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Les mer om:
• Våre båter!
• Da «hele verden» kom til Nesodden
• Tangen Gastropub • Øyfrelst
• Fyrsteilene på SUP • Øvelse gjør mester
• Nesodden Treningsstudio
• Boostcamp • Hvor er de nå?
• Shakespeare inntok Varden militærleir
• Filmparet fra Fjellstrand
• «Unge Fleksnes» styrer skuta
• Grønn Festival for niende gang
• Den nye Onassis
• Kunst på heisatur
I Nesodden Treningsstudio kan du trene på egenhånd med mulighet for
å få oppfølging, individuelt eller i PT-gruppe.

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.
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Husker du?
Vi er (fortsatt) mange som husker noen av de
gamle nesoddbåtene, men ikke alle, det er
veldig mange nye og yngre passasjerer som
ikke gjør det.
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Totalt 36 tonn jern er tatt ut av M/F Kongens
maskinrom. Gassanlegg, gasstank og resten
av gassutstyret som var på båten er tatt ut, og
erstattet med 26 tonn tunge batterier.
Nå står Dronningen og Prinsen for tur, og i
løpet av neste år er nesoddensambandet
elektrifisert.
Det vil bidra til at utslipp av CO2, NOx og
partikler fra de tre båtene forsvinner, men
dette er bare begynnelsen.
Innen 2024 skal hurtigbåtene også
elektrifiseres, og Fagerstrand, Sætre og andre
steder langs fjorden er åpenbare steder for
hurtigbåt.
Fylkesordfører Anette Solli og lederen av
hovedutvalget for samferdsel i Akershus,
Solveig Schytz, var krystallklare på at den nye
fylkeskommunen Viken vil gi muligheter for å
utvikle båttilbudet i Oslofjorden.
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Harald Lorentzen har levd en stund, og husker
som en datamaskin. Den pensjonerte kapteinen, lokalhistorikeren og tidligere redaktøren
av Signalen har et kjærlighetsforhold til de
gamle båtene. Han vet alt om hver eneste en.
Vi har derfor bedt Harald om å ta oss med på
en «båttur» bakover i tid, til de gamle båtene.
Hvilke båter seilte i fjorden før, og hvor har de
blitt av?
Kanskje du har «truffet» en gammel kjenning
i Stockholm eller i Dubai?
I dette nummeret hilser vi på to gamle
«Prinser», og i de neste utgavene av Signalen kommer det flere gamle kjenninger.

God høst!

Følg oss på

Nesoddbåtene er våre båter!

Andreas Köttering og Torborg Chetkovitch satte sjøbein på Kongen
for første gang.

– Selv om dere har kjøpt Norled, er nesoddbåtene «våre»
båter, sa ordfører Truls Wickholm spøkefullt.
– De har vært «våre» i over 150 år!
Anledningen var M/F Kongens ankomst til Aker brygge
med «stikkontakt».
Torborg Chetkovich og Andreas Köttering, som representerer de nye eierne, var på Oslo-besøk for å se hva de har
kjøpt.
Elektrifiseringen av Kongen er bare begynnelsen på et
norsk maritimt industrieventyr.

Foran: Prosjektleder Jarle Myrbø, Norled - Andreas Köttering, CBRE
Caledon - Viseadm. direktør Lars Jacob Engelsen, Norled Torborg Chetkovich, Capman Infra - Konsernsjef Ingvald Løyning, Norled.
Bak: Regionsjef Alf Jørgen Fedog, og teknisk sjef Sigval Breivik, Norled.
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Industrihistorie

20 Teslaer

Langsiktige eiere

Elektrifiseringen av nesoddbåtene bidrar til at
det skrives et stykke industrihistorie også på
land. På Rådhusbrygge 4 bygges en kompakt
trafostasjon, og en ti meter høy ladeplugg som
båtene skal kobles til. Dette vil være et symbol
på at klimaløsningene er her og nå. Ladetiden
er åtte minutter, den tiden ferjene bruker på å
losse og laste.

Den nye elektriske batteripakken tilsvarer batteriene man finner i 20 Teslaer eller 50 Nissan
Leaf. Batteriet veier 26 tonn, og på grunn av
batteriets størrelse og vekt var det nødvendig
å bygge og sikre nye rom og fundamenter. Kongen fremstår følgelig som ny, både innvendig
og utvendig.
Etter ti år med gass, er «stikkontakt» tingen.

Det var første gang representanter for de nye
eierne av Norled besøkte nesoddbåtene.
Torborg Chetkovich og Andreas Köttering representerer hhv Capman Infra og CBRE Caledon, to internasjonale infrastrukturfond.
– I sin karakter innebærer det at vi er langsiktige investorer, sier Andreas og legger til at
de har stor tro på transportsektoren.
– Vi har som mål å vokse i Norden, og kan
tilføre Norled kapital til å vokse. Norled har
en lang historie bak seg, og de beste forutsetningene for å lykkes i den teknologiske
utviklingen vi står foran. Konvertering til nullutslipp krever ekspertise og kapital. Vi eier
bl.a. 44 prosent i et engelsk ferjeselskap, og
kan bidra med erfaringer derfra.

– Vi ser dette som en god investering i grønn
teknologi, sa Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.
– Nesoddensambandet er landets tyngste bilfrie passasjersamband, og kundetilfredsheten
på Nesodden er allerede 98 prosent. Nå bryter
vi vel gjennom 100, la han drømmende til.

Lederen av hovedutvalget for samferdsel i
Akershus Solveig Schytz og fylkesordfører
Anette Solli sa ja til hurtigbåt til Fagerstrand.

- Vi vet at det er viktig for folk å kunne reise mest
mulig bærekraftig, sa Bernt Reitan Jenssen
i Ruter. Jeg elsker Nesodden, sa han til Nesoddordføreren, der har vi våre mest fornøyde
trafikkanter. Konsernsjef Ingvald Løyning i Norled var svært glad for at selskapet har fått gå i
front, og bidratt til et utslippsfritt kollektivtilbud
sammen med Ruter.
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Torborg Chetkovich har 25 års erfaring fra
transport bransjen såsom VD for Swedavia
(tilsvarer Avinor I Norge), MTR Nordics og
Vice VD Veolia Transport.. Hun er svensk og
har ledet arbeidet med Stockholms-tunellen
og ferjedrift i Gøteborg.
Damen har, med andre ord, vært ute en «vinternatt før», og er konstituert som ny styreleder i Norled.
– «Business as usual», sier de to om Norled,
et profesjonelt og veldrevet selskap, som de
har stor tro på.

Velkommen til vårt verksted
og butikk på Fjellstrand!

EKTE HVERDAGSLYKKE
FINNER DU HOS OSS
ÅPNINGSTIDER
Ma.–to.: 10.00–19.00
Fr.: 09.00–01.00
Lø.: 10.00–00.00
Sø.: 10.00–19.00

Fjellstrandveien 1 - T. 476 35 718 - post@lillehave.no

ÅPNINGSTIDER:

Tirsdag-fredag 10-17 – Lørdag 9-15
Søndag og mandag, stengt

Følg oss i sosiale medier: @annashybel #ektehverdagslykke
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Vi kjører ut blomster
på Nesodden!

