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Villskap, lidenskap, og kåtskap, men størst av alt er kjærligheten!
Carmina Burana ble en kjempesuksess på Oscarsborg
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Vi ligger sentralt til i flotte 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 som
f.eks pattegris, tilberedt på vår fantastiske kullgrill, masse spennende drikke og gode viner.

Stra nd en 1 - 0250 Oslo - Tlf.: 22 83 28 90 - jarmanngastro pub.no
ÅPNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG 11.00 - 01.00

• FREDAG - LØRDAG 11.00 - 03.00 •

SØNDAG 12.00 - 00.00

Men før det, skal vi frede hummeren.
Hele bassenget fra Nesoddtangen og innover
mot Dynaløpet blir fredet for hummerfiske fra
1. oktober.
Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Møt våren i Amsterdam
Høsten er her, men frykt ikke.
Om et drøyt halvår kommer våren og blomstene, ihvertfall i Nederland!
I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen / Hans Andreas Fristad
Joakim Holand / Torstein Bakmand
GRAFISK UTFORMING:

Original AS
www.original.as - tlf. 22 83 02 02

Vi er mange på Nesodden som elsker
blomster – og båter. Neste vår kan vi oppleve
begge deler, sammen!
Vista Travel arrangerer en tur som er perfekt
for nesoddinger; båt og blomster, hver dag i
en hel uke!
Sjekk annonsen på side 28 og bli med da vel!

TRYKKING:

RK Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 22 83 02 02
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen
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Farvannet er ett av de beste oppvekstområdene for havets kardinal i Indre Oslofjord,
og dessuten hovedleden for nesoddensambandet.
Hummerteiner utenfor Nesoddtangen brygge
og Signalen har i årevis vært et stort problem
for nesoddbåtene.
Tau og teiner i propellen er «bad news» og
fører til driftsavbrudd, forsinkelser og store
regninger. Snakk om «vinn/vinn» situasjon!
Hummeren slipper å bli middagsmat og vi
slipper å få tau i propellen.

Ha en fin høst!!

TolfArte 2017
Signalens redaktør har vært med på
mye, men folkefesten i Tolfa overgår alt.
Som ved et trylleslag, forvandles
den glohete og søvnige fjellandsbyen nord for Roma, til en sydende
malstrøm av kunst og kultur.
For en sindig nordmann fra
sopelimbygda i Norge, er det nesten
ufattelig og magisk.

Folkefesten

Det er ikke bare «Ola» som er fra Sandefjord. Det er dansegruppen Stella Polaris også.
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Den folkelige kulturfestivalen har noe for enhver smak – og enhver alder.
Fra det fargesprakende, ildsprutende, og
høylydte Stella Polaris-showet til den enslige
gitarspilleren.
Etthundreogfemti underholdningsinnslag og et
enormt antall kunstnere og kunsthåndtverkere. I tillegg kan man spise seg gjennom
hele det italienske kjøkkenet, og nyte leskende
drikke over hele byen, fra morgen til kveld. Alt
i en atmosfære som er preget av trygghet,
familie, vennskap og varme.

Ikke et øyeblikk føler man seg utrygg eller
uvelkommen, og man blir hilst med et «buon
giorno» av alle man møter. Ikke rart at «Kulturistene» fra Nesodden trives, og har fått et
fotfeste i Tolfa, som ingen annen kommune i

Norge er i nærheten av.
Kunstnere fra Nesodden deltar under den årlige TolfArte, og kunstnere fra Tolfa kommer
til Nesodden og Kulturisten. Et samarbeid som

er tuftet på kunst og kultur, ikke på diplomatiske og byråkratiske premisser. Et samarbeid som er skapt av ildsjeler og entusiaster,
for å legge til rette for internasjonal kunstnerutveksling mellom Nesodden og Tolfa.

Sjefsentusiasten
Den største av alle entusiastene er Cristiano
Dionisi. Sammen med sin kone Catarina
Battilocchio fikk han ideen til TolfArte for 13 år
siden.
– Det første året kom det 300, hvorav de fleste
var familie og venner. I år kom det over 50
tusen. I tillegg blir festivalen dekket av
italiensk og internasjonal media, og Cristiano
må medgi at festivalen har nådd taket.

Radarparet Ellen & Jutta, eksportører av kunst og kultur fra Nesodden. TolfArte har kopiert
Kulturisten Junior, og arrangerer for første gang en egen festival for de yngste.
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Cristiano Dionisi løftes på gullstol av Ellen
Knutsen, Randi Elmenhorst, Trine Johnsen,
Berit Blindheim og Jutta Bachmann.
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I år måtte vi trygle nabobyen om parkeringsplasser, våre egne var sprengt, og vi kjørte
shuttlebusser i ett kjør. Vi har hundrevis av
frivillige som stiller opp, uten frivilligheten
hadde vi aldri klart å arrangere TolfArte, som
er gratis og finansieres med kommunale
midler og sponsorstøtte. Ingen får lønn for
innsatsen, men vi har satt byen vår på kartet
og stoltheten lyser over alle i Tolfa når reportasjene sendes i italiensk tv. Alle vet at Paven bor
i Roma, og at TolfArte finner sted i Tolfa.
«TolfArte Kids» er inspirert av Nesoddens "Kulturisten Junior» og har blitt en kjempesuksess.

Gjøglere og musikanter fyller «TolfArte Kids»
med liv og røre.
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Nåla i høystakken
Hvordan i Himmelens navn fant Tolfa frem til
Kulturisten på Nesodden, vi spør kultursjef
Ellen Knutsen.
Vi fikk en henvendelse fra Pål Steigan, som
tilbringer halve året i Tolfa og halve året på
Nesodden. Han påpekte en rekke likheter mellom Tolfa og Nesodden. Tolfa ligger bare en
snau time fra Roma, og Nesodden bare en kort
båttur fra Oslo. Etter et besøk fra Nesodden til

TONJE
BUTIKKSJEF, KIWI KRÅKERØYBRUA

Billigste
i KIWI

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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i Tolfa i 2015 og et gjenbesøk fra Tolfa i 2016 ble
det inngått en intensjonsavtale om kulturelt
samarbeid mellom Nesodden og Tolfa.
– Den viktigste likheten er fokus på kunstnere,
kunst og kultur, sier kultursjefen, som ledet
årets delegasjon til Tolfa. Vi henter inspirasjon

Randi Elmenhorst beskriver sin kunst for et
lydhørt publikum.

i Tolfa, og Tolfa henter inspirasjon hos oss.
Ideen til TolfaKids fikk de av oss, og årets
«Kystkulturisten» skal bli et stemningsfullt arrangement langs Strandpromenaden som er
særpreget og spesielt hos oss.

