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SIGNALEN
R E S TAU R A N T & S J Ø B A D

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag – torsdag: 16.00 – 22.00
fredag - lørdag: 12.00 – 23.00 • søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.
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reise på «minicruise» med nesoddbåten, og
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rute B21 til Son.
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Den merkelige sommeren er på hell.
Sommeren hvor vi måtte være hjemme i
landet vårt, og klare oss, som best vi kunne.
En oppgave vi har bestått med glans, men det
skulle da også bare mangle.
Vi har «sydenstrender» på Lista, Sola og i Lofoten, og en natur som tar pusten av selv den
mest reisevante globetrotter.
Vi kan plukke plommer i Hardanger, og spise
fenalår på Gol.

Nå tar imidlertid sommerbåten en pause
frem til neste vår.
Dersom du ikke rakk båten i år, må du vente
til neste år.
Takk for en kjempeflott sommer, kjære
Norge – og takk til alle som har holdt
bussene og båtene i gang.

God høst!

Vi kan spise nykokte reker, krabbe og kreps
på den ytterste nøkne ø, eller midt på Rådhusplassen i Oslo.
Og vi kan være hjemme hos oss selv.
Kanskje ikke så dumt med en tenkepause.
En tenkepause som har gitt naturen en sjanse
til å komme seg
Det er ingen menneskerett å reise til
«Syden» flere ganger i året, og kjøpe stadig
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Følg oss på

Varden leir
Det er HV-02 Oslo og Akershus
heimeverndistrikt som disponerer
Varden leir, og Nesodden og Frogn
HV-område som administrerer
leiren.
HV-området har en aktiv
befalsforening bestående av ildsjeler med befalsbakgrunn fra
forsvaret som samles hver tirsdag.
Gutta gjør en kjempeinnsats med
å holde leiren i stand, og åpner
gjerne porten for Nesodden kommune, og andre som har lyst til å
lage «liv i leiren».

«Kulturisten»
«På stedet hvil»! Vaktholdet i leiren blir besørget av HV-U og Nesodden Befalsforening. HV-Ungdommene
Tyr Grimstad, Brage Grøndahl og Tor Halle fra Befalsforeningen.
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I år har store deler av Nesodden kommunes
«Kulturisten» foregått i leiren, og Nesodden
Teaterfabrikk har hatt sin sommerskole og

teateroppsetting på Varden.
Til daglig er det full aktivitet i hundegården, hvor firbente nesoddinger
kan utfolde seg. I løpet av høsten og vinteren skal U3A (Universitetet
for den tredje alder) ha sine arrangement i leiren, og dersom værgudene velsigner oss med snø, lover Nesoddens «løypekonge» Anders
Kjensli preparerte løypetraséer fra den nye innfartsparkeringen i
«Vardendumpa».
Turområdene i leiren er fantastiske. Fra toppen av «kransekaka» kan
man se syv prestegjel og «halve kongeriket».
Da president Barack Obama mottok Nobels Fredspris, ble det for sikkerhets skyld satt opp et rakettbatteri der hvor julegrana sto for noen
år tilbake. Presidenten ble passet godt på!
Porten og inngangspartiet til Varden leir har vært uforandret siden 2. Verdenskrig. Når HV har øvelse går det greit; da er det trafikkdirigering med
militær presisjon. Ellers er porten stengt.

Nesodden Befalsforening gjør et forsøk på å gjenskape den berømte scenen
fra 2. verdenskrig: Erobringen av Iwo Jima.
Tor Halle, Christopher Olsen og Bjørnar Lia.

Trafikken forbi Varden leir er betydelig, og bilene kjører fort!
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HV-Ungdom
– «Aktiv Fritid»
Hver tirsdag samles Nesodden Befalsforening
og HV-Ungdommen på Varden. Ungdommene får
opplæring i felttjeneste sommer og vinter (dvs å
bo ute i naturen med bruk av forsvarets utstyr),
som innebærer bruk av kart/kompass, førstehjelp, primus, radio, kamuflasje, og ikke minst
hvordan holde seg tørr og varm nok.
I tillegg er det fokus på fysisk fostring, riktig bruk
av uniform, sluttet orden og våpentjeneste under
streng veiledning. Alle disipliner er med på å
forberede ungdommen på tiden i førstegangstjeneste/befalsutdanning, og initielt forberedelse til
HV-ungdomsøvelser som pågår i helger på østlandet (ca seks per år), hvor man møter HV-ungdom fra andre deler av Viken, samt utveksling til
USA og Storbritania.
Vi har flere tidligere HV-ungdommer på halvøya
som nå har gjennomført Befalskole og Krigskole
– HV-ungdom er en god start!
– Vi kan tilby ungdommene et unikt miljø i naturskjønne omgivelser, sier Geir Michaelsen,
tidligere områdesjef i Nesodden og Frogn HV-område.
Kontakt oss på nesodden.befalsforening@gmail.
com eller kom innom – vi er i leiren fra klokken
18.00 hver tirsdag.

Anders Kjensli kjenner nesoddmarka bedre enn de fleste. Han har brøytet og preparert skiløyper i årevis. Her viser han hvor det kan komme ny adkomst til Varden leir, Brattbakken, og hele
løypenettet på Nesodden. Ledlys blir det også, dersom Anders får det som han vil.
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Der hvor ingen skulle tru …
Sjøfarende langs Nesoddens vestside har siden 1850 kunnet se den idylliske
plassen «Mellomstrand», som ligger lunt i en bukt nord for Alværn brygge.
– Mine besteforeldre kjøpte stedet i 1934, og siden har vi vært her, forteller
Katrine Jakobsen.
– Først mine besteforeldre, så mine foreldre, og selv har jeg vært her hver
eneste sommer i hele mitt liv. Neste generasjon er forlengst også på plass, og
stortrives på den gamle husmannsplassen.