Helgen da «hele verden» kom til Nesodden
Streetbandet LestoFunky kom fra Italia, Nesodden Storband spilte New York, New York.
Pink Floyd gjenoppsto (The Real Mojo), snoren ble klippet på Signalen Sjøbad, og nesoddbåtene tok den ene piruetten
etter den andre.
I tillegg var det «Kystkulturisten» på Flaskebekk, pensjonisttur med Huldra, Halvøyafestivalen og mye annet.
Den siste helgen i august viste kyst- og kulturkommunen Nesodden seg fra sin beste side.

Kultursjef Ellen Knutsen, ordfører Truls Wickholm og storbandleder Trude Thorsdatter Evensen presenterte LestoFunky på Aker brygge.
Passasjerene på 16.03-avgangen med Prinsen fikk litt av en overraskelse.
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LestoFunky
Streetbandet består av ti elleville italienere fra Tolfa i Italia, og vakte stor oppmerksomhet på Aker brygge. Det samme gjorde bandet på Signalen Sjøbad og i
sirkusteltet på Tangenten. Faktisk så stor oppmerksomhet at de ble engasjert til
en gjesteoppvisning på «Blå» i hovedstaden.

Sp(r)ellemennene kom til Norge etter at Nesodden
Storband besøkte Tolfa tidligere i sommer. Kulturutvekslingen mellom Tolfa og Nesodden når stadig nye
høyder, men årets arrangement blir vanskelig å overgå.
Det er bare å ta av seg hatten for kultursjef Ellen Knutsen!

Den offisielle åpningen av Signalen Sjøbad fikk «blåsehjelp» fra Italia.

Snoren ble endelig klippet av Dag og Truls.
8

Huldra tok en piruett og hilste med fløyta til Kystkulturisten på
Flaskebekk.

Nesodden Storband spiller «New York, New York». Helt kanon!

Mellom 2- og 3000
mennesker valfartet
til Kystkulturisten og
Strandpromenaden
på Flaskebekk.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og fargerik høst!
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Tangen Gastropub
Den er jammen ikke lett å finne.
Men dersom du vet hvor Samfunnshuset er – og hvor Rødstens
Trykkeri var – finner du Cahit Güler og Tangen Gastropub.
Den lune puben serverer leskende drikke og veldig god mat.

Fotballpub
– God mat og drikke hører med på en skikkelig gastro- og fotballpub,
sier Roy Nilsen, som debuterte som fotballspiller som sjuåring i 1949.
I 1957 spillte han sin første lagskamp på Oslolaget Hugin, og siden
har den runde kula vært hans lidenskap. I Signalen tror vi neppe det
finnes noen på Nesodden som har sett så mange fotballkamper som
Roy. - Fotball er gøy, sier gutta, men Vålerenga - Rosenborg må nytes

Cahit Güler driver Nesoddens mest bortgjemte restaurant, men finner du
frem, er du «nesten» i Tyrkia. Maten er himmelsk!

Fotballekspertisen på Nesodden samles på Tangen Gastropub. Fra venstre Roy
Nilsen, Per Marki, Håvard Hafskjold, og Thomas Marki Johansen.

Thomas Marki Johansen får servert en leskedrikk av pubverten.
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uten for mye støy og bråk. Derfor er Tangen Gastropub ideel, intim og
hjemmekoselig, med en perfekt pubvert, som vet hva han holder på
med. Her trives vi, sier firkløveret.

Köfte i pita
– Husets spesialitet er kebab, sier Cahit, den tyrkiske varianten.
I tillegg serverer vi pizza, biff og burgere, og Tangen Gastropub skjenker
alle varianter av drikke som passer til matrettene.
Cahit har bodd i Norge i 35 år, hvorav de to siste på Nesodden.
– Familien og jeg trives godt, og gleder oss til økt aktivitet i Tangenbyen.
Utvidelsen av Tangen Senter, ny barneskole, og kulturhus, da ligger vi
midt i smørøyet, sier Cahit og gutta tar bølgen!

Rotfyllingsspesialist, oral kirurg
og allmenntannleger
• Implantatbehandling
• Tannregulering for voksne
• Gratis parkering
• Nær bussholdeplassen
• Kvelds-/lørdagstimer
Student-/pensjonistrabatt

Menyen på Tangen Gastropub har noe for enhver smak.
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Øyfrelst
Fjellstrand skole

Til Fyrsteilene er det bare mulig å komme med båt, robåt. Det gjelder (selvsagt) også Signalens
reportasjeteam, som her ønskes velkommen av «fyrvokteren».

Han var blåruss og studerte økonomi i
Bergen og Oslo, men var det dette han
ville?
Svaret var nei, markedsøkonomen brøt
over tvert, søkte om plass på Statens
Kunstakademi med mesterstudiet. Han-

ble utdannet kunstpedagog ved Høyskolen i Oslo.
Kunstneren Tony J. Larsson (55) var
«født», og han ble «fyrvokter» på Kunstfyret Steilene.
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– Jeg fikk praksisplass på Fjellstrand skole,
forteller den blide bergenseren.
– Der traff jeg Nils Tvedt, som forandret mitt
liv. Han tok meg med til Steilene, og da skoleklassen som vi skulle undervise ikke møtte
opp, sa Nils: – «du er heldig, nå kan jeg vise
deg hele øygruppen», og dermed var det
gjort. Det ble forelskelse ved første øyekast,
og jeg var øyfrelst.
Da jeg fortalte min far om Steilene, og spurte
den gamle sjømannen om han visste hvor det
var, fikk jeg en ny opplevelse.
– Gjett om jeg gjør, sa min far, – jeg dro til sjøs
som fjortenåring og mønstret på en oljetanker på Persteilene. Skuta skulle til Amerika,
og jeg glemmer aldri turen fra Bergen til Nesodden, sa far.
– På en merkelig måte følte jeg at jeg var
kommet «hjem», sier Tony ettertenksomt.
Siden har jeg vært her.
Da jeg kom til øya, ble jeg veldig interessert i
å «hente tilbake» historiene til alle dem som
har bodd der ute. Fyrlykten er fra 1827 - og
lyste til 2017. De første som bodde her, kom

i 1837. Det var bebodd fra 1837 til 1984. Fyrlykten flyttet lenger ut i fjorden i 2017 og går
nå på solcelle-energi.
I 2004 startet jeg Kunst og kulturformidlings
-prosjektet kalt «Kunstfyret». Det er støttet
av Norsk Kulturråd, og er nå en del av Akershus Fylkeskommune/Kultur Akershus, sine
tilbud til skolelever – «Den Kulturelle skolesekken».
Elever fra hele fylket får tilbud – og de siste
årene har det vært fokus på elever med spesielle behov/tilrettelagt undervisning.
Til sammen har jeg hatt ca. 17 000 barn og
unge ute på fyret opp igjennom årene.
De får oppleve historien til øya, får sanse
naturen, treffe en kunstner, og selv være
kunstnere, hvor de får tolke de inntrykkene
som øya gir.
Du kan sjekke nettsiden: www.kunstfyret.no