Berit Blindheim var kjempefornøyd med
responsen hun fikk på sine smykker.
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Strandpromenaden, Søndre Flaskebekk
brygge og badehusene skal fylles med kunst
og kultur. Det skal serveres godmat og
gladmat, og underholdningsinnslagene blir
mange og varierte, sier kultursjefen.

Trine Johnsen er en ekte «urinnvåner» på
Nesodden og var stolt over å representere
kommunen i Tolfa

Kystkulturisten lørdag 23. september
Lørdag 23. september blir det «folkefest» på
Flaskebekk fra morgen til kveld.
Allerede klokken 11.00 går startskuddet for de
minste, og om kvelden blir det bryggefest for
de største!
Strandpromenaden og badehusene er en del av

vår kulturarv og Nesoddens egenart.
De gamle «dampskibsbryggene» lever i beste
velgående, men med nye bruksområder.
Kystkulturisten 2017 setter fokus på kystkulturen på Nesodden!

Kulturisten
- Arrangementet er en del av Kulturisten 2017,
forteller kultursjef Ellen Knutsen i Nesodden
kommune. Over 20 badehuseiere har stilt sine
badehus, hager og brygger til disposisjon.
Disse vil vi fylle med brukskunst, bevertning,
sang og musikk, og om kvelden blir det konsert med Lars Beckstrøm ut i de små timer.
Alt i en ramme av en unik atmosfære, i historiske omgivelser, en høstdag og kveld i
september.
I sommer opplevde en delegasjon fra
Nesodden en tilsvarende atmosfære i fjelllandsbyen Tolfa i Italia. Erfaringene derfra har
vi tatt med oss hjem til Nesodden, sier kultursjefen som ikke er redd for å gå nye veier på
kulturfronten.
Sammen med Marinreperatørene kommer
marinbiolog Pia Ve Dahlen for å fortelle om
livet i fjorden.

Riccardo Pasquini kommer den lange veien fra Tolfa i Italia for å stille ut noen av sine verker.
Han er født og oppvokst i Tolfa, og har, til tross for sin unge alder, rukket å bli en etablert og
anerkjent kunstner i Italia.
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Program for
«folkefesten Kystkulturisten»
23. sept. 2017 kl. 11–22:
For første gang blir det over 20 åpne
badehus, hager og brygger langs
Strandpromenaden på Flaskebekk.
Det blir kunst, kultur, mat og drikke fra
morgen til kveld.
• MUSIKK:
Flaskehalsene
Karin Destainville Dammen
Ann-Turi Ford & Gjermund Kolltveit
Olaf Kran og Trond Romstad
Lars F. Beckstrøm og band
• KUNST:
Berit Blindheim, Trine Johnsen,
Randi Elmenhorst, Ingrid Ousland,
Guri Henriksen, Cathrine Muryn,
Ida Marie Simers, Renate Hegerland,
Otto A. Meijer,
Riccardo Pasquini fra Tolfa,
NesoddHuset, Galleri Vanntårnet,
Nesoddparken
• ØKOLOGISKE PRODUKTER:
Nesoddliv, Nylenda Gård, Sofie Mellegård,
Tone Britt Berntsen Blindheim

Mikkel, Viktor, Olai og Tia lover mye moro
for barna, – og Tale Nysted, Ole Marius
Nygaard og Ellen Knutsen garanterer mye
moro for de voksne.
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• ANNET:
Randy Husby, Marinreparatørene,
Marinbiolog Pia Ve Dahlen, Fridykkerne,
Skipsmodeller v/Harald Lorentzen
BEVERTNING PÅ BRYGGA OG I RØDSTUA
VELKOMMEN!

maler og tegner.

Modellbåter på Strandpromenaden

Salvesen brukte mye tid på å gjenskape
båtene i korrekt målestokk og med alle
Han var ingen profesjonell modellbåtbygger, han hadde intet verksted med fine
maskiner, men dette ble kompensert med
finger-ferdighet og sans for detaljer. Det
blir fortalt at han ikke fikk lov å holde på
med sin hobby oppe på kjøkkenbordet, så
det ble til at han fant en arbeidsplass under
bordet i stedet. Da han kom til det stadiet i
livet at hans mor gikk bort kunne han flytte
opp arbeidsbenken.

av Harald Lorentzen
På slutten av 1960-årene hadde en del
unge menn stiftet Norsk Veteranskipsklubb og fått seilt ned til Oslo på dampskipet «Børøysund».
I 1963 møttes tre menn hjemme hos Trond
Theodor Salvesen, et møte som skulle ha
vidtrekkende følger for vernetanken i
maritime kretser. De tre besluttet å kjøpe
dampskipet «Pelle« fra Arendal, og ikke
lenge etter var Norsk Veteranskipsklubb et
faktum. Tre entusiaster som hver på sin
måte så gleden i og nytten av å bevare et
dampskip.

Årene gikk og i denne forsamlingen av
unge og litt eldre glade entusiaster var det
en vi alltid kunne møte på kaien i Oslo.
Han kom syklende, alltid med vesken full
av tilsynelatende helt unyttige ting, men for
ham noe han kunne lage skipsmodeller av.
Vi som fikk møte Salvesen husker han som
den uomtvistelige fagperson han var.
Trond Teodor Salvesen var født i 1919 og
var startet på kunstakademiet. Her fikk
han dessverre ikke fullføre studiene. Foreldrene valgte å ta ham ut av skolen.
Selv om det er modellbåtene vi husker
ham for, så var han også en meget habil
12

Det var hans niese Ingelil Mitchell som
arvet sin onkel, som døde i 1996 og stor ble
hennes overraskelse da hun fant modeller
i alle skap og skuffer – over 40 stykker ble
båret ut av leiligheten til Salvesen.
I dag har Ingelil Mitchell rundt 20 modeller
tilbake som sirlig står oppstilt hjemme hos
henne og hennes mann på Nesodden. Et
minne om en onkel og hans hobby.
Naturlig nok kan man ikke stille ut alle
disse båtene under «Kystkulturisten» den
23. september, men et utvalg på fem
stykker
vil representere den gamle
maritime fjordtrafikken.
Historien til disse vil bli mangfoldiggjort
slik at publikum som besøker Kulturisten
selv kan lese om deres historie.

«Fisketorget» på Nesodden
Oslo har fått sitt «fisketorg». En disk med
fisk – og en enorm fiskerestaurant.
På Nesodden har vi lenge hatt en tilsvarende
fiskedisk, med et minst like godt tilbud, men
med langt lavere priser.