To gård
Mellomstrand ligger mellom Sjøstrand og
Nordstrand og var i sin tid en husmannsplass
under To gård. Plassen har våningshus, bryggerhus, fjøs og utedo, og selvølgelig en sjøbod
helt nede i strandkanten. Lengre ned i 100
meters beltet er det umulig å komme, og uten
båt er det heller ikke lett å komme til Mellomstrand.
– I gamle dager tok vi båten til Alværn brygge
og gikk forbi «Gårdane» i Alværnbukta og over
til Mellomstrand. Det er ikke mulig lenger, og
båten stopper jo heller ikke på brygga.
Som regel går vi opp og ned den bratte stien,
eller vi tar båt til Nesoddtangen og buss til
Alværn. Det er en veldig fin tur. Vinterstid får
Mellomstrand hvile i fred, i sine harmoniske og
naturskjønne omgivelser.

Besøk
– Hele sommeren får vi besøk av familie og
venner, forteller Katrine og Ivar. Barn og barnebarn stortrives på Mellomstrand, og våre
venner har besøkt oss her i over femti år. De
mest ivrige gjestene kommer like sikkert som
trekkfuglene, og fiskeørnparet som har hekket

Nord-Norge, Vestlandet, Sørlandet? Nei, Mellomstrand på Nesodden!
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Lyngåsveien 24
– ved Samfunnshuset
Tlf. 411 58 774
nesodden.vertshus@gmail.com

man 13.00–00.00 • tirs 13.00–00.00
ons 13.00–01.00 • tors 13.00–01.00
fre 13.00–02.00 • lør 13.00–02.00
søn 13.00–00.00

Velkommen til vertshuset!
Her kan du få en rimelig søndagsmiddag med f.eks. kjøttkaker, karbonader,
fårikål, flesk og duppe og skinkestek.
Husmannskost søndag til torsdag.

Karbi
smørbrsød
kr. 49
,–

Nesodden vertshus
– stedet med det gode vertskap!

Fra vår deilige, lune uteplass
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i nærheten i flere år. Bortsett fra Mellomstrand er strekningen fra Kavringen til
Alværn ubebodd og ørnefamilien får være i fred. Sommeren på Mellomstrand er
over og stedet går i dvale, stillheten senker seg over den gamle husmannsplassen.

Fra ﬁskerplass til feriehus

Utsikten fra Mellomstrand mot Steilene og
Oslofjorden er fantastisk!

Ekteparet Katrine Jakobsen og Ivar Gammelsmo koser her.

Hans Peter Hansen var født 1844 ute på Fyrsteila.
Han var bare 18 år da faren, fyrvokteren, døde
i 1862. Hans Peter ble i 1867 gift med Laura fra
Ommen og de fikk ti barn, alle født i Mellomstrand
i perioden 1868-1890.
I 1875 hadde de en kalv og satte to tønner poteter
på den lille jordflekken rundt huset. Hans Peter
var fisker, men flere av hans sønner kom i arbeid
for oljeanlegget Østlandske på Steilene.
Hans Mellomstrand døde i 1921 og kona Laura i
1934. De har en rekke med etterkommere.

Hans Peter Hansen Mellomstrand
og hans kone Laura i hagen foran
huset på Mellomstrand før 1921

Arne Kjeldstadli, Elisabeth Bonnevie og Erik Arntzen (ytterst til høyre), synes det er helt all right
å være på besøk hos Ivar Gammelmo og Katrine Jakobsen (i midten).
9

Vi ønsker alle våre passasjerer
en god høst!
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Steilene blir (enda) flottere!
Nesodden kommune fortsetter med oppgraderingen på
Steilene. Først var det dypvannskaia på Landsteilene,
som ble klargjort for rutegående anløp.
Nesoddbåtene (rute B21) anløper Steilene to ganger hver
dag om sommeren. Nå kommer det nytt bryggeanlegg for

besøkende, som kommer med egen båt, og sist, men ikke
minst:
Det er ryddet opp, og blitt veldig fint rundt det gamle
Tapperiet.

Det første som møter ilandstigende passasjerer på dypvannskaia er det gamle
Tapperiet på Landsteila. Her holder Nesodden kystlag til.

«Uteskolen» på Nesodden har bidratt i oppryddingen på Steilene.
Truls Wickholm, Rune Sætheren, Hanne Lid og Per Egil Garder.
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SODDENS
HYGGELIGSTE
NESODDENS
HYGGELIGSTE
NINGSSTUDIO!
TRENINGSSTUDIO!

TRYGT OG MILJØ.
PERSONLIG MILJØ.
T TRYGT OG ET
PERSONLIG
OG KOSTHOLD.
PPFØLGING OPPFØLGING
AV TRENING AV
OGTRENING
KOSTHOLD.
OG PT-TIMER
EFFEKTIVE OG
PT-TIMER
OG GRUPPER.
OTIVERENDEMOTIVERENDE
OG EFFEKTIVE
GRUPPER.
REHABILITERING
EHABILITERING
AV SKADER. AV SKADER.
05:00
- 24:00
ALLE DAGER.
PNINGSTID: ÅPNINGSTID:
05:00 - 24:00
ALLE
DAGER.

WEB: NESODDEN-TRENINGSSTUDIO.NO
NESODDEN-TRENINGSSTUDIO.NO
E-POST: POST@NESODDEN-TRENINGSSTUDIO.NO
ST: POST@NESODDEN-TRENINGSSTUDIO.NO
TLF: 92229347

Fra
495,-mnd.

92229347
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Fra
495,-mnd.

Omfattende jobb
Det var Viken Sjøtjeneste som utførte arbeidet
på «dypvannskaia», nå er selskapet i full gang
med «besøksbrygga».
– Vi slår ned fundament, så kommer det jerndragere, og på toppen av den 50 meter lange
brygga kommer det trekledning. Ruben Hansen og Yngvar Moe har blitt mahognybrune på
ryggen, og synes at jobben på Steilene er helt
all right. - Steilene må være en av de fineste
plassene i Indre Oslofjord, og nå blir «perlen»
enda flottere, og bedre tilgjengelig.