Vern om dyr og planteliv
I 1999 fikk jeg nøklene til det nedlagte fyret
på Steilene. Jeg ble engasjert som oppsynsmann av Oslofjordens friluftsråd, og bor her
fra mars til november. Det er Staten v/Kystdirektoratet som eier øya, men den tilhører
egentlig dyr- og plantelivet her ute.
– Heldigvis har vi klart å snu utviklingen, som

Det er værhardt på Fyrsteilene, men inne i moloen er det lunt.
Reketråleren Fjordgutt er på tur sørover, mot rekefeltene lengre utover i fjorden.

lenge gikk i feil retning. Nå er til og med makrellterna tilbake, sier han entusiastisk.
– Nå hekker den side om side med fiskemåke,
tjell, grågås, ærfugl og hvitkinngås i en fauna
som er makeløs. Til Fyrsteilene er det bare
jeg som har lov til å bruke motor, alle andre
må ro, sier oppsynsmannen. Det gjelder alle
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som er så heldige å vinne i lotteriet; den årlige
tildelingen av overnattingsplass i Kystledhytten. Plassene blir lagt ut i februar, og det er
stor rift om boligen med åtte sengeplasser.
Fra Alværn brygga må gjestene ro, en tidvis
stri tørn når brisen er frisk fra sør, og det er
kuling i kastene. Det har imidlertid folk gjort

før, sier Tony og forteller om familiene som
bodde på øya. I sin tid bodde både fyrvokteren
og maskinisten her med sine familier, alle
måtte i båt.

Varsler for naturen
Den viktigste oppgaven min er å verne om
livet på øya, og informere om og skape oppmerksomhet omkring hvor sårbar naturen
er. Når skoleelevene kommer på besøk, sitter

Fyrsteilene er den ytterste av øyene som utgjør øygruppen Steilene. Øverst til venstre troner
Sunnaas sykehus, og til høyre holder Nesodden Seilforening til. Øya bak fiskeskøyta heter
Knerten og der holder fuglene til. Der er det ikke lov å gå i land.

Vincent Johannes (8) synes fossiler er spennende, spesielt når Tony (55)
forteller om fossilene på Steilene.

Selve fyrlykta på Steilene er demontert, men trappen står fortsatt.
Nå foreslår Tony å bygge den inn, og skape en fyrlykt for naturen.
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de som tente lys og lytter når jeg forteller om
mystikken på øya.
Det gamle naustet er forvandlet til et moderne auditorium innvendig, der viser jeg film
og forteller om Steilene.
– Jeg har hatt hovedfokus på formidling de
siste 10 årene, men vil nå fremover også få mer
tid til å være «Kunstneren på Fyret» – og vil
jobbe med ulike kunstprosjekter knyttet til objekter og maleri, med inspirasjon fra Steilene.

– Min drøm er å forvandle det gamle fyret til
en varsler for naturen.
Fyrlykta er tatt ned, og erstattet med en ny
og moderne lykt som står i sjøen. Trappen
er imidlertid bevart, og kan bli et fantastisk
fyrtårn for naturen.
Dersom trappen bygges inn kan vi transformere en gammel fyrlykt til en levende skulptur, med lyder og lys fra naturen. Via internett
kan man klikke seg inn og høre hva naturen
forteller oss, hver dag, året rundt.

– Vi må hente fyret tilbake, og skape et kunstog kulturfyr. Ikke minst for å fortelle hele verden om «Kunstnerkommunen» Nesodden,
som eier de andre øyene i arkipelet Steilene.
Vi har ingen tid å miste, men jeg har god tid,
sier den øyfrelste.
– Jeg har inngått en lengre kontrakt med
Oslofjordens Friluftsråd, så jeg vil være her
noen år til.

Kanskje i 2020/21 blir det en kunstutstilling
både ute på fyret, og på Persteilene, i den
gamle verkstedhallen?
– Jeg er i oppstarten med å transformere det
gamle fyrtårnet - til en «levende skulptur/
fyr» som via lyder, lys og kunst, kan skape
oppmerksomhet mot naturens sårbarhet,
hvor elementene vind og lys - lager skiftende
visuell bilder, og hvor vinden skaper lyd og
musikk. Man skal kunne logge seg inn på nettet og få en opplevelse. Ønsker at det her også
kan være et «nettgalleri» hvor barn og unges
kunst kan vises – og hvor fokus er natur og
miljø.

Naturbevisshet og informasjon om naturvern kan bli nye
oppgaver for det gamle fyret
på Steilene. «Fyrvokteren»
ivrer for tanken.

Meningen er at man skal kunne gå inn i det
nye tårnet, og på veien mot toppen oppleve
lyder og lys som tårnet skaper.
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Fyrsteilene på SUP
Han ankom Fyrsteilene, stående på et brett.
Blek, men fattet, innsmurt med solkrem, og med mobilen i vanntett pose.
Morten Hvistendahl Evensmo (33) har feriert på Fjellstrand hele livet, men familien
har hatt hytte her siden 40-tallet, altså snart 80år, men hadde aldri vært i land på fyret.

SUP
I den relativt friske nordavinden, så det først ut som om padleren kom til å bomme på
Steilene. Han drev faretruende langt midtfjords, men etterhvert klarte den råsterke industridesigneren i Kongsberggruppen å dreie kursen mot nord.
Morten hadde brukt 45 minutter på turen fra Fjellstrand, en tur han hadde sett frem til lenge.

Vannkanten langs Fyrsteilene er ikke egnet for ilandstigning fra et oppblåsbart padlebrett.
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Morten brukte 45 minutter på å padle fra
Fjellstrand til Fyrsteilene.

- Jeg visste at det ikke er tillatt å gå i land
fra motorbåt, fortalte han Signalens reportasjeteam da han fikk landkjenning, men antok
at et «Stand Up Padleboard” (SUP) var tillatt.
Det fikk han bekreftet av øyas oppsynsmann,

som orienterte om hekkende makrellterner
og vernede planter. Etter en kort omvisning
og hvil på øya, satte Morten kursen hjemover,
til familien og hytta på Fjellstrand.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

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

Stolt padler besøkte Fyrsteilene for første gang.
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Øvelse gjør mester
– Vi er fire lag i Brannvakta på Nesodden, forteller Nils-Jørgen Doksrød, røykdykkeleder A-laget S4 (Nesodden) Follo Brannvesen IKS. Vi øver hver torsdag,
og har ofte samøvelser med de andre nødetatene.
Ambulansetjenesten med sine Paramedics er våre nærmeste naboer på Varden,
og Redningsselskapet er bare minutter unna.

Trygg bilpleie
4 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
Redningsskøyta Einar Staff sr. er en av de raskeste og mest moderne i Redningsselskapet.
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fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Nesoddbåten

Ballettskolens juleforestilling har i en år

et du synet sist?

?

Din lokale hjelper AS

Når sjekket du synet sist?

«Et vintereventyr»

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

Bestill
en utvidet
arnelendl@gmail.com
synsundersøkelse
Tlf 93861151
med optomap

Trefelling med
forsikring!

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

Et optomap-scan viser over
4 ganger mer enn et vanlig
netthinnebilde, og avslører mye
om synet og øyehelsen din.