Fiskesjef Fiskvik
Ivar Fiskvik var kjøkkensjef og hotelldirektør på
Bergstaden Hotel på Røros i over 30 år, men da
sønnen flyttet til Nesodden, flyttet han og kona
Turid etter.

Ivar Fiskvik er fiskvareansvarlig på Meny. Bak
står Caroline Oswald og Adrian Hansen.

– Hver dag, også lørdager får vi fersk fisk, sier fiskesjef Fiskvik.
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Norske skalldyr er best om vinteren, men de er også kjempegode nå på høsten, sier Ivar Fiskvik. Hos oss får du alt du trenger til en vellykket
skalldyraften. Krabbe, blåskjell, reker – og noe godt i glasset er alt du trenger.
14

– Her trives vi som fisken i vannet, sier Fiskvik,
som ble født og vokste opp i Stjørdal.
– Jeg er «flasket opp» på fisk, og er utdannet

kokk. Førsteklasses fersk fisk er noe av det fineste vi har i landet vårt, og jeg er stolt av å
kunne tilby havets delikatesser i fiskedisken på

Meny.
Har vi ikke det du vil ha, bestiller vi det, men til
daglig har vi det meste.

Tore Hansen bor på Gjøvik og har hytte på Fjellstrand. – Fiskedisken på Meny er flott, sier han. Det samme synes Liv Viken (med knekt
kragebein) og Bente Lie. Alle tre er faste kunder i fiskedisken hos Meny.
15

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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Hummeren fredes!
Stefan Norris er ikke den eneste som jubler.
Det gjør «havets kardinal», og mange
hummerfiskere også.
Fra 1. oktober i år fredes farvannet fra Nesoddtangen brygge og nordover til Dynaløpet,
og hummeren kan elske, føde, og leve uten å
være i konstant redsel for å bli kokt.

Fredningsområdet
– Det er et enormt område som nå er fredet,
sier fredningsgeneral Lars Dalen i Marinreperatørene og peker på draftet.
– Hummeren vet det kanskje ikke, men vi

snakker om fjordbunn tilhørende Nesodden,
Bærum og Oslo.
Et fantastisk oppvekstområde for en skapning
som er blant de eldste på kloden.
Hummeren var her lenge før oss, sier mannen
som skal ha hovedæren for at Indre Oslofjord
har fått sitt første fredningsområde.
– På høy tid, sier marinreperatøren. Hummerfisket har tatt helt av, og vi står i fare for å fiske
fjorden tom. Nå setter vi ut hummerhus i det
aktuelle farvannet, og kommer til å følge utviklingen nøye.

Havforskningsinstituttet
– I samarbeid med Havforskningsinstituttet, vil
vi prøvefiske og overvåke fredningsområdet.
Hver hummer som går i teina vil bli målt og
veid, og (selvfølgelig) sluppet ut. I den forbindelse ber vi om publikums hjelp. Vi trenger agn
til teinene, og frivillige til å trekke teiner.
Ring meg på 977 59 205 sier Lars og bli med på
høstens mest spennende eventyr.
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Bozita

Når det er tid for
dekkskift drar du til

våtmat katt,
6 stk

kr. 100,–

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

GRATIS HJEMKJØRING av varer
på Nesodden!

Følg oss på

Vi holder til i
Torneveien 20 på Fagerstrand,
og du treffer oss på telefon

TANGEN

DYREBUTIKK

97 14 22 49 - 90 83 53 56

Tangen Nærsenter • Telefon
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66 91 01 00

Nesoddbåtenes «Grand Old Man»
Vi er mange som er glade i nesoddbåtene, men
ikke alle har vært like glade i båtene, like lenge
som Fredrik Wilh. Bøhmer Gervad.
– Mine besteforeldre hadde feriert på Grøstad
gård i 27 år før krigen, og da tyskerne kom og
vi flyktet oppover i Hakadal, sa mor: – «Nei, vi
flykter til Nesodden".
Høsten 1940 gikk jeg på Jaer skole, og siden har
jeg vært nesodding, sier den tidligere
styrelederen i AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskab.

Bryggerihester
- Bestefar var kolonialgrossist og hadde to engelske bryggerihester. Gampene fikk to ukers
sommerferie, og ble sendt med «Bundefjordbåten» til Blylaget. Hestene sto forut på dekket,
og var litt av et syn. Ikke rart at jeg ble båtfrelst
allerede i ung alder, sier Fredrik.

Jubillanten får tårer i øynene når M/S Huldra kommer på babord baug, for sørgående, ombord i M/S
Kongen. Jeg var med på kontraheringen, og leveringen av «henne» i 1974. Gud skje lov at Norled beholdt
Huldra, hun er en praktfull skute og en utmerket reservebåt. Tenk deg Lysaker-ruten vinterstid, uten
Huldra, sier den mangeårige styrelederen ettertenksomt.
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Han minnes bussjåfør Stenberg som tok
guttungen med seg til Oksval, som var hovedbrygga for «Bundefjordbåten. Jeg vokste opp,
ble ungdom og fikk dame på Nesodden. Om to
år kan Rigmor og jeg feire diamantbryllup, da
har vi vært gift i 60 år. Vi giftet oss i 1959 i Oslo

Det du trenger til hjemmet!
MOCCAMASTER
KAFFETRAKTER
H931 40

WMF
GRYTESETT 5 DELER
INDUKSJON 18/10

-40 %

MATT SILVER 1,25L

1199,-

1499,-

spar 1000,–

VEIL. 1899,–

Nesodden
TA NG EN S ENTER TLF. 40 00 59 54

MAN TIL FRE 09.00-20.00 • LØR 09.00-18.00
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og dro på «cruise" med siste båt fra byen. Resultatet har blitt tre barn, fem barnebarn, og 38
års «fartstid» som styremedlem i nesoddbåtene. Ikke rart jeg får tårer i øynene når jeg
kommer ombord.

Optiker
Åttifemåringen ser ikke bare godt ut, han ser
også meget godt. Det lærte han seg på Brooklyn
Eye and Ear School i New York. Mens han

studerte til optiker, jobbet Rigmor hos skipsreder Lorentzen, og da de kom hjem til Norge
etablerte Fredrik Victoria Synssenter i
Vikaterassen. Businessen drev han frem til
1999, og han var styrelder i AS NesoddenBundefjord Dampskibsselskap frem til 2006.