I løpet av høsten vil bryggeanlegget være ferdig, og enda flere vil få anledning til å besøke
øya. Ruben og Yngvar satser på å være ferdige
i løpet av september.
Neste sommer blir det liv og røre på brygga!

Tapperiet
Bygningene på «dypvannskaia» huset i sin tid
tapperiet på Steilene. I senere år er det Nesodden kystlag som har holdt til på kaia. Kystlaget
I solveggen mot sør er du garantert å bli solbrent!

Ordføreren er synlig stolt av jobben som utføres
av Viken Sjøtjeneste. Fundamentene til brygga er
slått ned, og forsterket. Snart kommer dragerne
og dekket,
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har gjort en kjempejobb med å vedlikeholde
bygningene, og har i sommer foretatt en «total
makeover» av stedet. Skrot og søppel er ryddet, og blomster er plantet. Det var en overrasket og smørblid ordfører som konstaterte
at Kystkultursenteret nå fremstår som det bør.
Nå håper han at stedet kan få en driftsform og
en forutsigbar fremtid, slik at Steilene blir et
sted for alle. Kystkulturen er en vesentlig del
av Nesoddens kulturarv, og Steilene spiller en
hovedrolle i formidlingen av den.

U3A

Høsten er tid for studier, og
studentene samles.
Universitetet for den tredje
alder (U3A) er intet unntak, men nå må studentene
møtes på alternative steder.
«Universitetet» (Samfunnshuset) har vært stengt for
U3A siden i vår, og er det
fortsatt, men «studentene»
har alliert seg med «soldatene».
U3A har fått låne «messa»
på Varden, og da passer det
bra at Stein Turtumøygard
skal holde foredrag om «Da
krigen kom til Nesodden»
24. september.

Styret i U3A Nesodden består av Hanne Gilbo, Anne Marie Zapffe, Nils Erik Lie, Arnhild Kihl og
Tore Henning Larsen (som den observante leser vil se en liten skygge av nederst på bildet).
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Bjørn Hansen har allerede
holdt foredrag om Donald
(Trump), og da ble det liv i
leiren.
Stinn brakke!

Alterntivt møtelokale
– Dessverre er Samfunnshuset fortsatt stengt
for oss, sier Nils Erik Lie som er styreleder i
U3A.
– Vi har derfor saumfart Nesodden på jakt
etter et alternativt møtelokale, og heldigvis
har vi funnet en løsning på Varden. «Alle» vet
hvor Varden er, og bussen stopper rett utenfor leiren.
Av smittevernhensyn må vi riktignok begrense antall deltakere til 50, og alle må
melde seg på og betale på forhånd, men alle
får småkaker og kaffe i egen pose, og kaffe
med lokk.
Ett av styremedlemmene i U3A er fhv sersjant
i Nesodden HV, og vil påse at alle gjør honnør
foran portrettene av Kongeparet, og respekterer smittevernreglene.
– Følg med på nettstedet vårt for informasjon
om høstens møter, og er du ikke medlem i
U3A så bli det nå, sier den pensjonerte førstelagmannen i Borgarting lagmannsrett, fra
Fjellstrand.

Vinternummeret av Signalen kommer
4. desember
Det tas forbehold om endringer uten
forutgående varsel.

En kort historikk
Idéen om å starte kurs og forelesninger
for pensjonister ble unnfanget av
professor Pierre Vellas ved universitetet i den franske byen Toulouse i 1973.
Prosjektet kalte han Université du
Troisième Age (U3A). Idéen slo an og
spredte seg snart til en rekke land. I
England ble University of the Third Age
(U3A) etablert i 1982.
I begynnelsen var det universiteter som
tok initiativet til å etablere U3Agrupper som en del av sin virksomhet,
men snart tok pensjonister selv
initiativet til å danne frittstående
U3A-organisasjoner uten tilknytning
til noe universitet.
I Norge har idéen om livslang læring
spredt seg under flere betegnelser
enn U3A, f.eks. pensjonistuniversitet,
eldreuniversitet, senioruniversitet,
pensjonistakademi, eldreakademi,
eldreforum, etc.
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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
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

Kulturisten med ny vri!
– I lys av koronaen har vi tenkt nytt og kreativt, sier Steinar «Bono»
Dahlen. Iført solbriller og hawaiiskjorte, sitter han i skyggen under
tuntreet på Østre Skoklefall gård, sammen med Ellen Knutsen og Anna

Sandbæk. Trioen har klekket ut
en «Vandrefestival», som i år ikke
går langs kysten («Kystkulturisten»), men til skogs, og ender opp
på Varden med musikk i calypsotakt .
Datoen er 19. september, og det
kommer garantert til å bli liv i
leiren!

«Vandrefestival»
– Startområdet blir «Sletta Kafé», forteller
trioen, som bobler av iver og entusiasme.

Det kunne ha vært Bono, men det er Steinar Dahlen sammen med Ellen Knutsen og Anna Sandbæk
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– Det gjelder å få folk i aktivitet, tenke miljø
og folkehelse, og tenk hvilke muligheter
vi har til det på Nesodden. Traseen vi skal
følge er på tre kilometer og egner seg for
alle, bortsett fra de minste som sitter i barnevogn, og de eldste som sitter i rullestol.
Det er skogsterreng, selv om vi i hovedsak
følger turveiene.
Langs traséen blir det ulike poster, med historisk og annen informasjon.

Liv i leiren

Problemet er bare koronaen. Maksimalt 200 vil slippe inn på Varden, så her er det førstemann til mølla.

I den gamle militærleiren på Varden blir det konsert.
Nesoddingen Per Øystein Sørensen med band, og Henrik Horge og
Calypsokameratene kommer til å få det til å swinge.
Programmet er spekket med liv og røre mellom klokken 12 og18, og
kommer til å trekke til seg nesoddinger som fluer på et fluepapir.