Et optomap-scan viser over
4 ganger
merTorggt.
enn et32,vanlig
Interoptik Optiker
Ottestad,
Hamar, tlf 62 53 82 20
netthinnebilde, og avslører mye
om synet og øyehelsen din.

Moderne Praksis på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlegene Fredrikke Arenfeldt Omdal og Eivind Bay Hammer

• Tannpleier Annette Seim Karlsen

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Nesodden er en kystkommune, og ofte
kan det være hensiktsmessig og tidsbesparende å bruke sjøen som ferdselsåre.
Øvelser er derfor viktig, for å være best

mulig rustet når alarmen går. Ambulansebrygga på Tangen er ofte i bruk,
et glimrende utganspunkt for ulike
aksjoner i fjorden. Ekstra stas er det
når «nesoddingen» Einar Staff senior

«Ambulansebrygga» er nabobrygga til Nesoddtangen brygge, som betjener nesoddbåtene.
I bakgrunnen ser vi Kystledhytta «Rødstua» og Nesoddtangen gård.
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kommer på besøk. Redningsskøyta
er donert til Redningsselskapet av
Einar Staff junior som holder til på
Fiskeskjær på Flaskebekk.

Nils-Jørgen Doksrød (i gult) sammen med
sine brannkollegaer og mannskapet om bord
i Einar Staff sr. Paramedic i rødt heter Roar
Aune. Øvrige er Kenneth Kristiansen (brannmester), Jonas Bråten (brannkonstabel),
Eirik Bjørndal (brannkonstabel) og Øyvind
Sandaas (brannkonstabel).

Det du trenger til høsten!

SUNWIND BÅLPANNE

MOCCAMASTER KAFFETRAKTER

EMBLA

H931 AO MATT SILVER 1,25L

1399,-

1499,-

Vi ønsker våre kunder en god høst!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

Nesodden

Før: 1 899,–

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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«Ambulansebrygga» på Tangen er kun til bruk av utrykningsetatene.
Fortøyning av andre fartøy er strengt forbudt!

Redningsselskapet – Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning

gjennomførte redningsskøytene 7869 oppdrag, og 35 menneskeliv ble
reddet, i tillegg til at 111 fartøy ble berget. Det er store geografiske variasjoner i oppdragsmengde. Oppdragene i sør domineres av fritidsfartøy,
mens det i nord er flest oppdrag knyttet til nytte- og passasjerfartøy.

er en norsk humanitær organisasjon hvis formål er å redde liv til sjøs,
berge og verne verdier til sjøs og drive forebyggende arbeid for å
bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Organisasjonens visjon
er at ingen skal drukne.

Redningsskøytene er den primære ressursen ved søk og redning til sjøs
i Norge. 80 % av alle sjøredningsoppdrag kanalisert gjennom de to hovedredningssentralene i Bodø og på Sola ble utført av Redningsselskapet
i 2017.

Det operative arbeidet foregår først og fremst gjennom drift av landets
redningsskøyter, som hvert år hjelper over 20 000 mennesker. I 2017
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Nesodden Treningsstudio
At helse er viktig, er noe alle vet,
men noen er tregere i oppfatningen enn andre.
Signalens redaktør er en av dem.
Det måtte en tur til nevrologisk akuttavdeling på Ahus før han skjønte det.
Derfra var veien kort til Nesodden
Treningsstudio, og Natasja Chantell.

Trening og kosthold
Når man har fått livet i gave for andre gang, forstår man at trening og riktig kosthold er viktig.
Blodfortynnende og blodtrykksreduserende
medisinering er livsnødvendig, men kvaliteten
på (resten av) livet er avhengig av et treningsog kostholdsregime tilpasset hver enkelt.
At en god helse er den den beste rikdommen man kan ha, kan Signalens redaktør skrive under på.
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Det vet Natasja Chantell!

Enestående tilbud
Natasja har skapt et enestående tilbud i sitt
treningsstudio. Hun hjelper deg med å tilpasse
riktig trening, du kan få personlig oppfølging,
og hun hjelper deg med å tilpasse riktig trening
og kosthold for dine mål og utfordringer.
At dette foregår i «hjemmekoselige» omgivel-

ser, gjør at man stortrives i treningsstudioet på
Skoklefall.

Egne erfaringer
– Jeg var aktiv som barn, forteller Natasja.
Det endret seg raskt da latskapen, røyking og
usunne matvalg tok overhånd i den travle hverdagen. Energien og styrken i kroppen ble borte,

og jeg skjønte at dette ikke kunne fortsette.
Jeg var lei av å føle meg ukomfortabel i egen
kropp, og tok tak i meg selv. Nå har jeg en sunn
livsstil og føler meg sterkere og mer vel enn
noen gang. Jeg har god energi, et overskudd til
å være aktiv, og det beste av alt er at jeg får
hjelpe andre med å komme i form.
Den livsbejaende og spretne jenta kan når som
helst overta rollen som «Duracell-kaninen».
Hun stråler av grenseløs iver og entusiasme i
sitt arbeid.
Velkommen til Nesodden Treningsstudio.

– Kjæresten min syntes at jeg har fått en muskulær og fin ryggtavle, sier Mayka Brevik
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Nesodden Treningsstudio holder til i lyse og trivelige lokaler i andre etasje i Skoklefallsenteret.

BONUS
Bli KIWI PLUSS-kunde og få 15% bonus på

all fersk frukt og grønnsaker
og all ferskpakket fisk.
Se kiwi.no

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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BOOSTCAMP

– Vi «koser oss» ihjel, sier kommunelege
Liv Bertheussen Tangløkken Hagen. Hver fjerde
nordmann er overvektig, og tallet er økende.
Resultatet er hjerte-/karsykdommer, diabetes og
en rekke andre diagnoser.
Vi «koser oss» fordi «vi fortjener det»!
Kommunelegen hadde selv fem bilringer rundt
magen, før hun tok saken i egen hånd!

Instruktør og personlig trener
– Jeg har drevet med trening siden jeg var barn og ble instruktør da jeg var 17, sier hun, og legger kokett til at det
bare er noen få år siden. Den femtienårige firebarnsmoren
slet med bilringene etter sine fødsler, og oppsøkte en ernæringsfysiolog for å få vite hva hun måtte gjøre.
Som lege innså hun at trening ikke var nok, kostholdet
måtte endres og livsstilen legges om.
– Det er så lite som skal til, sier hun etusiastisk. For mitt
vedkommende var det snakk om mindre kaffelatte, avocado, og soya i stedet for olivenolje. Før pøste jeg på olivenolje, for det skulle være så sunt, det gjør jeg ikke lengre.
Nå er bilringene borte, og sammen med min personlige

Karianne Amundsen er musiker og personlig trener.
Liv Bertheussen Tangløkken Hagen er lege.
27

Finn fram gamle dias/
lysbilder og negativer
fra loft og kjeller!

Velkommen til vår nye
og moderne klinikk.

Vi kan scanne dem for deg og gi deg
digitale filer! Vi kan også printe dem på
fotopapir eller lerret, sette dem i glass
og ramme eller montere på aluminiumsrammer – så du kan henge dem rett opp
på veggen! Kom innom og se vårt store

Vi benytter det siste innen utstyr,
materialer og behandlingsteknikker.

utvalg av rammer.

