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Velkommen til Signalen Sjøbad

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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Truls Wickholm begynte sin «fartstid» på
Nesodden med å «styre» nesoddbåten.
Nå har også Hadia Tadjik fått prøve seg.
Nå vil de styre landet.
Valget den 13. september vil avgjøre om de
får anledning til det. Venneparet er partikollegaer, og begge ligger an til en post i en
eventuell ny regjering. Hadia er nestleder i Ap
og har statsråderfaring, Truls har stortingsog ordførererfaring og begge er småbarnsforeldre. Det siste er ikke minst viktig, det
gjelder å stake ut en riktig kurs for fremtiden.
Fremtiden for nesoddbåtene er allerede her.
Fergene er elektrifisert og snart følger hurtigbåtene etter. Det neste blir sannsynligvis
hydrogen, og her må staten spille en aktiv
rolle. Det samme gjelder bemanningen på
båter i norske farvann. Bemanningen bør ha
som et minimumskrav at den snakker norsk
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Denne utgaven av Signalen «kommer ut» 10.
september, tre dager før valget, og i løpet av
høsten får vi vite hvem som skal styre landet.
Styringen krever en stødig hånd og en stø
kurs – ikke ulik den som kreves av en kaptein
– og ikke minst; evnen til å lytte!

Godt valg!

Følg oss på

Årets julegave?
Jafar Altememy er administrerende
direktør i Viken Kollektivterminaler (VKT). VKT har blant annet
ansvaret for om lag 2000 terminaler og stoppesteder, og all infrastruktur rundt disse. Terminalen
på Nesoddtangen brygge er en av
terminalene.
Nå skal den bygges om og Jafar
håper at den skal være ferdig før
jul! Årets julegave til Nesodden?

Med bakgrunn fra marinen
Jafar Altememy har bakgrunn fra marinen
og han bor slik til at det første han ser når
han våkner er nesoddbåtene. Det er forsåvidt også det siste han ser før han sovner.

Selv på en regnværsdag synes Jafar Altememy at en tur med nesoddbåtene er en opplevelse, og nå
vil han gjøre opplevelsen enda bedre.
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– Det desidert mest punktlige kollektivtilbudet i Viken, sier han.
– Nittinikommani prosent, legger han til,
kanskje det mest punktlige i hele verden!

Ankomst Aker brygge
og Nesoddtangen brygge
– Ankomst og avgang Aker brygge fungerer bra, sier Jafar, men på
Nesoddtangen er det verre. Vår brukerundersøkelse, som omfatter
pendlere, turister, ansatte i Norled, Ruter, Nobina og politikere i
alle regnbuens farger har vist at der har vi en utfordring. Det kan vi

ikke være bekjent av; dette er tross alt landets mest passasjerrike
fergesamband. Terminalen fungerer dårlig slik den er i dag, av og
påstigningen er en utfordring.
Det skal vi løse nå!
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få
15% bonus all ferskpakket
fisk og fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

BONUS
KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

NÅ

0
1.800I P.LU0SS0KIW
kunder!

Kontanttjenester
i butikk

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Plantegning
Nesoddtangen Brygge

Anløp kai

1

Ankomstareal under tak

2

Vente- og avgangsareal under tak

3

Nye porter på kaikanten

4

Inngang ny kafe
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Inngang toaletter utenom åpningstid
Ankomst

Avgang

Anløp kai

A

B

3
3

Ankomstareal
under tak

Servering
13,9 m2

Kjøkken
13,3 m2

Avgangs- og venteareal
under tak

Teknisk rom
18,6 m2

93,0 m2

67,0 m2
Avfallsrom
8,9 m2

2

1
Hvileromrom
12,2 m2

Kafe 91,2 m2

5

4

7

Teknisk rom
6,1 m2

N

Foto: Sebastian Bjerkvik

Disse vanlige og selvfølgelige øyeblikkene. Vi gleder
oss over å kunne ta storbyen mer og mer tilbake, og
til den dagen alle kan reise som normalt igjen.
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Noma Arkitekter

en smidigere trafikkavvikling, og bidra til ytterligere å synliggjøre
det flotte området.
Ombyggingen vil også resultere i at bussjåførene får et lenge etterlengtet og sårt tiltrengt hvilerom. En fornøyd bussjåfør, blir en blid
bussjåfør, legger han til!

– Vi er heldige som har fått hjelp av Noma Arkitekter. De har erfaring med logistikk fra Gardermoen, og estetikk fra Signalen Restaurant og Sjøbad. Vi håper og tror at ombyggingen vil resultere i

Tenk at det skal bli slutt på den håpløse og ukontrollerte stormingen om bord i nesoddbåtene på Nesoddtangen brygge!

Matros Tore Kristian Aaslund har sett det meste av kreative påfunn for å
komme først ombord. Nå håper han og Jafar Altememy at det blir slutt på
«kreativiteten».

Nåværende håpløse «system» med ukontrollert storming om bord
fra alle kanter.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en deilig høst med sol og flotte høstfarger!
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Huldra er solgt!
I nesten femti år har hun beriket våre
liv på Nesodden. MF Huldra kom til
oss som «nyfødt» i 1974.

Lions’ pensjonisttur i 2018

Huldra som filmstjerne!

Nå drar hun som «pensjonist» til et nyetablert selskap på nordvestlandet.
Der skal hun brukes til charterkjøring

Ingen kjenner Huldra bedre enn Yngve Lind,
nesoddbåtenes altmuligmann og orakel!

Huldra som isbryter.
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i Sogne- og Geirangerfjorden, men
først skal hun gjennomgå en oppgradering og ombygging.