Startnummer får man utdelt på Skoklefall, og for å slippe inn i leiren, må man ha det på seg. Startnummeret er gratis.

Calypsokameratene får det til å swinge.
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Jakten på annekset
Tolv år gammel ble «Kalland»
(Karl Andreas Knutsen) sendt til
Oslo alene, for å besøke sin tante
Randi Brembo, på sommerferie.
– Hun bodde i et anneks på
Flaskebekk eller deromkring,
forteller «Kalland», og jeg skulle
så gjerne ha visst hvor.
– Jeg ser det for meg, men har ikke
klart å finne det.
Spørsmålet er om noen av
Signalens lesere husker Randi
Brembo, og hvor hun bodde?

Ekte «Araber» fra
Haugesund
I Haugesund er det de færreste som vet hvem
Karl Andreas Knutsen er, men alle vet hvem
«Kalland» er.
Den pensjonerte brannmannen, linjemontøren og elektrikeren har levd hele sitt liv i
«sildabyen», og er dessuten pappaen til vår
egen kommunalsjef Ellen Knutsen.
Sammen jakter de nå på tante Randis anneks.

Far og datter på benken.
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På egenhånd i Oslo

glemmer aldri min første Pepsi-dispenserbrus på snackbaren i Olav
V’s gate.
I Haugesund hadde vi verken snackbar eller dispenserbrus.
– I tillegg glemmer jeg aldri Frascati, hvor tante lærte meg å spise
kylling. Hun hadde bodd i Paris før og under krigen, var distingvert og
verdensvant. Hun reiste fra Haugesund i 1933, ble gift med en russer
i Paris i 1935, og tilbrakte sine siste år som pensjonist i Haugesund.

– Turen fra Haugesund til Oslo gikk med buss, erindrer «Kalland».
Tante Randi jobbet i resepsjonen på Grand Hotel, og reiste med nesoddbåten til og fra jobb. På brygga i Oslo ble jeg overlatt til meg selv,
med beskjed om å møte henne på brygga når hun var ferdig på jobben. I mellomtiden var jeg overlatt til meg selv, og byen lå for mine
føtter. Vigelandsparken og byens severdigheter ble utforsket, og jeg

Det hører også med til historien at tante Randi flyttet fra annekset til
en leilighet i første etasje, i det samme huset som «Kalland»s datter
Ellen bor i, i dag.
Hvor tilfeldig er ikke det,
spør «araberen», mens
han jakter på annekset.

«Araber»
Folk fra Haugesund er
«arabere», en betegnelse
som bæres med stolthet.

sitt

Det er Anna Oline Brembo Knutsen som

«Kalland»

opp ved siden av tante Randi
pvasker
å
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«Kalland» forteller at
«araberen» oppsto da en
bedugget sjømann forsøkte å komme om bord i
skip, for mange år siden i
«Arabia».
Sjømannen hadde havnet
på galeien, blitt ranet til

skinnet, og kom tilbake til skipet kun iført et laken.
Vakten ved landgangen nektet «araberen» adgang, men sjømannen svarte: – eg e ikkje araber, eg e fra Haugesund, og ble sluppet
om bord.
I Haugesund er alle «arabere»!

Vakttelefon:

22 30 00 37

Vi er tilgjengelig 24/7
- 365 dager i året
• Slamsuging
• Rensing
– fjerning av oljetanker
• Høytrykkspyling
• Rørinspeksjon

Her er bilde av annekset!

«Kalland» som tolvåring
20

I norva24.no

Damene i dyrebutikken
Begge to kommer fra Fjellstrand, og begge elsker dyr. Begge har dyr som hobby og jobb, og begge har
hund, som er med på jobben. Den ene damen finner vi i dyrebutikken på Tangen, den andre på
Fagerstrand.

Gründeren
June Berntsen åpnet dyrebutikken sin i 2012, og har opplevd en
fantastisk utvikling.
Omsetningen har økt jevnt og
trutt, og nådde nesten et tosifret millionbeløp i 2019. June
har drevet med overskudd hvert
år, og egenkapitalen i firmaet
er bunnsolid. Så solid at hun tok
sjansen på å åpne en ny dyrebutikk på Fagerstrand, i de gamle
lokalene til Skogheim Bygg.
Bygget er som skapt for mennesker som er glad i dyr. På Fagerstrand driver Tira Kuusela
butikken, og kursvirksomheten.
I Tangen Senter finner vi June og
samboeren Petter. Til sammen
sysselsetter de to dyrebutikkene
seks ansatte.

Ingen tvil om hvem som er sjefen. Bowie (oppkalt etter David Bowie) er en
tre år gammel Sibirian Husky. Mido (7) er en Australsk gjeterhund, og holder
seg på sidelinjen. Begge er med sine matmødre på jobb
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Nesodden
NYE VAKRE
NYE VAKRE LADY FARGER
LADY FARGER
Utforsk nye fargekombinasjoner

og skap en personlig stil.
Utforsk nye fargekombinasjoner
og skap en personlig stil.

Tangen senter
tlf. 40 00 59 54

Nå kan du kjøpe
ferdigblandet maling
på jernia.no
Slipp å
stå i kø og
spar tid

Trenger du råd til fargevalg?
Vi har gratis fargerådgivning
i våre Vi
butikker!
hjelper deg å finne

Vi har fargerådgivere
den perfekte fargen
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Kursvirksomheten
– Etableringen på Fagerstrand har vært en
«innertier», forteller June.
– Våre valpekurs har vært fullbookete, og hver
torsdag er det gratis treningstreff mellom
klokken 18-20.
– Det er et uformelt «drop in» treff med instruktør, og er man sulten holder Fagerstrand
Grill til ved siden av oss, kommer det muntert
fra Tira. Det er hun som holder kursene. Hun
har 1. årig utdanning som hundeinstruktør og
1. årig utdanning som adferdskonsulent.

Hundeinstruktøren i fri utfoldelse.