Vi har også bred erfaring
innen kosmetisk tannpleie.

Tilbud på
scanning av
dias/lysbilder

Tlf. 66 91 60 20
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00-16.00
Åpningstider
Kveldstimer etter avtale på tirsdager.
Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, tirsdag kl. 08.00 - 20.00
FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

12 stk. 275,–
50 stk. 500,–
100 stk. 700,–
500 stk. 3200,–
1000 stk. 5200,–
inkludert
levering på
minnebrikke!

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

GJELDER UT ÅRET!

www.rehabtannlegeklinikk.no
Mail: post@rehabtannlegeklinikk.nhn.no

Fjellstrandveien 1 • post@glansbilde.no • tlf. 92 21 00 65
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trener Karianne Amundsen, ønsker jeg å dele
disse erfaringene med andre.

Til sammen har én av fire ungdommer
(cirka 25%) overvekt eller fedme.
Det er tegn til at andelen øker.
Om lag én av fire menn og én av
fem kvinner i aldersgruppen
40-45 år har nå fedme.
Andelen har økt de
siste 40-50 årene.
I tillegg kommer
andelen med
overvekt.

«Farmen-Karianne»
Musikeren Karianne Amundsen veide 120 kilo i
2011, og brukte flere år på å gå ned til 60 kg på en
sunn måte. Hun deltok i en bikinifitnes-konkurranse og i programmet «Farmen» på TV2 i 2018.
– Det var beinhard jobbing, med endret kosthold og tunge løft. Oppholdet på «Farmen» var
ingen «søndagsskole», vi var sultne hele tiden
og kiloene rant av oss.
Skal man ned i vekt er trening viktig (20%), men
kosthold er viktigst (80%).

(Folkehelseinstituttets
folkehelserapport 2017)

– Sammen er vi dynamitt, sier jentene som
har gått sammen om prosjektet BoostCamp
på Energihuset Express. Kombinasjonen medisinskfaglig bakgrunn, og ekspertise innen
kosthold/trening er glimrende.
Kanskje damene kan bidra med å få ned effekten og resultatene av «ismene»; Cocacolaism,
McDonaldism, for ikke å snakke om «pølse i
lompe og brød med rekesalat» på CircleK til
frokost.
De enorme menneskene man før måtte reise
helt til Amerika for å se, finnes nå i et bokstavelig talt stort omfang også i Norge. Faktisk er
vi det landet i verden som vokser mest; – i kilo!

- Vi må endre kosthold og livsstil, sier Liv og Karianne. – Det ønsker vi å bidra til.
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BLI MEDLEM A
MELD DEG INN NÅ!

S

Bli kundeklubbmedlem
- og få ekstra gode tilbud
og spennende nyheter.
Det er ingen forpliktelser
– bare fordeler!

S
D
s

Velkommen som
kundeklubbmedlem!

D
i
l
k
h
t

AV KUNDEKLUBBEN VÅR

Slik melder du deg inn:
ÅPNINGSTIDER

Send TANGEN til 2242.
Deretter fyller du inn informasjonen
som systemet spør om.

Du vil få en innmeldingskode på sms
i løpet av innmeldingen som du må
legge inn. Når du har godkjent ditt
kundeklubbmedlemsskap, vil du etterhvert få informasjon om kampanjer,
tilbud og kuponger tilsendt på sms.

10-20
(09-18)

3 TIMER

GRATIS

PARKERING
i P-garasjen

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no

Hvor er de nå?

av Harald Lorentzen

Mange av Signalens lesere husker de tidligere passasjerbåtene som tilhørte A/S Nesodden-Bundefjord D/S,
– selskapet som drev passasjertrafikken fram til 2009.
I denne artikkelen skal jeg fortelle om de to Prinsene og hvor man finner dem i dag.

De to Prinsene
Da 2. verdenskrig var over var det behov for
å modernisere passasjerfergene som gikk
mellom Pipervika og Nesoddens øst- og vestside. Fire av de kostnadskrevende dampbåtene fikk installert dieselmaskin.
Det var på tide å bygge noe nytt for den stadig
økende trafikken, og i 1955 fikk selskapet levert en ny «sjøbuss» fra Stord Verft.
De fleste av de eldre passasjerbåtene hadde
navn etter brygger man trafikkerte, men nå
skulle dette bli endret. Den nye båten ble døpt
«Prinsen».
Hvitmalt og med skinnene teak var den som
en svane da den kom til Oslo våren 1955. Hele
366 passasjerer kunne den frakte med seg.
Prinsen» er pyntet til St. Hans-tur mellom 1975 og 1979.

Foto: Tor Harbøs samling.
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Utviklingen gikk framover, trafikken på kyst-

bryggene ble mindre og nye, og helt annerledes passasjerbåter kom inn i flåten på 1960
-tallet.

«Prinsen» solgt til Stockholm i 1980. Nytt
navn ble «Kung Oscar II». Nå ble all teaken
fjernet på overbyggingen og i 1981 framsto
den tidligere nesoddbåten som en flott charterbåt med navnet «Rex Solaris», firmaet het
Sommar och Sol.

holm, en av de mest eksklusive stedene i
havna. Nå begynte den i tilegg til charterturer
også å seile «Brunchturer»; tre timers turer
ut til Waxholm og retur med et flott oppdekket koltbord, her spiste man på bord med
hvite duker.

På 1970-tallet var «Prinsen» blitt degradert
til reservebåt og til turkjøring.

I 1994 ble det nye eiere og nytt navn; «Swedish Islander». Den ble de kommende årene
bare brukt til charterkjøring for sluttede selskaper og festlokale ved kai.
I 2010 gikk selskapet konkurs og båten som
nå var blitt 55 år gammel ble kjøpt av selskapet Charm Charter i Stockholm og døpt om til
«Blue Charm».

I 2018 ble selskapet solgt til nye eiere og
«Blue Charm» gikk tilbake som ren charterbåt – dessverre.
Men sitter dere på trikken til Djurgården med
Skansen, Grøna Lund eller det superpopulære Abba-museet i Stockholm, ja så passerer dere gamle «Prinsen» på kloss hold.

Etter 25 år i tjeneste for nesoddfolket ble

Nå fikk den kaiplass ved Strandvägen i Stock-

Høsten 1996 overtok AS Nesodden-Bunde-

«Prinsen» som var bygget over lesten til de
tidligere båtene var akk så gammeldags.
Manøvreringen var ute på brovingen utenfor
styrhuset, og i sommer- som i vintervær sto
skipperen der ute. Det ble derfor bestemt at
«Prinsen» måtte bygges om med innebygget
styrhus, man sparte derved også en matros
som ellers var fast rorgjenger.

Hurtigbåten «Prinsen»

Hurtigbåten «Prinsen» runder Nesoddtangen sommeren 2009.