Maskinsjef Tor Arne Sandnes,
kaptein Jarle Kvebæk og matrosene
Sigmund Tveten og Olav Leden Nytrøen

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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Huldra var en sensasjon da hun
ankom Oslofjorden i 1974.
Hun var tipp topp moderne, med et
design som var helt forskjellig fra
de tradisjonelle nesoddbåtene.

På Nesodden ble hun tatt godt
imot, og ble av mange sett på som
favorittbåten.
Som charterbåt med alt fra BI-studenter til pensjonister har hun fun-

Marius Stangeland foran Tidevind
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gert perfekt og vil bli husket med
glede av mange.
Vi ønsker Huldra god seilas til Vestlandet, og håper hun får en fin pensjonisttilværelse som charterbåt.

Rederiet ALK
Rederiet ALK (Andresen, Lorentzen
og Knudsen) ble etablert i 1957 med
tre skip; en bulkcarrier, en stykkgodsbåt og en nesoddbåt.
Aksjonærene Lasse Andresen, Harald
Lorentzen og John Knudsen var 12-13
år gamle og interessen for båter var
enorm, spesielt nesoddbåter.
Båtene ble sjøsatt på Nordstrand
hvor guttene vokste opp – og hvor de
tilbrakte hver sommer sammen.
Vennskapet lever i beste velgående
den dag i dag.

Stor flagging

Det norske flagget går til topps når «sommerruten» (B 21) starter opp.
Over de øvrige signalflaggene henger rederiflaggene til AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap, Det Stavangerske Dampskibsselskap og Norled.
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Det er ikke mange, sannsynligvis ingen, som
kan flagge med samtlige rederiflagg som
har prydet nesoddbåtene, men det kan Lasse
Andresen på Nordstrand.
Takket være Anne Kari West Johnsen i
AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap, Håkon Fauskanger og Trude Susanne

Pedersen i Norled kan han flagge med alle tre; malteserkorset til
NBDS, Stavangerske Dampskibsselskap sitt flagg som ser ut som
det Puertorikanske – og sist, men ikke minst, dagens rederiflagg.
Når «sommerruten» (B 21) starter opp og solen skinner, går flaggene til topps, og «skipsrederen» blir ofte belønnet med et kort
og et langt støt i fløyta fra Baronen.
Det er morsesignalet for bokstaven A (for Andresen).
Kystkulturen lever i beste velgående på Nordstrand, selv om det er
lenge siden brygga på Nordstrand hadde fast anløp.
‑ Det går bra, sier Lasse, så lenge båtene går. Det er det viktigste, og
hvem vet, kanskje de gamle bryggene vil komme til heder og verdighet
igjen.
Både i Oslofjorden og i Bunnefjorden.
Rederiet ALK sine skip ble sjøsatt i et naturskapt basseng, som i sin tid var mye
større enn dagens (og guttene var mye mindre)!
Over de øvrige signalflaggene henger rederiflaggene
til AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskap, Det
Stavangerske Dampskibsselskap og Norled.

Matros Joakim Holand gjør seg klar til å vinke til
flaggkeiseren på Nordstrand.
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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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Tre rustne gubber gjenopplever
barndommens lekedam

av Harald Lorentzen

Ved forrige århundreskifte lå
det tre store eiendommer langs
sjøen på dagens Nordstrand;
«Nordstrand», «Sørstrand» og
«Orebugten».
Eiendommene er senere delt og
utparsellert til mindre enheter,
og her følger litt av historien til
denne artikkelen.

Nordstrand
Eiendommen «Krøkla» ble kjøpt av Karl og
Julie Hansen som kom hit i 1890 med sin
barneflokk på seks fra Landsteila. De kalte
stedet «Nordstrand» siden store deler av
eiendommen lå på nordsiden av «Krøkleodden» og hadde en stor, nordvendt strand.
Her bygde de et flott hus til hele familien og
anla havn for sine fiskebåter.
I 1892 fikk Karl Hansen satt opp en dampskipsbrygge. Nå kunne folkene på Krøkla få

De tre «skipsrederne» John Knudsen, Lasse Andresen og Harald Lorentzen leker fremdeles.
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Sørstrand

anløp av dampskipsselskapets båter, noe som var helt nødvendig
for dagliglivet her ute den gang. Navnet på brygga ble Nordstrand
brygge.

I 1896 ble sydsiden av Krøkleodden utskilt fra «Nordstrand» og eiendommen fikk naturlig nok navnet «Sørstrand».
Her bygde Nils og Marie Olsen (Degerud) et nydelig lite sommerhus
som familien kalte «Blondehuset». Etter noen år kom også et større
sommerhus på tomten.
Stedet ble solgt i 1917 for så igjen å bli solgt i 1937, denne gang som
dødsbo.

Vei var det ikke hit ned og fortsatt er det ikke vei til brygga. Etter 1975
har det heller ikke vært anløp av noen Nesoddbåt her, så utenfor den
mest hektiske sommersesongen er Nordstrand fortsatt et fredelig
og stille sted.
Karl og Julies yngste datter Ragna ble gift med Walter Borgen og de
bygde hus på en tomt utskilt fra Nordstrand.
Dette var Haralds gren av familien, og fra 1957 bodde han her, og fikk
i hele sin oppvekst og ungdom et nært forhold til fjorden og spesielt
nesoddbåtene.

De tre «skipsrederne» John Knudsen, Lasse Andresen og Harald Lorentzen
ble hhv fisker, IT-sjef og nesoddbåtkaptein. Vennskapet fra guttedagene
består til evig tid.