Store forandringer
Fredrik blir tankefull når vi spør om hva som har
forandret seg mest på Nesodden i løpet av hans

liv. - Det er så mye, sier han, men minnene om
tyske soldater som satte opp telefonstolper i
kornåkerne på Jaer, og russiske krigsfanger
som bygget veien fra Flaskebekk til Varden
sitter klistret. Der hvor utsiktspunktet på Varden
er nå, sluttet veien. Der sto det en 88 mm
luftvernkanon, og det sydet av aktivitet i leiren.
I dag lever vi i verdens beste land, og på
Nesodden har vi landets beste kollektive reisetilbud.
Et reisetilbud som den mangeårige lokalpolitikeren har vært med på å utvikle.
Vi gratulerer Fredrik med 85-års dagen, og
takker for hans mangeårige innsats for
nesoddbåtene!

Overstyrmann Johannes Hartmann viser stolt frem hvordan han styrer M/S Kongen.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en strålende og fargerik høst!
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«Operamatrosen»
Nesoddingen Olav Leden Nytrøen er sannsynligvis den eneste matrosen
i landet, som i det ene øyeblikket står til rors ombord i en ferge, og i det
neste, som viking i Oscarsborgoperaen.
Freelance-sangeren jobber vanligvis som vikar på alle båtene og jobber
nok mest på fergene, men har ingen ting i mot å slå to fluer i en smekk.
Matros til og fra Oscarsborg festning, og operasanger i «Carmina
Burana». Slå den!
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Redskapsboder

• Boder • Lekeplassutstyr
• Hagemøbler • Lagringstelt

SAGA 10-2 – 10m2
Kampanjeprisen varer så langt lageret rekker.
Redskapsbod Saga 10-2 er laget i reisverk
av høyeste kvalitet. Kraftige materialer som
tåler norsk klima. Leveres i ferdige seksjoner
og er svært enkelt å sette opp. Boden er klargjort for isolering. Det medfølger ett vindu på
50x50cm som kan åpnes. Vinduer og dører
!
G
er vinterisolerte. Leveres ubehandlet.
L
SA
–
,
0
5
59
Veil 3 950,– Boden er utstilt på visningsplassen i
Myklerudveien 3, 1454 Fagerstrand.
Nå 29l. mva
Kan leveres over hele landet.
ink
Produsert i furu.

Spesifikasjoner: Bredde: 385cm. Dybde: 249cm. Høyde: 255cm. Dobbeltdør: 160x185cm. Enkeltdør: 80x185cm.

Visste du at vi holder åpent hele året?

ORDRETELEFON:

66 91 73 20
NETTBUTIKK:

Besøk vår butikk på Fagerstrand (bak Spar)
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www.sommerbutikken.no

Magisk
– Å stå på en scene med over 200 medvirkende
er magisk, forteller Olav. Spesielt etter at man
har stått til rors på en ferge med over 300 passasjerer. Begge deler oppleves som nesten
uvirkelig, på hver sin måte. Jeg synes jeg er
heldig og privilegert, som kan gjøre to ting jeg

er veldig glad i.
Kollegaene mine i båtselskapet er en sann fornøyelse å jobbe sammen med, og korister i alle
aldre er en opplevelse å stå på scenen sammen
med.
– «Carmina Burana» på Oscarsborg festning er
bokstavelig talt det største jeg har vært med på,
sier «Opertamatrosen».

Oscarsborgoperaen
Lidenskap, begjær, kåtskap og kjærlighet.
Tekstene som munkene skrev på 1200-tallet
satt som skudd, i veggene i Borggården på Oscarsborg.
Den ærverdige festningen var nok en gang kulisse for Oscarsborgoperaen, som igjen leverte
en festforestilling i verdensklasse.
8063 tilskuere tok turen til Borgen, de fleste
med «Operabåten» M/S Huldra.
Kombinasjonen båttur (cruise) med nesoddbåten og opera er perfekt, og vi gleder oss
allerede til neste år!

Mia Gundersen syntes det var kjekt å reise
med nesoddbåten.
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Anne Felberg tar med glede imot ordføreren i Frogn
Odd Haktor Slåke.
Det var en synlig stolt operasjef, som nok en gang kunne ønske velkommen til en fullsatt borggård på
«Borgen. Anne Felberg er Oscarsborgoperaens «Leading Lady»
M/S Huldra er en praktfull
«partybåt», som egner seg
utmerket til vorspiel på vei til
Oscarsborg. Det vet denne
glade gjengen. Til sammen
har de reist med Huldra i
over 500 år!
Øverst fra venstre:
Frank Høifødt, Roar Hagen,
Anne Ruth Valheim Hagen,
Erik Nygård.
Nederst fra venstre;
Tine Frøysaker, Hege Randi
Tørressen, Yvonne Krøger,
Thor Kristian Island,
Tove Mogstad Slinde.

Dette firkløveret hadde også tatt turen fra
Nesodden. Truls Thv Falkenberg, Simen Tor Erik
Simensen, Tone Simensen og Line Falkenberg.
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Brillemakerinnen
Nesoddens «brillemaker» Boel Pollestad, har
skiftet tapet på veggene og har fått utvidet instrumentparken med det aller beste utstyret på
markedet.
Det nye «tapetet» heter Interoptik og det nye
utstyret, Optomap, er helt fantastisk. Signalens
utsendte fikk «attesten: – du har øyehelse som
en 39-åring»!

Kroppens
fineste instrument

Boel Pollestad er stolt av sin nye brillebutikk.
– Interoptikk sin forretningsfilosofi og måte å drive på passer utmerket for oss.
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– Vi passer på å sende bilene våre på service og
har blitt flinke til å sjekke hjerte, pupper og
romper, men øynene, som er kroppens fineste instrument, er vi ikke like flinke til å sjekke ofte nok.
– Helst hvert annet år – og fra 60-årsalderen,
hvert år, sier Boel.
– Jevnlige synsundersøkelser er viktig for å
avdekke eventuelt behov for synskorrigerende
hjelpemidler eller endringer av de brillene eller
kontaktlinsene du allerede bruker, og ikke
minst for å kunne oppdage tegn på øyesykdommer på et tidlig stadium.
I tillegg er briller mote, briller er gøy, briller er
sexy. Når folk møter deg med «kule shades» vet
du at brillene sitter!