«Prinsen» som «Blue Charm» i Stockholm
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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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Fordekket på «Nitag Umm Al Anbasar» tidligere
«Prinsen i 2017 før avgang til India.

fjord DS den nye ruten mellom Oslo-Vollen-Slemmestad. Flere innleide mindre
hurtigbåter ble nå benyttet et par år før
selskapet i 1999 fikk sin store flotte hurtigbåt som overtok det hederskronede navnet
«Prinsen». Ikke bare skulle den seile i ruten
til Vollen og Slemmestad, men den kom også
med et flott tilbud til nesoddens befolkning.
Det ble nå satt opp ½-times ruter Aker Brygge-Nesoddtangen på kvelden, og med en
overfartstid på 10 minutter var Nesodden
plutselig blitt midt i Oslo sentrum.
Da de nye operatørene tok over driften sommeren 2009 var det ikke lenger plass for hur-

Akterenden av den tidligere hurtigbåten «Prinsen» før avgang til India 2017.
Foto: Brovingen.no

Foto: Brovingen.no

tigbåten «Prinsen», riktignok overtok Tide
Sjø hurtigbåten, men det var kun som reserve
til deres egen hurtigbåt.
Etter bare 10 års fart i fjorden forsvant nå
hurtigbåten «Prinsen». Mange vil savne
denne hurtigbåten.
Høsten 2009 ble «Prinsen» heist opp på en
stor lastebåt og fraktet ned til Dubai. Den
skulle brukes til å frakte oljearbeidere ut og
inn til oljeplattformer der nede. Eiere var
Abu Dhabi National Oil Co. Det gikk ikke lang
tid før den ble lagt opp med sitt nye navn «Nitag-Umm Al Anbar».
I oktober 2017 var det klart for salg, nå til
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India og havnebyen Mundra. «Prinsen» skulle
skifte navn til «Aashi-1» og skulle settes i
trafikk mellom Mandvi og Okha i Sør Gujarat.
Avisen hadde stor omtale og et bilde hvor man
hadde tegnet inn det nye navnet «Aashi-1».
Normalt kan man følge de fleste skip på
systemet Marine Traffic - AIS, men den siste
innførselen om «Prinsen» er fra mai 2019.
Da kan den ses på vei over fra Mandvi til Sør
Gujart. Hurtigbåten eies av Seven Gem General Traiding Llc.
Kilder: Fakta om Fartyg, Brovingen.no, Marinetraffic.com, Charm Charter, Egne opptegnelser.

Siste:
Kongen fikk strøm
Nesoddbåtene blir elektriske og først
ut er Kongen. Det betyr litt renere luft,
litt mindre støy og en hyggeligere by.
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Shakespeare inntok Varden militærleir
Ustoppelige Margrete Bratsberg og Nesodden Teaterfabrikk inntok i august Varden Leir.
De inntok den med smil og varme, og en spilleglede som vi er overbevist om at William Shakespeare hadde gitt
stående applaus og ovasjoner. Det gjorde ihvertfall Signalen da teaterverkstedet Shakespeares «En midtsommernattsdrøm» ble fremført i to versjoner.

Sommerskolen

«Sommerskolen 2019» i regi av Nesodden Teaterfabrikk samlet elever fra Nesodden,
Oslo, Drøbak og Ski.
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– I år var vi så heldige at vi kunne flytte sommerskolen til Varden Leir, forteller Margrete
Bratsberg.
– I løpet av to uker har til sammen 62 elever
deltatt, og «eksamensoppgaven» var fremføring av «En midtsommernattsdrøm» av William Shakespeare.
Elevene gjorde en kjempeinnsats, og samtlige besto eksamen med glans. Det samme
gjør vårt samarbeid med gutta i grønt.
Nesodden Befalsforening som bestyrer leiren har lånt oss det som må være toppen av
kransekaka her på Nesodden. Et område som
er helt unikt, og et perfekt sted for et teaterverksted. Vi har «snekret» sammen forestillingen med naturlige kulisser, og ting vi har
funnet i leiren. Området har et fantastisk
potensiale, og vi har allerede sikret oss muligheten for å komme tilbake neste sommer.

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

38

To versjoner
– «Midtsommernattsdrømmen» ble fremført i to versjoner. Først av
barna fra sommerskolen, dernest av voksne, delvis profesjonelle og dyktige amatørskuespillere.
De fleste skuespillerne var lokale, med dyktige Maria Bræk-Ammerud
i spissen. Værgudene var ikke akkurat velvillige, men de tre forestillingene ble vist for «fulle hus», og stemningen i leiren var himmelhøy etter
forestillingene.

Margrete Bratsberg er som en magnet. Barna flokker seg rundt henne.

Emma Sofia Frønæs og Henni Magnolia Røisland gjorde en flott innsats i
«Midtsommernattsdrømmen”

Den gamle militærleiren er et perfekt område for et amfiteater
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Sandra Lind Rusten spilte selveste Kongen i skuespillet. En rolle hun tolket perfekt.

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
Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

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

Stolte foreldre, familie og venner så forestillingen
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Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Filmparet fra Fjellstrand
Hun bobler av iver og entusiasme når hun forteller om OSLOVE
Film Festival (logoen), en filmfestival som bokstavelig talt er tuftet på kjærlighet.
NRK journalisten/filmskaperen Ida Theresa Myklebust og filmfestivalarrangøren John Gamache møttes på filmfestivalen i
Cape Cod og «søt musikk» oppsto.
Hollywood hadde gått av skaftet dersom de hadde fått høre historien.
Vi snakker om en ekte Love Story, som har resultert i at Norge får
en helt ny og annerledes filmfestival.

Fra Nesodden til Cape Cod
– Jeg debuterte som regissør med kortfilmen «Unwelcome», som skulle
vises på ﬁlmfestivalen John er med på å drive i USA, Woods Hole Film
Festival. Det ble forelskelse ved første øyekast, fra min side, forteller
jenta som har gått på Bjørnemyr og Fjellstrand skole. Problemet var bare
at han virket uinteressert i meg, men med list og norsk sjarm, ﬁkk jeg fanget ham. På festivalens siste dag tente vi bål på stranden, lyttet på Patty
Smith og svømte nakne i morild under stjernehimmelen.
Et bedre ﬁlmmanus skal man lete lenge etter, og det blir bare bedre!

Til Nesodden
– Jeg er født i USA, men vokste opp i Norge – og har mange og gode opplevelser med meg hjem fra USA.
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VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et stort utvalg
i bilrekvisita,
kiosk og
dagligvarer

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

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

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

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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66 91 10 73

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

Ikke minst min store kjærlighet, som flyttet hjem til Norge sammen med
meg for to år siden.
Nå bor vi i drømmehuset, en rødmalt liten stue på Midtveien, sammen
med katten Megatrone og jobber med det vi begge elsker og ivrer for.