Lasse Andresen med Rederiet ALK sin stolthet, nesoddbåten Prinsen.
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Nå var det familien til dagens eiere som overtok stedet. Familien
Andresen hadde allerede i noen år fra 1922 leid sommerhus i Orebugten, eiendommen sør for Sørstrand, og nå i 1937 kjøpte Arthur
og Dagny Johansen (født Andresen) stedet som skulle bli familiens
sommerparadis og hvor Lasse skulle tilbringe hver sommer som
barn og ungdom.
Inntrykkene fra turene med nesoddbåtene til og fra Oslo i alle år og
båtanløpene på Nordstrand la grunnlaget – også for han – for en helt
spesiell interesse for fjorden og spesielt nesoddbåtene.

Orebukta
Sør for «Sørstrand» ligger Orebukta, en fiskerplass som ble bortforpaktet fra Granerud gård til Knud Syversen og hans kone Maren i
1882. Eiendommen ble senere kjøpt og overtatt. Her nede ved sjøen
vokste en stor barneflokk opp, men I 1917 deles «Orebugten».
Ett av barna, Karl Knudsen, bygger familiens nye hus på den nordlige
delen av tomten og eiendommen får navnet «Karlshøi».
Karl er farfar til John Knudsen, og gjennom generasjoner har de utviklet eiendommen og den flotte havna med den trivelige atmosfæren
i Orebukta.
Her vokste John opp og hadde sin barndom og ungdom i nær kontakt
med sjøen og båtene, og det var ikke til å unngå at også han ble mer
enn vanlig interessert i båter og skipstrafikk. Som ung dro han da
også til sjøs i flere år.
I dag er Karlshøi solgt, men John eier det gamle, opprinnelige stedet
Orebukta med flott småbåthavn til sjarken og snekka hans.
John er gift med eieren av eiendommen «Nordstrand» - Ellen F. Aas.
De tre barndomsvennene og «skipsrederne» Andresen, Lorentzen og
Knudsen i «ALKs rederi» pleier fortsatt et godt vennskap.
Knudsen bor fortsatt på stedet, Andresen er «utvidet» sommergjest
og Lorentzen er hyppig besøkende.
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Lyngåsveien 24
– ved Samfunnshuset
Tlf. 411 58 774
nesodden.vertshus@gmail.com

ÅPNINGSTIDER:
man - tors 16.00 - 01.00
fre – lør 13.00 – 02.00
søn 13.00 – 00.00

Velkommen til vertshuset!
Her kan du få et rimelig og variert måltid.
Fra flesk og duppe på mandager, til vår sterke
Kruttburger.

Karbi
smørbrsød
kr. 49
,–

Nesodden vertshus
– stedet med det gode vertskap!
– vi har takeaway!

Foto: Annette Paulsen
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Sommerbutikken
Sommerbutikken ble «født og flytte ut av kommunen. Lokalene suksessbedriften til Vestby.
vokste opp» på Nesodden, men på Fagerstrand ble for små, og Sommerbutikken eies og drives
da den ble «voksen» måtte den familien Bang-Ellingsen flyttet av familien Bang-Ellingsen, som

Eirik Svendsen, Anna, Lars og Gustav Bang-Ellingsen utenfor Sommerbutikken i Vestby.
– Vanntankene i bakgrunnen selger som varme hveteboller. De forsvinner ut til kunder før vi rekker å få dem på lager, sier Anna Bang-Ellingsen.
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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

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

Vi har fargerådgivere

VINDUSVASKER
den perfekte fargen

Utvalgte

Lady produkter -30%

Lady Pure Color

KÄRCHER OPPLADBAR WV 2 PREMIUM

433,-

Oppsug som hindrer vannsøl. Tilbehør
batterilader og vindusmunnstykke for
påføring av vann/såpe.
Gir stripefritt resultat!
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er bosatt på Nesodden.
Driften overtas etter hvert mer og mer av den
yngre generasjonen – med Lars (28) som primus
motor og daglig leder.

Åpne armer
– Vestby kommune tok imot oss med åpne armer, sier «pater familias» Stein Bang-Ellingsen.
– De tilbød oss tomt på industriområdet Vestby Øst, som er tilrettelagt
for lager og distribusjon, perfekt for vår virksomhet.
Vi har bygd vårt eget bygg, som allerede har blitt for lite, men vi har
heldigvis gode naboer som har ekstra plass.
– Sommerbutikken går så det griner, sier Stein og viser oss regnskapstallene. Tallene skinner om kapp med sommersolen og viser en
omsetning på ca. 25 millioner i første halvår 2021, godt over fjorårets
salg – og med et bra resultat på bunnlinjen.

Nettbasert
– Sommerbutikken har kunder over hele landet. Produktene våre er
populære og sendes så langt det er mulig samme dag som vi får bestillingen. Kundene våre er privatpersoner, bedrifter, kommuner og
borettslag. Våre produkter til park, anlegg og hage er veldig populære.
– «Alle» vil ha våre populære ribbevegger, sier Lars,
– ribbeveggene kan monteres over alt hvor det finnes en ledig vegg,
på hytta eller hjemmekontoret. Nå gjør vi oss klare til høst- og vintersesongen, da er det redskapsboder, lagertelt, sparkstøttinger,
fjellpulker og strøsandkasser det går mest av.
Sommerbutikken har produkter for alle årstider.
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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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Brygga forsterkes og forskjønnes
Den innerste delen av Aker
brygge, Rådhusbrygge 5 – eller
Tingvallakaia – som den fremdeles heter, er ifølge Oslo Havn

KF, i særdeles dårlig forfatning.
«Havna» er derfor i gang med å
utbedre brygga. Det vil få
konsekvenser for syklistene.

Bysyklene
Selv om elsparkesyklene har «invadert»
brygga er bysykkelstativet på Rådhusbrygga
byens mest populære. I 2020 var det over 56
000 turer til og fra stativet. Mange av disse
sykkelturene går til og fra Nesoddbåtene. Fra
september 2021 til april 2022 vil sykkelstativet være borte, og i løpet av høsten skal det
vurderes om stativet kommer tilbake.