– Jeg legger vekt på at både to- og firbente
skal ha det gøy på kurs, og legger opp til at alle
kan lykkes. Kursene er belønningsbasert og
fokusert på det man trenger til en fungerende
hverdag.
Alle ansatte veksler mellom de to butikkene.
Nå fremover blir Tira oftere å se i butikken på
Tangen. Trenger du hjelp til kloklipp er dette
dama å komme til.
På treningstreffene er det kun to regler:
1. Spørre før man hilser
2. Holde hunden i bånd
Ved spørsmål om kurs, stikk innom en av butikkene og spør en av damene.

June Berntsen har skapt en suksessbedrift fra «scratch».
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Valpekurs på Fagerstrand med Tira Kuusela
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Nesodden Kajakklubb
– For 10 år siden var vi 40 medlemmer, nå er vi 836, forteller Magne
Braaten, formannen i Nesodden Kajakklubb. Fra luften ser Nesodden
ut som en kajakk, som ligger med bunnen i været. Vi er omgitt av kyst,
og forholdene for padling er ideelle.

Interessen for kajakk har eksplodert, alle vil padle, og på fjorden
er det plass til alle!

Stolt formann
- Jeg kjøpte kajakk i 2000, og har opplevd en
enorm utvikling i kajakkmiljøet.
Nesodden Kajakklubb har kajakker på Fagerstrand, Oksval og på Nesoddtangen gård.
Vi arrangerer introduksjonskurs (3 timer) det er et praktisk kurs der man er i kajakk og
prøver på å gå rundt, og der man lærer «kameratredning» og å sette seg opp i kajakken
og enkel padleteknikk!
Hver 1. nyttårsdag er vi på fjorden i flokk og
følge.
Til å begynne med holdt klubben til på Svestad, men da vi flyttet til Oksval tok det av.
At vi i tillegg fikk disponere lagringsplass til
kajakkene våre på Nesoddtangen gård, har
også hatt stor betydning.
Havneforholdene der er ideelle, og adkomsten fra der hvor de fleste av oss bor, og reiser til og fra jobb, er perfekte.

Interessen for kajakk har eksplodert.
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Nytt klubbhus
– Det eneste vi mangler er et klubbhus hvor
vi kan møtes, arrangere kurs og oppbevare
tørrdrakter og annet utstyr, men det får vi nå.

Sammen med Marinreperatørene og Indre
Oslofjord Undervannsklubb får vi tilholdssted
på «gamlebrygga» på Nesoddtangen, en lokasjon vi er godt fornøyd med.
Selvfølgelig hadde vi ønsket oss et perma-

Magne Braaten gir gode råd til Lene og Geir Ove.

Magne Braaten fra Kajakklubben, Lars Dalen fra Marinreperatørene, Jostein Vorkinn fra Kajakklubben
og Christina Christensen fra Undervannsklubben snekrer i vei.
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Geir Ove Karlsson og Lene Mosberg er klare for sin
første «alenetur».

varm, og har en fantastisk beliggenhet.

nent klubbhus, men den femårige avtalen med Nesodden kommune
gir oss et «fotfeste» på brygga.

I løpet av høsten håper vi å kunne invitere til kajakkurs i lokaler som
bokstavelig talt står på vannet!

Brakka er ikke et arkitektonisk mesterverk, men den blir god og

Tangenbukta er som skapt for nybegynnere i kajakk.

Kanskje ikke den vakreste brakka i verden, men Nesodden Kajakklubb, Marinreperatørene og Indre Oslofjord Dykkerklubb får møte- og klubblokaler.
Beliggenheten er det ingen ting å si på. Beliggenheten er det ingen ting å si på.

Nesoddens nest største idrettsforening, har Nesoddens minste klubbhus,
vegg i vegg med den gamle utedoen på Nesoddtangen gård.
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Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

BIOLAN

Kompostbinge

Takstørrelse 15m2

32950,

25450,–

Hurtigkomposter
220eco – Lysgrå
Varmkompost

• Uteplassen

8450,–

7990,–

• Lekeplassen
• Idrettsplassen

Redskapsbod PETER 10-1

Garasjetelt Odden
3,7 x 6,1 m

Grå (22,6kvm)

• Badeplassen

4495,–

Huskestativ
for to single
huskeseter
i stål

19375,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Åpent lørdag &
søndag
12-19 sept okt
12-17 nov des jan
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Mer enn bare butikker
Mer enn bare butikker
På Tangen Senter har vi over ti helseforetak
og butikker som er knyttet til helse og velvære!
vi overtenner
ti helseforetak
Her kanPå
duTangen
ta vare Senter
på helehar
kroppen,
og din mentale
og
butikker
som
er
knyttet
til
helse
og velvære!
helse. Vi tilbyr også ulike former for hudpleie
og massasje,
Her kan du
ta vare
hele
kroppen,
tenner
din mentale
i tillegg
til på
at du
kan
trene dans
og og
yoga.
helse. Vi tilbyr
også
ulike
former
for
hudpleie
og
Vi sees i Nesoddens handlegate! massasje,
i tillegg
athøsten
du kan gleder
trene dans
ogtilyoga.
I løpettilav
vi oss
å
Vi sees
Nesoddens og
handlegate!
åpne den
nye isenterdelen
flere butikker!
I løpet av høsten gleder vi oss til å
åpne den nye senterdelen og flere butikker!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

3 TIMER
3 TIMER
GRATIS
GRATIS
PARKERING

iPARKERING
P-garasjen

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.

w w w. t a n g e n s e n t e r. n o

www.tangensenter.no
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Rutebåten med kortest fartstid
Flaskebekk Vel hadde fått bygget Nordre Sjøstrand brygge, (i dag Søndre Flaskebekk brygge) og
vellet ønsket at Nesoddens Dampskipsselskap skulle anløpe denne med sine rutebåter. De hadde
imidlertid svart at dette ikke kunne påregnes, de hadde jo noe større dampbåter og mente trolig at
bryggen var for liten og dårlig.

av Harald Lorentzen

Da tok vellet saken i sine egne hender og våren
1920 kjøpte de dampskipet «Aasmund Vinje» fra
Skien.
Dette hadde siden 1906 gått i «hurtigrute» mellom Skien og Notodden i Telemark. Da Brattsbergbanen åpnet i 1917, var det ikke lenger
behov for noen sjøveis hurtigrute.
Vellet ville nok ikke drive skipet selv så det ble
til at man dannet et nytt selskap.
På kvelden 29. juni 1920 tok det nyinnkjøpte
dampskipet «Vestodden I» opp de kommende
aksjonærene og gikk tur fra Kavringstrand, via
Flaskebekk og Nesoddtangen brygge.
Den 7. juli 1920 ble det holdt konstituerende generalforsamling i det nystiftede «Skibsaktieselskapet Vestodden».