Praktfulle hager i Nederland og Belgia
Bli med Tore Henning Larsen,
redaktør i Signalen, på elvecruise
gjennom Nederland og Belgia.
•
•
•
•
•
•

Kanalbyen Amsterdam
Hageanlegget i Appeltern i Belgia
Floralia vårblomstutstilling i Belgia
Den botanisk hagen i Meise
Belgias nest største by, Antwerpen
Den verdensberømte blomsterparken
Keukenhof
• Cruise med MS Serenity 4*

15.–21. april 2018 | fra kr 9 980

T: 21 99 56 00 | E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no
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Optomap
Ved en utvidet synsundersøkelse vil denne maskinen skanne raskt over hele netthinnen.
Bildet kan hjelpe oss å oppdage tegn på f.eks.
høyt blodtrykk, diabetes, kolesterolfremkalt
emboli. I så fall tar vi affære umiddelbart og
henviser deg til øyelege eller annen spesialist,
sier optiker Runar Forsmo.
En netthinne som hadde falt ned, ble operert på
Ullevål dagen etter at vedkommende hadde
vært på kontroll hos oss, sier Bodøværingen,
som synes det er helt allright å ta nesoddbåten
fra byen til jobb på Nesodden.
Boel og Monica har kule shades,
og sørger for at du får
det samme!

Vi har fokus på øyehelse, sier Runar. –Netthinnen gir
oss informasjon om endringer og øyesykdommer,
som kan behandles med vellykket resultat dersom
de oppdages tidlig.

Optiker Runar Forsmo orienterer og gjør seg klar til
en ny undersøkelse
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Boel Pollestad kjenner øynene til de fleste på
Nesodden.

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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VED

Sjelden
kost

TIL SALGS
Bjerk/blandingsved
storsekk/80 l. sekk
Tilbud:
60 l furu, kr 50,–
Bestilling mottas

NESODDEN
TORGHANDEL

tlf. 66 91 80 48/
95 82 01 02

www.signalen-da.no

ELSKET I OVER 25 ÅR

SISTE
UTGIVELSE
2017
– Dette er en håbrann, forteller Helene Kristoffersen på Fisketorget i Oslo. Håbrann er
en sjelden gjest hos oss, og er totalfredet.
Dette eksemplaret var imidlertid dødt da fiskeren trakk garnet, og nå blir kjøttet
menneskemat. Kjøttet er velsmakende og

minner om kalvekjøtt.
Håbrann kan oppnå en lengde på tre meter og
en vekt på 200 kilo.
Denne ruggen veide 98 kilo før den ble
partert og lagt ut for salg på Fisketorget.
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Vinternummer:
1. desember
Det tas forbehold om endringer
uten forutgående varsel

Nullutslipp fra hurtigbåtene?
Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune, har sammen med Oslo kommune
bestilt en mulighetsstudie som går ut på å bytte
ut hurtigbåtene som går på diesel med strøm
eller hydrogen.
Studien ble nylig presentert ombord i M/S
Baronessen.

Hydrogenbåter i
Oslofjorden?

Hurtigbåtene har kommet for å bli i Oslofjorden.
Her har M/S Baronessen kastet loss fra Aker brygge og satt kursen sørover ut fjorden.
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Studien slår fast at det er mulig å bytte ut båtene
som i dag går på diesel, med strøm eller hydrogen,
men det vil koste. Bergningene viser at båtene blir
vesentlig dyrere i innkjøp og i drift, og nullutslippsløsninger vil trenge støtte fra staten. Fylkestingene og bystyret skal nå behandle saken
politisk, sier samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie
Nguyen Berg (MDG). I rapporten anbefales
hydrogen som det beste alternativet. Hydrogenferger vil gjøre det mulig å ha samme frekvens
som dagens ruter. Kostnadene for å få hydrogenferger på Nesoddtangen-Lysaker og Aker
brygge - Vollen/Slemmestad er beregnet til NOK
368,3 mill i investeringer og driftskostnader på
mellom NOK 13-14 mill årlig for hver av rutene.
Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus vil ikke

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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love noe før saken er behandlet politisk, men hun
håper at prosjektet blir gjennomført.

Et laboratorium for
fremtidens skipsfart?
– Vi mener at hurtigbåtbransjen har svært gode
forutsetninger for å bidra vesentlig til utslippsreduksjoner, både nasjonalt og internasjonalt, sier
adm. direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.
– Som nok mange kjenner til har vi lykkes med
verdens første utslippsfrie ferge, M/F Ampere og
vi har satt i drift verdens største hybridferge M/F
Folgefonn. I tillegg har vi utviklet en løsning med
automatisk fortøying, som gir store miljøbesparelser.
Det som er helt nytt er at vi nå i sommer også har
vunnet vårt første anbud med hurtigbåter basert
på helt ny hybrid-teknologi. De nye fartøyene
settes inn på ruten Haugesund – Røvær i Rogaland
allerede fra årskiftet 2018/19, og dette understreker hvor fort utviklingen går nå, spesielt
innenfor batteri.
Basert på det vi allerede har fått til har vi en klar
ambisjon om å gjøre Oslofjorden til et utstillingsvindu for ny, norsk miljøvennlig hurtigbåtteknologi – på samme måte som vi allerede har gjort
Sognefjorden til utstillingsvindu for verdensledende norske miljøferjer.

Nytt legesenter sentralt på Aker Brygge,
med drop in eller timebestilling på
www.akerbryggelegesenter.no
eller tlf. 92 30 02 00
Lei av å vente på legen? Vi setter pasienten
i fokus og vi gjør vårt ytterste for å gi deg
den beste servicen.
Vi holder til i Stranden 89, like ved
Lofoten Fiskerestaurant.

Velkommen!
ÅPNINGSTIDER:

Alle ukedager: 09–18
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Medlem av Den Norske Legeforening

Billettørens spalte
av Thailand, der har jeg funnet mitt paradis,
sier matrosen med 20 års fartstid ombord i
Nesoddbåtene. Før det jobbet jeg ombord i
M/S Holger Danske, eller «Holder Kanskje»
som båten også ble kalt. To vaskeekte
sjømenn har gått i land. Vi takker og bukker
for lang og god innsats i nesoddensambandet!

Sigmund og Viggo har
gått i land
Sigmund Tveten og Viggo Kristiansen har
levert inn billttveska, og lagt matrosdressen
på hylla.
Begge har blitt pensjonister, og koser seg
med det.
– Dagene kan bli litt lange, men med
gammelt hus er det nok å henge fingrene i,,
sier Viggo.
Han seilte i mange år for Den norske Amerikalinje og Wilh. Wilhelmsen, før han begynte
i
AS
Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskap.
Sigmund sier (som vanlig) ikke så mye, men
smiler hele veien til Thailand.
– Fantastiske mennesker og et flott land.
Jeg trives best i nord, langt fra «turistdelen»

Sigmund Tveten

Viggo Kristiansen
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Nye matroser!
Den «gamle» fiskebåtskipperen (rederen) Vidar
Martin Klokk kan ikke få fullrost sine nye
matroser nok. Selv fikk han nok av fiske, og
solgte sin 58 meter lange tråler og gikk i land.