Helhetlig inntrykk
– Oslo Havn har stor forståelse for at sykkelstativet vil bli savnet. Vi vil gjøre vårt beste
for å finne en løsning. I mellomtiden er det
mange andre sykkelstativer å benytte i byen.
Dessuten tror jeg folk vil bli glade for å få ei
ny, fin kai også., sier kommunikasjonssjef Siv
Ellen Omland i Oslo Havn KF.
– Dernest skal brygga hellelegges på samme
måte som de øvrige Rådhusbryggene. Det vil
gi et helhetlig bilde, og et helt annet inntrykk
av området enn i dag. Selve arbeidet med

Siv Ellen Omland, kommunikasjonssjef i Oslo Havn KF.
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Savner du reisene til

syden?

Bygg «paradiset» hjemme
til en overkommelig pris!
Drømmen om et svømmebasseng i hagen
har veldig mange, men det har alltid vært
uoverkommelig for de fleste fordi det bare har
eksistert dyre løsninger som å støpe, mure i
Leca eller kjøpe et ferdigstøpt i glassfiber.
Det finnes nå sikre løsninger med stålplater og
gummiduk i størrelser opp til 5x10 meter som
er enkle å bygge. De kan også bygges ned i en
terrasse som disse bildene viser.
VIKEN REHABILITERING prosjekterer og
bygger basseng i mange former og størrelser
og alt rundt til en overkommelig pris.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tel 48402774 • post@vikenrehabilitering.no
w w w. v i k e n r e h a b i l i t e r i n g . n o

Støping av underlag
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Bassengkonstruksjon

Innramming

brygga settes i gang i slutten av september, forteller Eirik Myklebust.
Han er ansvarlig for prosjektet, som har en kostnadsramme på 25-30 millioner kroner.

Visste du at ...
nesoddbåtene har hatt Tingvallakaia som anløpssted siden 1986. Tingvallakaia var navnet
på brygga i tidligere tider og er fortsatt det
offisielle navnet på brygga som vi tar nesoddbåten fra.
På folkemunne og til daglig heter den imidlertid Aker brygge.
I Oslo Byleksikon finner vi følgende:

Tingvallakaia
Tingvallakaia, Aker Brygge, bydel Frogner,
kaianlegg vest for Rådhusbrygge 4. Bygd i to
etapper; 1874–80 og 1887–88, den gang kalt
Parafinkaien, senere Tingvallabryggen, etter
ruteskipet «Tingvalla», som tilhørte det danske Tingvalla-Dampskibsselskab. Selskapet
ble oppløst i 1898 og virksomheten ble tatt opp
av Det Forenede Dampskibsselskab (DFDS),
København.
Tingvallakaia ble ombygd i 1930–31 og på ny
1986 i forbindelse med utbyggingen av Aker
Brygge. Fra 1986 er Tingvallakaia anløpssted
for nesoddbåtene.

Bysykler
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Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Redskapsbod
Peter 15-1

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

Bredde: 613cm. Dybde: 248cm.
Høyde: 297cm.

49950,–

36950,–

BenchK 311B

ribbevegg
serie 310

5695,–

–
11995,

10175,–

BenchK 513

ribbevegg - serie 510

Garasjetelt 8450,–
6950,–
REVETAL

3,7 x 6,1 meter
meter (22,6 m2)

Biolan Kompostbinge
Hurtigkomposter
220 eco
Grønn
Varmkompost

8450,–

6995,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Historisk grunn og kaifront
Det er ikke uvanlig at det blir gravd i Oslo, det
har blitt gravd i Oslo bestandig.
I «Spikersuppa», på Karl Johan, og ikke minst
på Rådhusplassen og Aker brygge.
Våren 2015 ble det samme området gravd opp
av Statsbygg.
Nasjonalmuseet skulle hente sjøvann fra

fjorden for å varme opp/kjøle ned bygget (se:
http://www.signalen-da.no/PFD’er/Signalen-0215.pdf)

bygge en restaurant under vann på Lindesnes, må man kunne få frem en kaifront fra
1800-tallet i Oslo.

Tenk om vi kunne få de historiske kaifrontene
«frem i dagen», eller i det minste synliggjort
under et gjennomsiktig belegg. Kan man

De gamle kaifrontene er kulturhistoriske
minnesmerker på linje med pyramidene, og
ligger rett under våre føtter.

De gamle kaifrontene ble anlagt uten hydraulikk eller mekaniske hjelpemidler; hugget i stein med blod svette og tårer.
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BLI MEDLEM
AV VÅR
KUNDEKLUBB
L AST NED OG MELD D E G I NN NÅ !

IKKE MEDLEM?

Som kundeklubbmedlem hos Tangen Senter får du
faste fordeler hver måned, unike tilbud og gode
rabatter. Det er ingen forpliktelser – bare fordeler.
Scann QR-koden med ditt
mobilkamera eller send
Tangen til 2242
30

PARKER 1 TIME EKSTRA GRATIS *
Alle kundeklubbmedlemmer får en time gratis parkering
– altså tre timer totalt. For å registrere bilnummeret
ditt, åpner du Tangen-App’en og velger «Min profil» i
menyen øverst til venstre. Velg parkering, legg inn ditt
registreringsnummer og trykk lagre.

* Den ekstra timen gjelder ikke på p-taket/ekspressparkeringen.
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Telemarkskanalen med U3A

Aldri
å
for sent
lære!