Som vi ser av bildene så hadde «Vestodden I» sin kaiplass ved Utstikker B i Pipervika.
(Nesoddens Dampskipsselskap brukte fram til 1938 utstikker A.)Vi ser også alle rutebåtene som
gikk til bryggene på Askerlandet. Dessuten dampskipet «Oscarsborg I» ved utstikker A.
Bildet er fra sommeren 1920. Bildet er fra Nasjonalbibliotekets fotodatabase.
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Nå fant Nesoddens Dampskipsselskap ut at de
kunne anløpe Nordre Sjøstrand brygge allikevel og dermed falt jo mye av trafikken bort for
«Vestodden I».
Samme sommer hadde de også samarbeid med
eierne av motorbåten «Flaskebæk».
Sommeren 1920 og ut i september gikk man

med begge båtene i rutene fra Kavringstrand
og innover til hovedstaden. Motorbåten «Flaskebæk» gikk nå i samarbeid med dampskipet
«Vestodden I». Vi kan jo merke oss at begge
disse båtene gikk til Utstikker B i Pipervika.

Allerede den 9. februar 1921 kan avisen Norges
Handel og Sjøfartstidende meddele at «I disse
dager er «Vestodden I» solgt for 115.000 kroner».
Selve Aktieselskapet Vestodden besto enda ett

år. Den 15. desember 1921 ble selskapet besluttet oppløst og i mars 1922 kunne man lese i
avisen at selskapet var frivillig oppløst.
Etter at dampskipet «Vestodden I» hadde drevet rutetrafikk i knappe 6 måneder ble den altså
solgt. Nå til Bohuslänska Kusten, registrert i
Sverige og med nytt navn «Borgila». Den hadde
nå rute Orust rundt. Etter 31 år var tiden over
for dampskipet som nå fikk eieren K/B Navigator v/E. Stjerna i Limhavn og nytt navn «Øreborg».
Det gikk ytterligere ett år så ble det salg til Belgia og opphugging.

Som vi ser av bildene så hadde «Vestodden I» sin kaiplass ved Utstikker B i Pipervika.
(Nesoddens Dampskipsselskap brukte fram til 1938 utstikker A.)Vi ser også alle rutebåtene som
gikk til bryggene på Askerlandet. Dessuten dampskipet «Oscarsborg I» ved utstikker A.
Bildet er fra sommeren 1920. Bildet er fra Nasjonalbibliotekets fotodatabase.
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Bildet av «Borgila» er fra perioden i Sverige og er
fra Dag Almen sin samling.
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en
fargerik og god høst!

Bruk bussen til alle
dine hemmelige soppsteder!
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«Gudinna»

«Corncrake»

Hun er en ekte «Siddis» (fra
Stavanger), har jobbet i «olja» og
er «PT» (personlig trener).
Iris Yvonne Nordbotten er damen
som har ansvaret for at nesodbåtene er bemannet til enhver tid.
En jobb som krever at hun er «på»
24/7.
Uten tilstrekkelig og kompetent
bemanning spiller det ingen rolle
om båtene går på diesel, gass eller
strøm, da blir de liggende til kai.

«Corncrake»

Forelsket
– Jeg har falt pladask for nesoddbåtene, og
stemningen blant mannskapene, sier Iris, som
også er navnet på en nydelig blomst.
I gresk mytologi var Iris også navnet på havets gudinne, og med sitt flammende røde hår,
fremstår hun perfekt som nesoddbåtenes «gudinne». Hun er på fornavn med alle de bortimot

– Kan man ha en bedre arbeidsplass, spør Iris.
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→ Thorvald Meyers gate 87

21.09 — 18.10

Foto: Tor Simen Ulstein

Hedda Roterud
Amundsen

Vi har invitert fire kunstnere til å fylle byen vår med litt
ekstra glede og energi i høstmørket. Sjekk ruter.no og
ta turen forbi om du er i nærheten.

Ruter_annonse_200x130_040920.indd 1
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hundre mannskapene, og kaffen står alltid klar
når hun kommer på besøk ombord.

«Corncrake»

– Mitt ansvar er bemanning, personalansvar og
rekruttering, og heldigvis er det mange som vil
jobbe i Norled. Vi er en attraktiv arbeidsplass
og har god tilgang på tilkallingsvikarer. Sjøfolk
som kan trå til på kort varsel. I tillegg har vi en
bunnsolid og lojal fast bemanning, som sørger

– Sammen er de dynamitt. Yngve Lind kan ALT
om båtene. Iris Yvonne Nordbotten kan ALT om
mannskapene.

– Jeg har falt pladask for byen, brygga og båtene, sier «siddisen» .
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for at vi har en regularitet som er suveren. Det har jeg forstått at nesoddbåtene har hatt i alle år, og det skal vi fortsatt ha.
– Jeg storkoser meg om bord, og har landets beste arbeidsplass.
– Her blir eg til eg dauer, sier gudinna på kav stavangersk.