Savnet etter sjøen og kollegaer ble etterhvert
for stort, og nå stortrives han som fergeskipper.

dannet, og har alle nødvendige sertifikater og
bakgrunnskunnskaper for å utføre jobben sin
på en sikker og profesjonell måte.

– Matroser i dag er ikke som før. De er godt utAmalie Balevik fra Balestrand har vært på
skoleskipet Gann, og har seilt utenriks på misjonsskipet Logos Hope i over to år. Første gang
var hun ute i 16 måneder, før hun overrasket
familien med å komme hjem til jul.
Etter julefeiringen dro hun rett til sjøs igjen, til
Afrika og Asia, hvor skipet seiler med den
største flytende boksamlingen i verden.
Viktor Brattsti er født i Harstad, men oppvokst
delvis i Bergen men mest i Moss. Han tjenestegjorde i Kystvakten på KV Sortland og KV
Bergen, var to år på KV Sortland og et halvt år
på KV Bergen. Han har addresse i Moss, men
drar til kjæresten sin i Berlin i friperioder.
Han er født i en Hurtigrute-familie hvor både
far, mor, mormor, morfar, tanter og kusiner
har seilt på Hurtigruten i hele sine karrierer.
– Det var der foreldrene mine møttes. Og det
var der jeg mønstret på for første gang som 10åring og en gang til som 14 åring. Har også
jobbet i Bastø Fosen før jeg dro i militæret.
For noen matroser!
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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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Heltene!
Det blåste frisk bris (8-10 m/s) fra sør-sørvest
i Indre Oslofjord fredag 11. august.
På Oscarsborg festning var det premiere på
Carmina Burana og «Operabåten» M/S Huldra
slet med å legge til kai på «Borgen".

Litt senere på kvelden slet fiskebåten til Flaskebek Fiskesalgslag seg fra fortøyningen på
Søndre Flaskebekk brygge.
En hendelse som kunne fått alvorlige følger for
fiskerne på Flaskebekk.

Resolutt handling
Linn Lenschow og Truls Rustad Fossum har
vært venner i årevis.
De er begge oppvokst på Nesodden, og går ofte
tur på Strandpromenaden når de er hjemme fra
sine respektive studier.
Linn studerer rettsvitenskap (jus) i Bergen, og
Truls er nyeksaminert sivilingeniør fra NTH i
Trondheim.
Da de fikk øye på båten som lå og «slo» i
strandkanten reagerte de resolutt.
Truls, som er båtvant, hoppet ombord og Linn
kastet seg på telefonen for å finne ut hvem som
eide båten.
Formannen i Flaskebekk Vel ble raskt
lokalisert, og i løpet av kort tid var redningsaksjonen igang.
Truls fikk dratt båten flott, og sammen med
lokale krefter fikk de båten trygt i havn.

Båten er slippsatt og Truls
og Linn inspiserer hullet.
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Avverget totalhavari
Det er nesten ikke til å tro hvor fort været kan
skifte.
Allerede dagen etter viste Oslofjorden seg fra
«smørsiden» og båten ble slippsatt.
Der og da ble det konstatert at det var hull i
kjølen, et hull som utvilsomt hadde resultert i
totalhavari, dersom Linn og Truls ikke hadde
reagert.
Vi tar av oss hatten for de to vennene, som tok
seg tid til, og trosset vær og vind for å redde

båten.
Den har ingen stor verdi i kroner, men bruksverdien for de verdenskjente fiskerne i Flaskebekk Fiskesalgslag er enorm.
Båten har deltatt i sildefiske, torskefiske, og fått
hummer og «myssa på stampen». Den har blitt
filmet av Østlandssendingen og Norge Rundt,
og er fast skyssbåt for ordfører Nina Sandberg
når hun har behov for annen båttransport enn
Nesoddbåten.
Vi er mange som er Truls og Linn stor takk
skyldig!

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

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

• 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
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Barn om «gamle dager»
«Når man gifter seg så skal man ikke le, og man skal ikke si nei.»
– Elin, 4 år.

«Før i tiden var mennesker delt opp i raser – de fine og ufine. De fine
var rike og hadde råd til sjampo og hårvoks, mens de ufine fikk nøye
seg med lopper og lus.» – Niklas, 8 år

«Når man gifter seg gir man hverandre et løfte. Om man ikke holder
det må man skille seg og da må man dele på lampene og knivene og
som regel krangle om hvem som skal ha barna. De som ikke blir
enige må dra til en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha
barna og da får den andre et ekstra spisebord i stedet.»
– Daniel, 8 år.

«Før i tiden var de ikke bortskjemte. De hadde ingen leker eller
sofaer eller Mariekjeks. I stedet hadde de grå ting som ikke var farlige for naturen.» – Leo, 7 år.
«Jeg tror folk var mer lykkelige før i tiden. I alle fall ser det sånn ut. I
dag blir barna tvunget til å le og se glade ut.» – Johanna, 5 år.

«Om man begynner å bli gammel og kommer på at man ikke vil dø,
kan man bare ta avføringstabletter og vitaminer.» – Rickard, 5 år.

«Da man skulle gifte seg før i tiden var det fordi staten og prestene
synes det var best. I dag kan man bo sammen med den ene etter den
andre uten at staten eller prestene sier mø eller bæ.» – Dennis, 8 år.

«Plutselig våkner man en morgen og har fått grått hår. Man hopper
ut av sengen og ser seg i speilet og roper på hjelp, men det hjelper
ikke. OM vi ikke hadde hatt gamle mennesker hadde alle som lager
løse tenner gått konkurs.» – Jessica, 7 år

«Før i tiden fikk ikke pappaer lov å føde barn. De synes det var
umusikalsk. Men i dag er det vanlig at moren og faren føder barnet
sammen.» – Fatima, 6 år

«Et eldrehjem er en slags kennel for gamle mennesker. Familiene
kan la dem være der om de skal på ferie eller vil være i fred. Men de
behøver ikke å ha bånd på seg da.» – Anna, 7 år.

«Når man gifter seg spiller organismen en sørgemarsj mens bruden
går mot mannen.» – Gustav, 5 år.

«Om man synes man har blitt rynkete kan man bare ta en ansiktsløftning. Da går man til en frisørsalong og setter seg i en stol. Så klipper
de vekk rynkene og fester på et nytt og ungt uttrykk.»
– Anders, 9 år.

«Man må ikke gifte seg i kirken. Man kan gifte seg på et kontor. Eller
så kan man flytte sammen uten å si det til noen. Det viktigste er at
man vet det selv.» – Johannes, 6 år.