Kanalbåt

Nesoddinger elsker å reise med båt;
ferge, hurtigbåt, cruisebåt – eller kanalbåt.
Saltvann eller ferskvann, hvor fartøy flyte kan,
der er han førstemann!

I regi av Anders Dammyr og nesoddenbuss.no
dro nylig en gjeng nesoddinger på tur til Telemarkskanalen med U3A.
Studentene ved Universitetet for den tredje alder har levd en stund,
men mange hadde aldri tatt turen – før nå. Det angrer de ikke på.
Turen ble en kjempesuksess i strålende vær i naturskjønne og historiske omgivelser.

Vrangfoss sluser består av fem slusekamre med en samlet løftehøyde
på 23 meter.

Hanne Gilbo og Nils Erik Lie er hhv kasserer og formann i U3A Nesodden.
Her gir de uttrykk for hva de synes om turen!
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Slusene

Båtene

Telemarkskanalen består av 18 slusetrinn
fordelt på åtte sluseanlegg, og båtene løftes
med tilsammen 72 meter over havet.
Historien forteller at det tok 500 mann fem år
å fullføre byggingen. Bygget med håndkraft
og drevet - som i dag - med rå muskelkraft.

Telemarkskanalen trafikkeres med Victoria,
Henrik Ibsen og Telemarken, tre statselige
gamle kanalbåter med alle fasiliteter og rettigheter. Man kan bli nostalgisk av mindre,
og tankene går til de gamle nesoddbåtene
hvor det ble servert øl og portvin på 1. klasse.
På Telemarkskanalen reiser man med stil,
må vite.

Rå muskelkraft!

Syklene blomstrer langs Telemarkskanalen

Nesoddinger flest kan simpelthen ikke få reist nok – med båt!
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K U L T U R I S T E N

24 -26. SEPTEMBER
NOEN AV ÅRETS HØYDEPUNKTER

Vernissage Wenche Øyen.
Konsert med Dagny Bakken,
fiolin

Vernissage Lars Aurtande.
Konsert med Electricity

Vernissage Edvarda Braanaas.
Konsert «Simon Övinge’s
Concept»

Musikalsk middag på Hellvik
tangen med Siri Torjesen og
Stefan Zlatanos

For program, billetter, adresse og veibeskrivelse se kulturisten.no.
Festivalens arrangementer har begrensede plasser. Arrangementene vil bli arrangert i henhold til gjeldende smittevernregler.
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Nytt medlem i Signalens redaksjonsråd

«Corncrake»

Thorkil Agerup overtar etter
Torstein Bakmand, som medlem i redaksjonsrådet i Signalen.
Thorkil går til oppgaven med
skrekkblandet fryd,
– det blir som å «hoppe etter
Wirkola», sier den glade bus�sjåføren, som i likhet med alle
bussjåførene på Nesodden, er en
mann med godt humør!

«Corncrake»

Driftsleder
Thorkil ble ansatt som teknisk driftsleder
i Nobina den 1. november 2019. Nå er han
driftsleder for hele «butikken», og gjør ifølge
kollegaene en kjempejobb,
– den beste driftslederen vi har hatt noen
sinne, sier en smørblid bussjåfør – og smiler
hele veien fra Fagerstrand til Tangen.

I Signalen er vi overlykkelige over at Thorkil har takket ja til en plass i vårt redaksjonsråd.
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Driftslederen vokste opp på Fagerstrand
og bor nå på Fjordvangen sammen med sin
samboer og schæferne Axxo (9 år) og Ferox
(9 mndr.)

Totalrenoveres
- Det skjer store ting hos oss, forteller Thorkil. Bussene som før var 12 meter lange er nå
15 meter, og må ha større plass i verksted- og
vaskehall.

Når ombyggingen er ferdig får vi plass til
seks busser i verkstedhallen og to i vaskehallen. Bygget vårt totalrenoveres og kontoravdelingen i 2. etasje blir stengt i tre måneder.
Gjett om vi gleder oss til jul, da skal ombyggingen være ferdig.

Drømmer du om en
tur til syden igjen,
nå eller til neste år?
Gjør den enda tryggere ved å
leie en av våre to private leiligheter som er garantert rene og
koronafrie, rett ved stranda i
nydelige Torremolinos, kun 10
minutters taxi fra flyplassen i
Málaga, på Costa del Sol.
Dere kan gjerne få hjelp av oss
til å bestille flyreisen!
Sjekk vår lille og store leilighet på
www.costaferie.no (til Finn.no)
Kontakt oss via e-post til
else-britt@costaferie.no
eller ring oss på
tlf. 92 21 00 65
for mer informasjon.

«Corncrake»

Thorkil vokste opp på Fagerstrand, og både tante og onkel kjørte buss.
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Tangen Trelast
Lønnsomheten er meget god, soliditeten er meget god, og
servicen er enda bedre.
Tangen Trelast omsatte for over
seksti millioner kroner i 2020, og
gikk med dundrende overskudd.
Overskuddet er pløyet tilbake i
bedriften, og 2021 ser ut til å bli
minst like godt.

kan løfte 19 meter. Krana på bilen er tilpasset
veinettet og topografien på Nesodden. Den kan
plassere byggevarene akkurat der hvor kunden
vil ha materialene; midt på byggeplassen!