Stemningen i rorhuset blir alltid god når «gudinna” kommer på besøk.
Matros Timmy Christiansen tar en telefon, maskinsjef Anders Evensen sørger for at propellen går rundt, og kaptein Lars Steinar Øvrebø styrer MF
Dronningen

Møtene blir ofte korte, men effektive. Cristiana Radu er cateringsjef og har
ansvaret for kioskene ombord. Sammen med Iris sørger hun for at kioskene
er bemannet.
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Vanntårnet har blitt «blendahvitt»
Nesoddens blideste mann,
Arne Lendl har sørget for at
Vanntårnet fremstår bedre
enn noen sinne.
Vanntårnet ble, som navnet
tilsier, bygd for å forsyne
innbyggerne i Tangenbyen
med vann.
Nå gjør tårnet tjeneste som
galleri og samlingssted for
Nesodden Kunstforening.

«Letthet»
– Fargen heter Letthet, forteller «din lokale
trefeller» og altmuligmann.
– Det var stor diskusjon om fargevalget, bortsett fra at det skulle være hvitt, men spørsmålet var hvor hvitt?
Vanntårnet har alltid vært hvitt, men hadde
blitt grått og skittent.

– Vi fikser alt, sier altmuligmannen Arne Lendl.
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– Nå har vi lagt på dobbel glassfiberduk nederst, som
er limt fast med fliselim, forteller Arne, og legger til
at ny drenering rundt tårnet fører vannet ned i bakken.
Vanntårnet fremstår endelig som den perlen det er, en
perle som eies av Nesodden kommune og leies av Nesodden kunstforening.

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.

Arne Lendl gleder seg til å åpne døren for høstens første utstilling.
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Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

Trenger du megler
i høst?
Høsten har meldt sin ankomst, og boligmarkedet
blomster som aldri før.
Skal du selge boligen din nå, er det ekstra viktig at
du tar de riktige valgene slik at så mange potensielle
kjøpere som mulig ser nettopp din bolig.
Vi mener at det enkle ikke alltid er det beste.
Våre meglere utfører en kompleks og skreddersydd
leveranse, for å sikre den ene ekstra budgiveren
som kan bety så mye for sluttsummen.
Din lokalmegler – Privatmegleren Park
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Borettidesign.no

Velkommen til

RAMMEVERKSTED OG GRAFISK PRODUKSJON

Her kan du kjøpe
bilder rett fra
veggen
eller få ditt eget
på aluminium,
lerret eller
i glass og ramme.
Finn fram ditt
yndlingsbilde
og få det
på veggen!
Glansbilde er en avdeling av Original as
GRAFISK DESIGN & PRODUKSJON

Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand
Tlf. 66 91 44 08 - post@glansbilde.no

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)
Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

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

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

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

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

«Maskustrikk Nesodden»
– Det er lettere å komme ut av skapet som homofil, enn å være skapstrikker,
sier badehusgeneral Arvid Dalseth Iversen.
I likhet med mange menn, strikket jeg i smug, og det tok lang tid før jeg turte å
strikke på båten.
– Nå strikker jeg hvorsomhelst, nårsomhelst og sammen med hvemsomhelst.

Sommeravslutning i «Strikkende menns klubb». Remi Tasc Moen, Jon Audun Thorsen,
Morten Haugerud og Arvid Dalseth Iversen strikker ivei etter et
forfriskende bad.
43

Strikkende menns klubb
– Vi er i underkant av et dusin medlemmer,
forteller klubbens stifter Remi Tasc Moen. Vi
møtes hjemme hos Arvid en gang i måneden
og strikker.
– I tillegg har vi et femtitall støttemedlemmer

Åmtanke-genseren

PRISKUTT NR. 3!
Nytt priskutt på
over 130 dagligvarer
du bruker mye av
(Gjelder fram til 3. oktober)
Se alle varene på kiwi.no

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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på Facebook, hvorav en som nettopp har stikket en poncho til kona.
– Er det noen andre menn på Nesodden som
strikker så er de hjertelig velkommen til å bli
med! sier han.
– I tillegg til strikkemøtene hjemme hos
Arvid, møtes vi på Flasken den siste tirsdagen
i hver måned til «Strikk og Drikk».
Da kan strikkende av alle kjønn møtes til hyggelig samvær.

Åmtanke
– Jeg har designet en genser jeg har kalt Åmtanke, sier Remi. Skrivefeilen er med hensikt,
ingen er perfekte.
– Selv har jeg strikket og gitt bort mange
gensere, stort sett til fremmede mennesker.
Mennesker som på ulikt vis «fryser», fysisk
eller psykisk. Menn eller kvinner som trenger
litt mennesklig varme.
– Jeg ønsker at terskelen for å gi og motta en
genser skal være lav, men det er selvfølgelig
lov å strikke en genser til seg selv også, sier
den strikkende sykepleieren.
Oppskriften og garnet finner du på garnius.no

Remi i
Åmtankegenser
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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
46

Båtruter 2020 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 1. september 2020.
Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Gyldig fra 10.02.2020
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Siste avgang med B21 (Aker brygge – Son)
er søndag 4.oktober!
Fra 31.8 til 4.10 seiler B21 kun helger, samt
fredagsturen 17.30, såkalt høstrute.
Lørdag og søndag

Fra Aker brygge kl. 1000 og 1500,
Nesoddtangen kl. 1015 og 1515 (NB! kun for påstigning!),
Drøbak kl. 11.30 og 16.20, framme i Son kl. 1200 og 1700.
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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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LØSN.2-20: Det blir nok norgessommer for de fleste i år, men ingenting er vel bedre når sola dukker opp og gradestokken passere 20.

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 24. november 2020.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Anne Mette Steinsholt
fra Fjellstrand.
Hun får et gavekort på 500 kr hos
Signalen Sjøbad på Tangen brygge.
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner

hos

Nesodden Vertshus,

rett overfor Samfunnshuset.

Sykkeldamene fra Tofte

«Corncrake»

Tour de Tofte kan måle seg med
Tour de France synes venninnene
fra Hurum.
De tok Baronen fra Filtvedt til Aker
brygge, og syklet hjem igjen.
– En kjempefin tur, sier Gry Hyttebakk, som riktignok var litt sår
bak, dagen derpå!