OSLOVE Film Festival
– Mens andre filmfestivaler dreier seg om å se så mange filmer som
mulig, vil vår festival dreie seg om det motsatte: å se én ﬁlm om gangen
og virkelig gå i dybden i ﬁlmens tema gjennom et skreddersydd program
rundt ﬁlmen, med mat, musikk, møter mellom mennesker, workshops og
opplevelser, sier John, som har arrangert ﬁlmfestivaler i ﬂere år.
Idas ﬁlm, den prisvinnende kortdokumentaren «Unwelcome» handler om
barn på ﬂukt fra Syria, hvor hun lar ett av barna selv fortelle sin egen historie. OsLove Film Festival vil være en annerledes ﬁlmfestival, en festival
hvor ﬁlm står i sentrum, men hvor målet er å skape en større opplevelse.
Vi vil hente tilbake magien som oppstår når mennesker ser ﬁlm sammen,
og bruker inspirasjonen de får fra ﬁlmen og dets budskap til å bedre forstå verden vi lever i, bygge broer og å skape endring i samfunnet.
Derfor vil OsLove Film Festival ha ﬁre forskjellige temaer, ett tema for
hver dag festivalen varer.

Ida er som en champagneflaske på nyttårsaften når hun forteller om
OSLOVE Film Festival. Den er hennes og Johns kjærlighetsbarn.
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DEDIKERT TIL
NESODDENS
LOKALE NÆRINGSLIV
Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.
Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:
• Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
• NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
• Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
• Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
• NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og
sosial art i løpet av året.
• Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens
næringsliv og styrende organer.
• Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.
Meld dere inn via vår hjemmeside www.nesoddenvekst.no eller pr. e-post til post@nesoddenvekst.no
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Program:
Norsk kortfilm: 3. oktober 2019
Flyktninger og håp: 4. oktober 2019
Filmmagi: 5. oktober 2019
Klima: 6. oktober 2019
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Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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«Unge Fleksnes» styrer skuta
Reidar Fredrik Frydenlund spilte
hovedrollen i filmen «Unge
Fleksnes».
Kanskje tilfeldig, men dagen etter
at Rolv Wesenlund døde 18. august 2013, begynte Reidar som
matroslærling om bord i nesoddbåtene.
Nå styrer han skuta, som overstyrmann!

Styrmannsskolen
– Etter læretiden som matros, gikk jeg styrmannsskolen i Ålesund 2015-2017. Nå seiler
jeg i Color Line, og som avløser ombord i nesoddbåtene. Det er gøy å kjøre båt, og når jeg
har 14 dager fri fra Color Viking, styrer jeg
gjerne en nesoddbåt, sier den enslige styrmannen. Familie har det ennå ikke blitt tid til,
men det kommer nok etterhvert, sier «Fleksnes» håpefullt, og dett var dett!
I Signalen lurer vi på hvor lenge denne
sjøoffiseren forblir «singel».
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Signalen kondolerer
som matros/billettør ombord i nesoddbåtene.
Frem til 2011 sto han stødig på sin vakt,
og var en vel ansett og kjær kollega.
Vi lyser fred over Knut, som døde fredelig
etter en lang og stri kamp mot kols, natt
til 15. august 2019.

Turid Sæborg er død.
Turid begynte å jobbe på nesoddbåten i
1971, og jobbet i kiosken i 30 år.

Matros Knut Janeschitz er død.
Knut ble født i Klagenfurt i Østerrike i
1946 og kom til Norge sammen med familien i 1952.
Allerede som barn hadde han utferdstrang,
og da han var konfirmert som 15-åring
bar det rett til sjøs.
Det ble 25 år i utenriksfart, mest på
gasstankere, først som dekksgutt, etterhvert som båtsmann.

Turid var født 2. januar 1938 og døde i
Ørebro 6. august 2019 etter en forferdelig
demenssykdom.
Hun var alltid blid og glad – og veldig nøye
med å ha en ren kiosk, og var alltid velstelt!
Hun var den av trisene som hadde lengst
fartstid i nesoddbåten, og derfor fikk hun
alltid førsterett på ny kiosk når det ankom nye båter!
Turid startet som vikar på de gamle nesoddbåtene Prinsen og Veslefrikk.
Hun fikk egen kiosk først på Tyrihans så
på Lykkeper, videre på Huldra og til slutt
på Dronningen.
På M/S Huldra var hun også en av mannskapet i forhold til sikkerhet ombord, båten hadde ikke lov å kjøre uten henne!
Turid var alltid pålitelig, hun forsov seg
én gang på 30 år, vasset i snøstorm ned
til Kavringstrand mange kalde vintermorgener kl 04.45! Ingen skulle gå glipp
av sin morgenkaffe og Kvikklunsj!
Hun var veldig godt likt av mannskapet,
fordi hun alltid var rettferdig og også litt
streng med gutta om bord!
Vi lyser fred over Turids minne!

I 1986 gikk han i land i Oslo, og begynte
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Båtruter 2019 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside per. 29. mai 2019.

Mandag - fredag

Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag

Mandag - fredag
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LØSN.2-19: Denne sommeren dreier det seg ikke bare om bladet Signalen for vi venter i spenning på det som skjer på Tangen Brygge.

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Hans-Petter Hverven fra Oslo.
Med gavekortet kan du handle for
500 kr hos Circle

K, Flaskebekk Auto-

senter AS. 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 15. november 2019.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,–

kroner
som kan brukes hos Annas Hybel,
på Fjellstrand.

Grønn Festival for niende gang

«Corncrake»

Miljøpartiet de Grønne med Øyvind Solum i spissen, hadde alliert
seg med værgudene da de arrangerte Grønn Festival på Hellviktangen for niende gang.
«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
Firebarnsfaren Øyvind Solum er Miljøpartiet de Grønnes ordførerkandidat på Nesodden.
Han ønsker et enda større og grønnere skifte i politikken, og er åpen for samarbeid med
alle partier som ønsker det samme.
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– Bedre blir det ikke, sa en smørblid
ordførerkandidat, og la til at politikere fra nesten alle de andre politiske partiene hadde vært innom
festivalen.
– Miljøpartiet de Grønne tiltrekker
seg alle fargenyansene i politikken,
sier humørsprederen, og vi samarbeider med alle som vil få til et
enda større grønt skifte. Rammen
rundt Grønn Festival på Hellviktangen kunne ikke vært bedre!

Arrangement for alle

politikk, og vi ønsker å skape allianser, og skape samarbeid på tvers av
politiske skillelinjer. «Alle» er her i dag, sier han opprømt, jeg snakket
nettopp med en høyremann, og Senterpartiet ble enda grønnere etter å
ha vært på Grønn Festival.
Ryktet om en fantastisk festival har spredd seg helt til Oslo.
Det rapporteres om stappfulle båter og busser med folk fra «Løkka”, som
la søndagsturen til idylliske Helviktangen.

– Grønn Festival er en festival for alle, sier Øyvind, – den er gratis og har
tilbud til barn og voksne.
Festivalen er magisk og et uttrykkk for vår visjon om å ta vare på Nesodden som kulturkommune. I Miljøpartiet de Grønne fører vi en hyggelig

Hellviktangen er et perfekt sted for en grønn festival.
Spesielt når værgudene spiller på lag. Kanskje gudene synes at
det Miljøpartiet de Grønne gjør, er helt all right?

– Vi kommer i alle farger, sier Øyvind Solum, Marte Rastad,
Ole Solheim, Stefan Norris og Kvitebjørn Kong Valemon
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«Stairway to heaven»
For mange er trappene i Kleiva trappene til/fra
himmelen. Trappene er en del av Kyststien og forbinder Øvre Utsiktsvei med Flaskebekk.
En av Nesoddens utallige perler!

