Anne Tove Mygland og
Hedvig Lien Rytter.

Tenk hva man kan få vite og oppleve, når man tar båten til Oslo,
en helt vanlig dag i juli!
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«Forneburuten»
Hurtigbåtruten mellom Aker brygge og Fornebu seiler i utrygt farvann. Ikke alle samferdselpolitikerne i Akershus og Oslo skjønner
hvilke muligheter som ligger i å benytte det blågrønne kollektivfeltet
som fjorden representerer.
– Fjorden er ikke bare en perle, sier lederen i Aksjonsgruppa Bevar
FornebubåtenTerje Sand, den er en praktisk og praktfull «vei» å forflytte mennesker på.

Kanskje slutt?

M/S Tidevind er ikke bare en hurtigbåt, den er også et såkalt
«roll on – roll off» skip.

Det er styret i Ruter som har bebudet opphør av hurtigbåtforbindelsen 11. november i år, men det kjempes for å beholde den populære
båtforbindelsen.

– Vi har mobilisert, sier aksjonslederen, fått til en bysykkelordning
som gjør det enklere å komme til og fra brygga på Fornebu, og har
opplevd en 20% vekst sammenlignet med samme periode i fjor.
– Nå skal vi møte samferdselsbyråkratene og plukke argumentene om
nedleggelse fra hverandre, sier den engasjerte bæringen.
Hurtigbåtforbindelsen mellom Nesoddtangen og Lysaker ble i sin tid
etablert som Nesoddtangen - Fornebu - Lysaker, og er mektig
populær. Dersom politikerne hadde prøvd å legge den ned, hadde
det blitt «væpna revolusjon» på Nesodden.
Trekantsambandet bør gjenopprettes og seiles med hurtigbåt, Forneburuten mellom Aker brygge og Fornebu må omfatte Nesoddtangen, og det må opprettes en busslinje som går til og fra brygga
på Fornebu.
– Tenk på alle som da slipper å sitte i kø i Bygdø allé hele ettermiddagen, sier lederen i «Aksjonsgruppa Bevar Fornebubåten»!

En helt tilfeldig ettermiddag på Aker brygge. Massevis av bæringer
som skal hjem.
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Pensjonistturen
skyfri himmel og sommerlige temperaturer – hvert år!

25-års jubileum!
Lions kom inn i bildet i 1991 forteller
Joanna Bevan, året før hadde daværende
redaktør i Signalen Torgeir Svendsen tatt
initiativet til en «prøvetur», sammen med
tilsynsutvalget på Nesoddtunet. Turen var
så vellykket at «løvene» mobiliserte, og
har møtt opp mann- og kvinnesterke med
Fredrik Gervad i spissen hvert år.
Hvert år sier Fredrik at det var det siste
året for hans vedkommende, men hvert
år er han tilbake. Den tidligere
styrelederen i AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskab er som en gammel
sirkushest, han gir seg aldri.

Kaptein Tor Kolstad gjør seg klar for en ny fjordtur

Kaptein Tor Kolstad er pensjonist, men
seiler fortsatt. Til daglig står han til rors
ved Svelvikverket - Norges korteste
fergesamband - og hvert år står han til
rors når pensjonistene på Nesodden skal
på båttur.

– Årets hyggeligste tur, sier kaptein Kolstad. Alle mannskapene stiller opp
gratis, Norled spanderer båten og Lions
står for underholdningen og maten.
Værgudene stiller også opp, med sol fra
57

Ett av høydepunktene på turen er
lotteriet, som han leder med stø mikrofon. I tillegg passer Fredrik på å informere
om stedene Huldra passerer i fjorden.
Fredrik kjenner Indre Oslofjord bedre enn
de fleste.

Joanna Bevan og Fredrik Gervad innehar «norgesrekorden» i
antall pensjonissturer med nesoddbåtene.
Matrosene Olav Nytrøen og Geir Jacobsen har løsnet fortøyningene, maskinsjef
Tor Arne Sandnes har slått akterover, og kaptein Tor Kolstad tar Huldra ut fra
lemmen. Fredrik Gervad og Nesodden Lions legger ut på sin årlige tur sammen
med godt voksne nesoddinger.

Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

MS Huldra ble egentlig pensjonert da Norled
overtok nesoddensambandet. Hun fungerer
imidlertid strålende som isbryter og reservebåt,
for ikke å snakke om som «partybåt» for pensjonister og andre festglade passasjerer.

Visittkort, menyer, invitasjoner
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Original as

VÅRE
TROFASTE

Fjellstrandveien 1
Tlf. 66 91 83 92

Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
Tlf 66 91 40 40 - post@e-huset.no

MAN: 10-21
TIRS, ONS, FRE: 10-17
TORS: 10-19

ww w. e- huse t . no

Fjellstrandveien 1
Telefon: 98 81 06 06 II 22 83 02 02

STØTTESPILLERE
Ta kontakt med oss for en
støtteannonse - det er
billigere enn du tror!

ORIGINAL AS

Eraker Interiør

Fjellstrandveien 1
Tel +47 22 83 02 02 / 66 91 44 08

40411921 - erakerinterior@gmail.com
www.erakerinterior.no

w w w. f l a s k e n . n o

Nesodden
Folkeopplysningsråd
Vestveien 51
Tangen Senter • Telefon: 66 96 51 00

Hverdager: 09.00–21.00 Lørdag: 09.00–19.00

CREW

SYDVEIEN 19 - TELEFON 955 23 007

Etablert 1950
UTGIVER AV FORENINGSNYTT

Foreningsnytt er din egen lokale markedsplass
som kommer til alle de 7700 husstandene på
Nesodden nesten hver eneste uke i året.
post@foreningsnytt.no

CAFÉ

OG VINSTUE

Flaskebekksenteret - tlf 66 91 74 00

Tlf. 66 96 22 23

PREMIERE 1. SEPTEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

SPILLES FRA 31. AUGUST
OSLO NYE TRIKKESTALLEN
Passer for barn fra 3 år

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

NORGESPREMIERE 8. SEPTEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

Billetter:
22 34 86 80/815 33 133

www.oslonye.no