Ungt miljø
– Vi er 14 ansatte på bruket, kommer det fra
Carl Fredrik Holmsen. I likhet med Arne Sønst-

«Koronaåret»
I 2020 feiret vi 20-års jubileum, forteller Truls
Falkenberg. Til å begynne med, og spesielt i
mars 2020 så det mørkt ut, men så «smalt» det.
Våren kom, og med den kom hjemmekontor, og
«alle» skulle pusse opp.
Ikke bare på Nesodden, men i hele landet og i
store deler av verden, føyk etterspørselen etter
trevirke og byggematerialer i været. - Vi har
aldri hatt så mye å gjøre, sier Truls som er en
av fire aksjonærer i Tangen Trelast.
Overskuddet i bedriften har ikke gått til aksjonærene, men til ny hall, oppgradering av butikk og kontorer, og ikke minst ny lastebil som

Carl Fredrik Holmsen (i hvit T-skjorte), Are Sønsthagen, Audun Wickmann, Karl Ingebretsen,
Tom Harald Wilberg, Gabriel Bojer, Knut Andersen og Truls Falkenberg.
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hagen, Truls Falkenberg og Francis Horn er han
medeier i Tangen Trelast, og nesodding for alle
penga. Nesodding må man være for å bli lær-

ling og få jobb på TT, lokalkunnskap er viktig, i
tillegg til sjarm og skjønnhet.
Miljøet på «trelasten» er trivelig og ungdom-

Den nye kranbilen.
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melig. Den kvikke replikken sitter løst, og det
umulige tar bare litt lengre tid. – Det vi ikke har,
får vi tak i, kommer det fra gutta på «trelasten».

Kulturisten i Vanntårnet
Sarah Pernille Piercy er ellevill av begeistring. Hun påstår at
årets Kulturisten i Vanntårnet blir tidenes beste. Utstilleren er
Edvarda Braanaas og temaet er «Conversation Pit».
Musikken til utstillingen er skrevet av Simon Övenget og fremføres av Jarle Vespestad (gitar/sang) og Finn Guttormsen (bass).
Lørdag 25. september kl. 12.00 braker det løs i Galleri Vanntårnet.

Conversation pit -2021 - 140h x 190b - olje på lerret

Sarah Pernille Piercy.
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Queens
2021
200 x 140
Olje på
lerret
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Retro
Chic 2021
130 x 80
Olje på
lerret

Røde Kors rekrutterer frivillige
- Først og fremst frivillige til det nyopprettede Fellesverket, sier
styrelederen i Nesodden Røde Kors
Margaret Heggen. Dernest til Hjelpe-

korpset og Besøkstjenesten.
– Vi er tilsammen bortimot 60
frivillige i Røde Kors på Nesodden, og
øverst på ønskelisten står en frivillig

regnskapskyndig person. En som kan
hjelpe oss med tallene våre. Tallene
er «gode» legger hun til, men de må
holdes styr på.

Fellesverket
– Fellesverket er et aktivitetshus (Sletta ungdomshus) for ungdom, åpent for alle mellom
13-25 år. Har du et hjerte for ungdom, og vil
være med å skape en trygg møteplass for ungdommene på Nesodden, kontakter du senterleder Elisabeth Larsen på
elisabeth.larsen@redcross.no
Senteret er under etablering og vil være operativt i løpet av høsten. Røde Kors har etablert
Fellesverket over hele landet.

Hjelpekorpset
- Røde Kors har vært på Nesodden siden 1957,
og er i dag lokalisert i «Parlamentet» på Fagerstrand. Der står vårt utstyr og vår utrykningsbil.

??

Anicke Brandt-Kjelsen er synlig stolt av den nye
firehjulstrekkeren, som kommer til overalt på

Lillith lurer på hva pappa Truls holder på med.
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Nesodden. Ved større ulykker og katastrofer,
som på Gjerdrum i vinter, er det Akershus Røde
Kors som koordinerer og dirigerer oss.
– Førstehjelp er livsviktig, sier hun og får full
støtte av ordfører Truls Wickholm, som øver på
gjenoppliving.
- Dette bør alle kunne, sier Truls og legger til at
teknikkene må øves og trenes på.
– Hjelpekorpset gjør en kjempeinnsats i den forbindelse. Jeg håper at flere vil melde seg som
frivillige, sier ordføreren.

Omsorgs-/besøkstjenesten
Berit og ektemannen Tore-Jarl Andersen har
Røde Kors i sitt DNA.
De lever og ånder for organisasjonen og trekker
i alle trådene.

Anicke Brandt-Kjelsen er klar til å rykke ut med den nye bilen. Her sammen med Berit Andersen og
Margaret Heggen.

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri

Besøkstjenesten eller «Pasientvenner», ble
etablert i 1967, forteller Tore-Jarl.

Bilder av Elin T. Eriksen og mange andre
kunstnere kan du kjøpe via vårt nettgalleri.
Du kan også kjøpe gavekort.

Pasientvennene besøkte pasienter på Sunnaas
sykehus, en virksomhet som i dag også omfatter
sykehjem og hjemmebesøk.

www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54, 1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001 - helleiken@gmail.com

– Her trenger vi frivillige i alle aldre, også firbente, som kan bli besøkshunder. Det er bare å
melde seg på via www.mittrodekors.no.

ÅPENT 9-19, LØRDAG 10-17
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Om du ønsker mer informasjon, så skriv gjerne
til Leder.Omsorg@Nesoddenrodekors.no eller
ring Berit på telefon 906 69 344.

17. mai 2022
– Jeg har en drøm, sier Margaret og siterer
Martin Luther King jr.
– En drøm om 17. mai-toget 2022. Tenk om vi
kunne få til et «borgertog» i form av et «Frivilligtog»!
Frivilligheten på Nesodden er enorm og bør
vises frem, som en forlengelse av barnetoget.

Det øves på hjertekompresjon og førstehjelp. Fra venstre: Kamel Seffounri, Berit Andersen,
Belina Todalshaug, Heidi Magnerud, Tone Rose Todalshaug og Anicke Brandt-Kjelsen.
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www.signalen-da.no

ELSKET I OVER 25 ÅR

– Jeg tror vi er sultefôret på å gå i tog, sier hun
og spiller herved ballen videre.