«Før var tannlegen en farlig person. Han hadde tenger av jern og dro
ut tenner overalt. Til og med visdomstennene. Derfor visste ikke folk
så mye på den tiden.» – Jonna, 6 år.
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Tenkt deg en tur
til Barnekunstmuseet i helgen?
Vi også. 382 ganger faktisk.

Ta T-banens linje 1 til Frøen eller
buss 46 til Frøensalléen. Avgangstider
finner du i RuterReise-appen. God tur!
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Superpatrioten
Vi er mange som synes at nesodden-sambandet er ett av landets beste kollektive reisetilbud.
John Richard Solli synes at det er det aller beste!
– Spesielt etter at vi fikk halvtimesruter, sier den joviale bollebakeren. Dette har jeg etterlyst
i åtte år, og snakket med mange om.
Nå har vi endelig fått halvtimesruter og det er jeg veldig godt fornøyd med.
– Det er andre «boller», sier John Richard som jobber som bollebaker i Bakers AS.

GAVETIPS

– eller noe til deg selv?
Hos oss vil du finne
reproduksjoner og fotos,
akvareller, figurer og smykker
– og du kan få dine egne bilder
eller kunstverk på lerret eller i ramme!
VI HJELPER DEG OGSÅ GJERNE MED:

kopiering, visittkort, brosjyrer,
menyer, plakater og skilt.
Fjellstrandveien 1 (ved siden av frisøren)
Tlf 66 91 44 08
post@glansbilde.no
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

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

Verdens første svanemerkede parfyme!
Hun har reist med nesoddbåten i årevis (08:20
båten/Tequila Sunrise) og seilt over Atlanteren
med mann og tre sønner.
Hun har fått parfymeduft inn med morsmelken
(Gimle Parfymeri) har høner i hagen, og deler
hjemmekontor med Petter, som har funnet opp
Sikring24.
I høst slår hun til med «Rudolph Care» verdens
første svanemerkede godlukt!

Blodprøve
– Det begynte med en blodprøve. Damen som
står bak «Rudolph Care» var gravid, og sa ja til
en blodprøve i regi av Greenpeace. Prøven var
nedslående. Kroppen hennes var full av
kjemikalier hvorav 80% stammet fra kosmetikk.
Huden er kroppens største organ, og alt vi
smører på, går inn, sier damen usminket.
– Tenk bare på leppestift, vi «spiser» bly, og
kliner på oss ulike produkter fra morgen til
kveld. Vi betaler for konserveringsmidler og all
mulig dritt!
«Rudolf Care» er økologisk og svanemerket, det
første i sitt slag i verden.
Dessuten gjør den deg myk å kysse på, sier
damen og haster på vei til byen med båten.

– Den gjør deg myk å kysse på, sier den velduftende damen!
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Landets råeste spillopplevelse
Lurer du på hva du skal gjøre i høst?
Ta turen til Oscarsborg festning og «senk» Blücher!

Perfect Escape
I hele sommer har folk valfartet til «Borgen» for å spille spillet.
Familier, firmaer, forsvaret, og politiet. Rekorden innehaes av Forsvarets Forskningsinstitutt (det skulle bare mangle) med Oslo Politidistrikt hakk i hel. Det gjelder å løse spillet raskest, med samarbeid

Spilloperatørene Niklas Snarberg og Einar Siggi Bjarnason ønsker
velkommen til Oscarsborg Festning.

Helt kanon! Spilloperatørene Einar Siggi Bjarnason og Niklas Snarberg
utenfor «spillerommet".
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og kommunikasjon. Målet er å «senke» Blücher, og spillet er konstruert så nært
virkeligheten som mulig.
Omgivelsene er perfekte, det var her det
skjedde, den 9. april 1940.

Hele dagen
Perfect Escape på Oscarsborg egner seg utmerket som en del av en «familiedag» på Oscarsborg Festning. Selv om «Sommerrutene»
med nesoddbåtene er avsluttet, går «ferja»
mellom Drøbak og Oscarsborg hele året.
Tunnellsafari, museum og en guidet tur, er en
fin forberedelse til spillet, og blir man sulten
er Havnekroa eller Oscarsborg Hotel og
Resort løsningen. Pizzaen i Havnekroa er
verdensberømt, og lunsjen på hotellet er et
syn for guder!
Perfect Escape tar i underkant av to timer, så
sett gjerne av hele dagen.
Dere vil få en uforglemmelig tur til festningen
som senket Blücher.

Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Oscarsborgs «Wall of fame» som viser at FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt)
«senket» Blücher på 28 minutter. Slå den!

Smykker, glassfat og bilder
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SLIK ER DE NYE BÅTRUTENE PÅ NESODDEN
kl. 2345 og 0045. Nå blir det halvtimesrute til driftsdøgnets slutt,
men med stor båt.

Sakset dette fra Amtas sider, da vi syntes det var en grei og
oversiktlig framstilling av alle endringene som er gjort etter
2. april, da de nye halvtimesrutene ble innført – og ga oss
36 flere avganger mellom Aker Brygge og Tangen i uken.

• Alle avganger på kveldstid seiles med stor båt for å bedre
kapasiteten.

MANDAG TIL FREDAG

• Nye siste avganger fra Nesoddtangen er kl. 0000 og 0100 til Aker
brygge, i dag seiles siste avgang kl. 0000 unntatt i helgene.
Natt til lørdag og søndag seiles avganger hver time til kl. 0333
fra Aker brygge og 0300 fra Nesoddtangen som i dag. Avgangen
fra Nesoddtangen kl. 0400 innstilles på grunn av få reisende,
isteden:
• Første avgang lørdag og søndag er 0600 Nesoddtangen, det er
én time tidligere enn i dag.

• Båtlinje B10 får første avgang fra Nesoddtangen kl. 0500
istedenfor 0530 for å gi mulighet for å ankomme Oslo en
halvtime tidligere enn i dag.
• Båtlinje B10 får halvtimesrute istedenfor timesrute om
formiddagen fra Nesoddtangen kl. 0900 – 1430/Aker brygge
kl. 0833 - 1433.
Dette tilbudet gjelder også i sommerferien, romjulen og
påskehverdager.

• Båtlinje B11 mellom Lysaker og Nesoddtangen får 20 min rute
istedenfor 40 min rute om ettermiddagen, altså 6 flere avganger
i tidsrommet 15- 1730.

• Ny rushtidsavgang fra Aker brygge kl. 1453/Nesoddtangen
kl. 1520 slik at det seiles 20 min rute tidligere enn i dag, i
tidsrommet kl. 14.33 til kl. 1633 fra Aker brygge.
Avgangene fra Aker brygge kl. 1653 og 1713 slås sammen
til ny avgang kl. 1703.