Elendig forfatning
Etter mange års manglende vedlikehold var imidlertid trappene i en sørgelig forfatning. Det var faktisk forbundet med en ikke ubetydelig risiko å
forsere trappene, særlig vinterstid. Slik er det ikke lnger.
To ildsjeler, to vel, en velvillig kommune og en pengesekk har gjort Kleiva
til et eventyr som har gått i oppfyllelse.

Nøkkelpersonene bak Kleiva: Sjur Sætre, Erik Adland, Truls
Wickholm, Øystein Sørum og Hege Holm. Hege er styremedlem i
Flaskebekk Vel og var programleder for anledningen.
Grøstad Landhandleri

«Corncrake»

Ildsjeler og godt samarbeid
Ordfører Truls Wickholm berømmet ildsjelene Sjur Sætre og Øystein
Sørum for deres innsats som trappegeneraler.
Til gjengjeld berømmet generalene Nesodden kommune og Sparebankstiftelsen DNB for deres bidrag på henholdsvis 500 og 400 tusen.
Sammen med 100 tusen fra Flaskebekk Vel og 10 tusen fra Nesoddtangen
Vel, var det nok til å finansiere prosjektet, som har blitt helt fantastisk.

Offisiell åpning
Store og små strømmet til den offisielle åpningen med norske flagg og
ballonger. Det ble servert brus og boller, og ordføreren talte. Det samme
gjorde varaordføreren og trappeentusiastene, hvoretter Truls Wickholm,
som seg hør og bør, klippet snoren og erklærte trappene for åpnet.

??
Herr og fru Wickholm fikk testet kondisen i Kleiva.
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Den nye Onassis

«Corncrake»

I likhet med Aristoteles Onassis, dro Garasimos Ktenas ut i verden med to tomme hender.

– Min far måtte skrive under på mine vegne, forteller Gerasimos, – jeg var bare 15 år og ville til sjøs.
Først innenriks i Hellas, deretter med fosfat fra Norge
(Porsgrunn) til Portugal, før jeg fikk hyre som jungmann
på Ari Onassis sin yacht Christina.
Det var en fantastisk tid mellom 1973 og 1975, jeg fikk se
«hele verden» og skjønte at penger ikke er alt.
I dag er jeg verdens «rikeste» mann, jeg er frisk som en
fisk, har den beste arbeidsplassen på planeten, jeg er
skipper på egen skute, og er rik på alt annet enn penger!

«Corncrake»

Grøstad Landhandleri

M/T Olympic Charriot
Ari Onassis var i sin tid verdens største tankreder. Etter at han døde i
1975 mønstret jeg på en av rederiets tankskip, 116.000-tonneren Olympic
Chariot og seilte som tredjemaskinist. Tiden ombord i yachten til Onassis
hadde imidlertid gitt mersmak, og å seile med passasjerer er mye bedre
enn å seile med forsfat og olje. Sammen med mine brødre ble det chartertrafikk, og de siste 28 årene har jeg vært skipper på egen skute.

Skiatlos

??

Det er en skjebnens ironi at Aristoteles Onassis og Gerasimos Ktenas
kommer fra det samme fantasiske øyriket i Hellas.

Konkylen er Odysseias signalhorn og kan høres lang vei.
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Onassis kjøpte i sin tid øya Skiatlos, og i dag
tjener kaptein Ktenas sine penger på å vise turister øya.
Øya eies i dag av den styrtrike russiske oligarken Oleg Deripaska, og hans yacht ligger fortøyd
der hvor Christina i sin tid lå.

Baugspydet og kjølen er
«stålsatt». Odysseia kan
derfor « strandsettes».

Øya og farvannet rundt er imidlertid strengt bevoktet, og ingen uvedkommende kommer verken i land, eller innenfor et sinnrikt system av
bøyer og vaktbåter.

Odysseia
I likhet med oldtidens krigsskip er Odysseia utstyrt med seil og baugspyd.
Baugspydet ble i sin
«Corncrake»
tid brukt til å «torpedere» fiendens skip, i dag
brukes stålbjelken til å «pløye» skuta på land.
Det gjør at Gerasimos kan kjøre sin skute på
land, og servere lunsj til sine passasjerer, på
strender som russiske oligarker og andre millardærer bare kan drømme om.
Strendene er kritthvite, vannet er azurblått, og
lunsjen er fyrstelig. I tillegg serverer kapteinen gresk mytologi, og en tankevekkende forelesning om plastforurensningen til sjøs.
– Det er mitt bidrag, forteller han,
– vi kan alle bidra, og ombord i mitt skip bruker
vi bare papp og ting som kan resirkuleres.

Katerina, Dimitris og Gerasimos forbereder dagens lunsj på stranda.
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- Når seilet er satt er jeg verdens
lykkeligst mann, sier Gerasomos
Ktenas.

Kunst på heisatur
I fjor sommer var matros Joakim Holand og
kona Britt på ferie i Italia.
I landsbyen Clusane ved innsjøen Lago di Iseo,
falt de i staver over et maleri av en båt i solnedgang.
Som matros er båter i solnedgang Joakims
store lidenskap. «Elg i solnedgang» kan han
spare seg for!
Motivet var hentet fra Comosjøen. og malt av en
lokal kunstner.
Maleriet ble kjøpt, og pakket godt inn.
Det var for stort til å tas med på flyet, og pakken
ble derfor adressert til Elgtråkket (!) i Norway
og levert på det lokale postkontoret.
Så langt, alt vel.
Høsten kom, og det samme gjorde vinteren,
men maleriet uteble.
Posten og den Italienske ambassaden ble kontaktet, men kunne ikke hjelpe.
Det kunne imidlertid den Norske ambassaden i
Roma og Katja på Rosamunda Hotel i Clusane.
Ambassaden og Katja klarte å spore maleriet,
som hadde vært på en skikkelig heisatur.
Våren 2019 befant det seg på postkontoret i Milano, og i sommer satte Britt og Joakim kursen
mot Italia, i bil!

Matros Joakim Holand på Baronen
med emballasjen maleriet var pakket inn i.

Etter en tretusen kilometers biltur ble Joakim
endelig gjenforenet med sitt kunstverk, og maleriet er nå på plass på veggen i Elgtråkket.
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– Turen var fantastisk, sier Joakim,
– og vi har fått en venn for livet i Italia. Jeg ser
ikke bort fra at vi tar turen til Katja på Rosamunda Hotel, også neste år.

Norsk Kunstglass as

VED TIL SALGS
Bjerk i storsekk,
80 l. og 60 l sekk.
Gran i storsekk.

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

Bestillinger mottas på tlf:

66918048/95820102
og 90879586
mellom
08.00 - 10.00 og
20.00 - 22.00

NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

NESODDEN
TORGHANDEL

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no
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Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

SESONGPREMIERE 16. NOVEMBER
Oslo Nye Trikkestallen

URPREMIERE 21. NOVEMBER
Oslo Nye Centralteatret

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

SESONGPREMIERE 14. NOVEMBER
Oslo Nye Hovedscenen

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