UTGIVELSESPLAN
2021:
Vinternummer: 3. des.
Det tas forbehold om
endringer uten
forutgående varsel

Trenger du megler i høst?
PrivatMegleren selger flest boliger i Norge målt
per megler. Vi får attraktive boliger til å se ekstraordinære ut.
Boligens behov for å oppnå sitt potensiale er alltid førende for
våre valg og fremgangsmåte, fordi riktig presentasjon er den
raskeste veien til høyest mulig pris.
PrivatMegleren Park har lang fartstid med håndplukkede
meglere fra de beste i bransjen i tillegg til kraftfulle
verktøy innen markedsføring.
Vi er stolte av at 9 av 10 som velger å bruke oss, gjør det
på anbefaling fra tidligere kunder*. Det bekrefter at vi leverer
en kundeopplevelse og salgsresultater som overgår
forventningene til mange av våre kunder.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
Truls Falkenberg Tangen Trelast, rektor Trill Winje Kulturskolen, ordfører Truls Wickholm, senterleder Elisabeth Larsen Fellesverket og Mathis Wilson Wilson Eiendom.
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Næringslivet på Nesodden støtter opp om
Fellesverket Fellesverket = solidaritet = støtte til våre unge
Truls Wickholm har funnet frem
hammer og sag. Sammen med

Tangen Trelast, Wilson Eiendom,
Brødrene Woll, Samcon og Mester

Grønn skal han gi inngangspartiet
til Sletta Ungdomshus en lenge
etterlengtet og sårt tiltrengt ansiktsløfting. I løpet av høsten åpner
Fellesverket dørene, sammen med
Kulturskolen.
Truls satser på at åpningen blir den
15. oktober. Da har han fødselsdag!
– Bedre presang kan jeg ikke få, sier
ordføreren og smiler.

Fellesverket

Truls Falkenberg Tangen Trelast, rektor Tone Winje Kulturskolen, ordfører Truls Wickholm,
senterleder Elisabeth Larsen Fellesverket og Mathias Wilson Wilson Eiendom.
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Fire dager i uken skal Fellesverket drive aktiviteter på Sletta Ungdomshus. Fellesverket er
Røde Kors sitt tilbud til ungdom mellom 13 og
25 år og tilbudet er etablert over hele landet.
I løpet av høsten får også Nesodden dette tilbudet, som omfatter blant annet arbeidstrening,
leksehjelp og gatemekling.
Røde Kors har en enorm kompetanse innenfor
humanitært arbeid, en kompetanse vi nå får
gleden av på Nesodden.

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

redskap til vanskelige
og trange områder

SCANNING AV DIAS MED OG UTEN RAMME
Startpris kr. 100,– uansett antall
PRIS PR. STK

– Jeg gikk – Etter eksamen hadde jeg chartret
Huldra og hadde eksamensfest for de medvirkende, samt en del familie og venner om bord
der, det ble en veldig artig kveld.

kr. 15,–
kr. 10,–
kr. 8,–
kr. 7,–

1 til 12 stk
13 til 120 stk
121 til 500 stk
500 eller fler

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
Vi har kompetanse og

Scanning av dias/lysbilder

45 år i bygg og anlegg

Levering på minnebrikke 100,– Egen 50,–
Retusjering kr. 850,–/time, minstepris 200,–

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester
Sunde.

Leveringstid 2-5 arbeidsdager,
Express innen 24 timer, mand-fredag,dobbel stk-pris.
Alle priser er inkludert mva.

Telefon 40 00 23 05

post@glansbilde.no
telefon 98 81 06 06
Borettidesign.no

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

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

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

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

ÅPNINGSTIDER:

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

Gyldig fra 16.08.21
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Gyldig fra 1. juni 2021
Mandag - fredag

s = Kun til Vollen og Slemmestad

Ordfører Truls Wickholm tar sagen i egen hånd!
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Mandag - fredag

Båtruter 2021

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 23. august 2021.

Gyldig fra 16.08.21

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Når sjekket
dere synet
sist?

Bestill time i dag

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
Interoptik
har Norges
mest fornøyde
optikerkunder

Interoptik Optiker Ottestad, Torggt.
32, Hamar, tlf 62 53 82 20
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Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Vi har tilpassede
synsundersøkelser
for store og små
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LØSN. 2-21: Vaksinene tar snart knekken på pandemien hos oss og vi kan leve som normalt igjen. Dette håper vi også gjelder resten av verden. God sommer
Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Per Erik Bøhlerengen
fra Tangen
Han får et gavekort på 500 kr hos

Sommerbutikken.no
Vi gratulerer!
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner
hos

Jernia på
Tangen Senter
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA - c/o Tufte, Øvre Utsiktsvei 43A - 1450 Nesoddtangen – eller pr e-post til: Ordlek@Signalen-da.no - Svarfristen er 25. november 2021.

SETNINGEN ER: ......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Navn/Adresse/Postnummer/Sted:.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Ti tusen sykler?
Katie Melua synger at det er «nine
million bycycles in Beijing».

Jonas Udenæs tipper at det er bortimot ti tusen sykler på Nesodden, og

alle trenger en kyndig hånd.
– Sykling foregår året rundt, men
høysesongen er fra april til oktober. Da skrur vi for harde livet, sier
Jonas som begynte på deltid i Energihuset Sport og Fritid i november
2002, og ble fast ansatt og deleier i
2007.