LØRDAG:

• Det seiles halvtimesrute hele kvelden til kl. 0033 fra Aker
brygge. Dette tilbudet gjelder også i sommerferien, romjulen og
påskehverdager hvor det til nå har vært timesrute etter kl. 17.
I dag seiles halvtimesrute på hverdager kl. 1915 – 2245, deretter

SØNDAG:

• Det seiles halvtimesrute istedenfor timesrute mellom
kl. 1000 og 1900 fra Nesoddtangen, og mellom kl. 0933 og 1833
fra Aker brygge.

• Ny siste avgang fra Nesoddtangen kl. 0100 til Aker brygge.
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Båtruter høst 2017
Mandag - fredag

Lørdag
Lørdag
-

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

* Avgangen innstilles i romjula
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Mandag - fredag

Mandag - fredag

* Avgangen innstilles i romjula
s= Kun til Slemmestad. Avgangen innstilles i romjula
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LØSNING NR. 2 -17: NYT TUREN MED NESODDBÅTEN I SOMMER TIL MANGE AV ØYENE LANGS OSLOFJORDEN HELT TIL SON

Vinneren av kryssord i vårnummeret er
Astrid Løkke fra Nesodden.
Med gavekortet kan du handle for 500 kr
hos Søstrene Sagen på Vollen i Asker.

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 17. november 2017.

SETNINGEN ER:

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted: .......................................................................................................
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som kan brukes hos

Dekksenteret Nesodden AS.
Lykke til!

VÅR
DIN GARANTI!
NåKOMPETANSE
er det tid for–beskjæring

• Hagedesign • Det grønne uterom • Basseng og vannanlegg • Beplanting og vedlikehold • Stein, betong og trearbeid • Planlegging
DEN
LEVERANSE
… på vår og
DetKOMPLETTE
er ikke nødvendig
å vente
Hagespesialisten ønsker å være den totale
sommer for
leverandøren
avåaltbeskjære
som tilhørertrær
hageog
ogbusker.
uterom.
ViDet
kan kan
designe
og
bygge
hager,
men
uterom
er også
gjøres fra nå og hele vinteren.
såVimye
mer. La
ossogså
lage ditt
uterom
slik at det blir et
hjelper
deg
med
trefelling.
sted til velvære og rekreasjon.
ViKontakt
kan leggeHagespesialisten.
til rette for store og små anledninger.

®
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Første skoledag
Det var en stolt rektor som kunne ønske årets
førsteklassinger velkommen til Nesoddtangen
skole. Bente Haugland strålte som en sol i
Samfunnshuset.
Det samme gjorde 91 seksåringer som fyllte
skoleplassen med foreldre, søsken, og besteforeldre.
Vi snakker om høstens vakreste eventyr, første
skoledag for førsteklassingene!

Flott sang
Sitt første møte med miljøet på skolen, fikk førsteklassingene med elevene i andre og fjerde
klasse. I samlet tropp inntok elevene scenen i
Samfunnshuset, og sang av hjertens lyst:
Stopp! ikke mobb!
Dette her er kameraten min.
Ikke finn på noe tull.
Vennen min er god som gull.
Nå vil jeg bare si ifra.
En for alle - Alle for en.
Så nå vil jeg slå fast svart på hvitt.
Her er mobbefritt!
Det tegner godt for et nytt skoleår ved
Nesoddtangen skole!
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Elevene fra andre og fjerde klasse ønsket førsteklassingene velkommen med flott opptreden og sang.

Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Egne bilder forstørret i ramme
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Se fremtiden
i øynene
Anne Sofie («Anne Fi») Glenne er kontaktlærer for 1 blå. Her blir hun ledsaget
til klasserommet av Mathilde Schilling Wolf.

Et optomap-scan
viser over 4 ganger

Vincent Johannes Douglas Larsen har funnet sin plass i 1 blå.
Litt sjenert, men kry som en hane!

Bestill en utvidet

synsundersøkelse
Interoptik
Nesodden
- Tangen
Nærsenter
mer enn
et vanlig
med optomap
netthinnebilde,
Tlf. 66 91
26 85 – nesodden@interoptik.no

o
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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

Totalleverandør
av selskaper
Vi lager alt av mat!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
56

KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Spreke tyske turister!
Sykkelveien fra Bergen til Oslo via Nesodden er
ikke den korteste, men den beste.
Ihvertfall når den siste etappen går med
Nesoddbåten Baronen fra Flaskebekk til Aker
Brygge.

distansene var beregnet presist.
Mest imponerende var «sjarmøretappen» fra
Moss via Nesodden med Rute B21 (Son-Oslo).
Paret syklet elegant ned til Flaskebekk brygge

og trillet ombord i M/S Baronen, få minutter før
avgang.
– Dette skal vi fortelle hele Tyskland om, sa
paret og smilte hele veien til Oslo!

Fra München
Kjæresteparet Margret Oelker og Christian
Rödel hadde lagt ferien sin til Norge, og planlagt
turen - med tysk nøyaktighet - ned til hver
minste detalj.
Ikke et eneste grams «overvekt» på syklene, og

Margret Oelker og Christian Rödel ville ankomme Oslo med stil. Bedre blir det ikke!
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Jobber du som håndverker på Nesodden,
i Ski, Frogn eller i Osloregionen?
Agilis Rådgivning og Regnskap AS tilbyr spisskompetanse på
prosjekt- og økonomisystemet Tripletex, med egen bransjemodul for elektro/VVS/entreprenør.
Faktura, regnskap, lønn, prosjekt, timeføring og grossistintegrasjon fra mobil/nettbrett/desktop – kan det bli enklere?
Vi bistår med konvertering fra andre systemer, gir opplæring
til alle roller i bedriften og foreslår gode rutiner.
Agilis Rådgivning og Regnskap AS tilbyr onsite
konsulent under implementering
ute hos dere på Nesodden, Frogn,
Ski eller i Osloregionen.

Interessert i å høre mer og få en testkonto i dag?
Ring Elisabeth Bondoux på mobil 924 14 533
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Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

SPILLES FRA 15. NOVEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET
Ingvild Holthe
Bygdnes

SPILLES FRA 29. AUGUST
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

PREMIERE 6. SEPTEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

Ine Marie
Wilmann
Av Werner Holzwarth
Dramatisert av Tine Thomassen

AV

Passer for barn
fra 3 år
Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

Richard Bean
Oversatt av

Bjarte Hjelmeland

Billetter:

www.oslonye.no