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
Sykkeldamene fra Hurum: Elin Justad, Gry Merethe Hyttebakk og Lise Bjerknes
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Første gang
– Vi hadde egentlig tenkt å sykle den andre
veien, fra Tofte til Oslo og ta båten hjem, men
ombestemte oss i siste liten.
Det angrer vi ikke på. Båtturen innover
fjorden er en opplevelse i seg selv, og med
«friske» bein syklet vi utover mot Fornebu,
ned til Høvik over Slependen til Holmen og
gamle Drammensvei til Slemmestad. Perfekte sykkelveier og veldig godt merket. Fra
Slemmestad gikk turen via Nærsnes og ned
til Åros, gjennom Sætre og hjem. Turen tok
5 1/2 time, med to gode pauser og ble på tilsammen 72 km.

Rute B21

Når sjekket du synet sist?

– «Sommerbåten»
Sommerbåten kommer –
og går – med trekkfuglene.
Når rute B21 begynner å
gå langs Nesoddens vestside er det vår.
Når den slutter er det høst,
og vi må vente til våren før
vi kan komme helt til Son
med båten.

Når sjekket du synet sist?

Benytt vinteren til å planlegge neste års tur, gjerne
med sykkel, som sykkeldamene fra Tofte gjorde,
eller omvendt.
Oslo – Drøbak, Son – Oslo,
eller fra/til en av de eksotiske bryggene på Nesodden.

Når sjekket du synet sist?

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

NB! Siste avgang med B21
er 4. oktober!
Elin Justad,
Gry Merethe Hyttebakk
og Lise Bjerknes triller
i land på Aker brygge

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

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.

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
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DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kløftaveien 1, 1454 Fagerstrand

DYREBUTIKK

Nesoddendyrlege Telefon

401 09 700

Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

FAGERSTRAND

DYREBUTIKK

Trefelling med
forsikring!

ÅPNINGSTIDER
Tangen: Man-fre 10-20 • Lør: 9 -18
Fagerstrand: Man-fred 11-19, tors 11-20 lørd 10-17
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Urtedamen

«Corncrake»

– Vi skulle egentlig til Tjøme, sier
Kristin Lotherington.
Nesodden var et forsøksprosjekt.
Resultatet har blitt tre barn og hestesenter, katter, hund – og nå urtehage.
Kristin er daglig leder i Skoklefallsletta 59, og fast leverandør av
urter og grønnsaker til Signalen
Sjøbad.

Kherion
– Jeg var elev av Fabio Manzetti, lærte en annerledes måte å kommunisere med hester,
og endte opp med å kjøpe anlegget, forteller
damen som er utdannet koreograf og danser.
Stallen og hestehagen på Skoklefall er hennes hjem og store kjærlighet. Alt hun dyrker
er økologisk. - Plantene jobber sammen, og
(nesten) alt kan spises. To hestehager er
gjort om til «senger» hvor beddene er som
en marsipankake. Lag på lag med kompost,

Blant hester og urter på Skoklefall.
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Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

www.samcom.no – post@samcom.no
Vi scanner/digitaliser
dias/lysbilder/negativer
Levert på USB-minnebrikke
pris pr. stk inkl. mva

1–12 stk 15,–
13-120 stk 10,–
121-500 stk 8,–
500 +
7,–

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Overføring til egen brikke kr. 50,Brikke levert av oss kr. 100,-

Fjellstrandveien 1
post@glansbilde.no
tlf. 66 91 44 08/98 81 06 06
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jordforbedring og hestemøkk, som gir et flerfarget forum og
fantastiske urter og grønnsaker. Kristin kan tydeligvis ikke bare
kommunisere med hester, hun snakker med urtene og spiser
blomstene. Til og med brunsneglene lar hun være i fred. Den
stilfarne arkitektdatteren vokste opp ved farens tegnebord, og
elsker grønne rom. Drømmen og visjonen for Skoklefall er et
fremtidsrettet tun i flyt med tiden i forhold til miljø og et grønnere levesett. «Bo mindre, del mer» en møteplass for flere, og
et rikere liv. Vi trenger nærmat, og Dag Tjersland har bevist at vi
har massevis av det på Nesodden. Kristin har bidratt med alt fra
beplanting og levering av ville vekster, til lokale urter og blomster for øyet, pluss organisering av bryllup og servering.

«Corncrake»

Et Hokaido gresskar
er nesten «suppeklart».

Svaler
Det er nesten umulig å forestille seg at Kristin kan bli sint, men
da Mattilsynet kom på besøk ble hun det.
Tilsynet kom på tilsyn, helt fra Ås, må vite, med navneskilt og
caps.
Låvesvalene i stallen måtte fjernes, de kunne ha med seg smitte.
– Ikke tale om, sa Kristin, de er rødlistet og kommer flyvende
helt fra Egypt – og er veldig sårbare..
På det tidspunkt i diskusjonen med tilsynet, fikk hun høyst uventet hjelp av hesten Pegasus. Han nappet til seg navneskiltet til
den ene inspektøren og ristet det i fillebiter.
Kristin Lotherington danser ikke med ulver, hun kommuniserer
med hester!
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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

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

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
58

Få kalesjen klar til båtsesongen!

TOKAP

Kalesjeservice
Tlf. 90 78 73 90

Oversøm av slitte sømmer,
reparasjon av rifter, hull.
Bytte av vinduer, glidelåser,
knapper, remmer m.m.
Kapellveien 80, 1450 Nesoddtangen
tokapkalesje@gmail.com
www.tokap-kalesjeservice.no

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • balkau@outlook.com
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen ved Skoklefallkrysset

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

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

SESONGPREMIERE 13. NOVEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

VG
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SESONGPREMIERE 28. NOVEMBER
OSLO NYE TRIKKESTALLEN
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