Historie og økonomi
– Jeg studerte historie og økonomi, og var
på god vei til å følge i mine foreldres fotspor.
Begge er lærere og vi flyttet til Nesodden fra
Bergen da jeg var 8-9 år, forteller Jonas som
stortrives i butikken.
– Vi er fire mann som «skrur» sykler. Rune
Graneng og Marcus Mowe mekker på Fjellstrand hvor vi har hovedverkstedet vårt for
sykler. Oscar Holst og jeg lapper, fikser og
ekspederer så godt vi kan her på Tangen.

Nødrop
– Det viktigste for oss er forutsigbarhet, selv
om vi prøver så godt vi kan å være fleksible,
sier Jonas og ber så pent han kan folk om å

I 2022 kan Jonas Udenæs feire 20-års jubileum på Tangen Senter.
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bestille time. Det beste er selvsagt om sykkelen kan leveres i den gamle Torghandelen
på Fjellstrand fra april til oktober, men vi tar
selvsagt også imot i Tangen Senter.
Koronapandemien har medført at «alle» skal

ha sykler – og syklene skal repareres.
– Vi gjør så godt vi kan, men det meste av sykler og sykkeldeler produseres i Kina og Taiwan, og sendes med båt fra Singapore. Når

– Følg oss – og bestill gjerne time på nettet, så fikser vi det meste, sier Jonas.
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verdens største konteinerskip går på grunn
i Suezkanalen blir ventetiden lang. Ganske
utrolig hvordan verdensøkonomien får innvirkning på sykkelmarkedet på Nesodden,
sier «Reodor Felgen» i Tangen Senter.

DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

DYREBUTIKK

Din lokale hjelper AS

Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

• Snekring ute og inne
• Mur, puss og flislegging,
steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted,
tak og beslag
• Maling av dyktige malere
ute og inne.
• Trefelling og beskjæring, egen forsikring - IF

FAGERSTRAND

VAKTMESTERTJENESTER

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

Tlf 938 61 151 • arnelendl@gmail.com
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«Mor» Kiwi hedret
Else Marie Haugen har jobbet på Kiwi Flaskebekk i 37 år.
På en av sommerens vakreste dager ble hun lurt med på
Stup av sin datter. Der ventet sjefen hennes med «Norges
Vels medalje for lang og tro tjeneste» og en festmiddag for å
feire begivenheten.
– Jeg visste ingenting, sa Else som strålte om kapp med sola,
som badet Nesodden i sol fra skyfri himmel.
Det var som om værgudene også ville feire den blide damen,
som har betjent kundene på Kiwi Flaskebekk i en
«mannsalder».

Her blir Else hedret med «Norges Vels medalje for lang og tro
tjeneste».

Ellen Johansen, sønnen Svein Erik Haugen, Else, datteren Heidi
Haugen og Roar Johansen.
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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

• 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
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Fredsbarn
– Jeg kom til verden den 11. mai 1945, forteller Else.
– Landet var i fredsrus, og etter en anstrengende tur til Varden for å se på
alle båtene som gikk utover fjorden, fikk mor veer. Drosjesjåfør Karlsen
fra Fjellstrand ble rekvirert, og sammen med en halvdau tysker bar det
innover til Rikshospitalet. Jeg skulle egentlig ikke ha kommet før i juli, og
var så liten at jeg ble lagt i en skoeske, sier Else og smiler.
Smilet har vært hennes varemerke i alle år, sammen med et godt humør.
Mange år etter drosjeturen overhørte hun en samtale mellom to gamle
gubber i butikken. De snakket om den halvdaue tyskeren og den gravide
dama i drosja til Karlsen.
– Den dama var min mor og jeg er ungen, kom det kontant fra kassadamen.

Opp tidlig

«Corncrake»

– Jeg har alltid likt å stå opp tidlig. Butikken åpner klokken syv, men
jeg var på plass en halvtime før. Det er alltid noe å gjøre i en butikk
på morrakvisten og døra skal åpnes presis klokken 07.00 – da står de
første kundene der. Syv til tre var i alle år «mitt» skift, og jeg hadde
«mine» kunder. Selv om pensjonisttilværelsen er aldri så bra, savner
jeg kundene mine, men klager ikke. Jeg har aldri hatt vondt i rygg
eller armer, og har svømt på Sunnaas hver onsdag så lenge jeg kan
huske. Vi er fem damer som svømmer fra klokken ti og koser oss i
kantina fra klokken elleve.
– I tillegg reiser vi til Valdres og går i fjellet så ofte vi kan, sier damen
som i en alder av 76 kjører bil like bra som sønnen Svein Erik kjører
buss. Når han er tidlig ferdig med sitt skift, tar de ofte en tur sammen.
Else elsker å kjøre bil.
Kanskje ikke så rart siden hun kom til verden etter en drosjetur med
drosjesjåfør Karlsen fra Fjellstrand.

Else Haugen har bodd ved siden av Flaskebekktjernet hele sitt liv.
Resultatet har blitt en sønn og en datter, fire barnebarn og tre
oldebarn (pluss ett til på vei).
– Verdens beste sted å bo, sier «Mor» Kiwi.
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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 1000 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

Tlf 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • tannhelse@akriss.no
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

SPILLES TIL 16. OKTOBER 2021, HOVEDSCENEN

PREMIERE 5. NOVEMBER 2021, CENTRALTEATRET

HEKSEJAKT

- EN MUSIKALSK MØBELSAGA
MED TEKST OG MUSIKK AV

ERIK GEDEON OG KLAS ABRAHAMSSON

AV ARTHUR MILLER
ET ENSEMBLE PÅ 16 MED BL.A.
ANDERS BAASMO OG INGVILD HOLTHE BYGDNES

MED BL.A. SINDRE POSTHOLM, HENRIETTE FAYE-SCHJØLL
REGI MATS ELDØEN

REGI MAREN BJØRSETH

I SAMARBEID MED DET ANDRE TEATRET
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