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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.
Nyhet i høst – catering på forespørsel.
Vinkurs.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Åpningstider:
Onsdag-torsdag 1600-2200 • Fredag-lørdag 1200-2300,
Søndag 1200-2200.
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Elektrifiseringen av hurtigbåtene er et faktum. MS «Baronessen» blir den første, og MS
«Baronen» den andre.
Avtalen med Ruter er signert, og elektrifiseringen vil kutte CO2-utslippene med 2600 tonn
per år. Hurtigbåtene vil ta i bruk en helt ny

batteribytterobot som sørger for at dagens
rutefart opprettholdes. Roboten bytter batteri
i stedet for å ha permanent batteri – som gjør
fartøyene lettere i vekt – og kan dermed kjøre
lengre ruter med dagens hastighet.
Produksjon av roboten er i full gang og testkjøring av roboten starter i slutten av 2022.
Ombyggingen til nullutslippsbåter vil foregå
hos verftet Brødrene Aa i Hyen og båtene vil
være klare til oppstart sommeren 2024.
I Signalen sier vi som cowboyene på Skuterud
gård: yihaaaaa!

God høst!

Toppsjefene Bernt Reitan i Ruter og
Heidi Wolden i Norled har undertegnet
avtalen som gjør hurtigbåtene
utslippsfrie.

TRYKKING:

RK-Grafisk as
ANNONSEBESTILLINGER:

ole-erik@signalen-da.no
Opplag: 5000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
thl@signalen-da.no
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Følg oss på
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Cowboyfest på Skuterud gård
Rolv Wesenlund pleide å si at alt før femti bare er oppvarming.
Camilla, Cathrine, Erik og Eddie har til sammen varmet opp i 200 år, og inviterte til tidenes cowboyfest på «Odden
Ranch», nærmere bestemt Skuterud gård.
- Dette har vi drømt om siden vi var små, kom det fra firkløveren, endelig er vi ferdig oppvarmet!
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Skuterud gård
Knut Houge har skapt et eldorado for cowboys og cowgirls. Her kan man kaste hestesko, skyte med pil og bue, ri på en mekanisk
okse, og havne i fengsel. Gården har egen
sherif, som håndhever loven med pistol, og
egen «deputy». Lengre opphold i «saloonen» blir straffet med et opphold i «jailen».
Omgivelsene på Skuterud er som å være i
«ville vesten». Dyrene og menneskene på
gården skaper en stemning som gjør et
besøk til en fest.

Knut Houge driver Skuterud gård, med ekte
cowgirls.

Jubilantene Erik og Camilla Hovind, Cathrine Dekko og Eddie Karlsen.
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på all fersk frukt og grønt til
alle KIWI PLUSS-kunder!
Kontanttjenester
i butikk

KIWI Flaskebekk
Medisinutsalg

Hjertestarter

Mandag - lørdag
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7-23

200-års fest
– Til sammen er vi 200 år, sier Cathrine
Dekko, Eddie Karlsen, Camilla og Erik Hovind.
De to parene ønsket å feire sine 50-års
dager sammen, og bestemte seg for en
hei-dundrende cowboyfest. Invitasjoner ble
sendt ut, og responsen var formidabel. Alle
ville komme og gikk «all in» med tidsriktig antrekk. Cowboyene fra byen ble hentet med veteranbuss på Tangenbrygga, og
vakte betydelig oppsikt. «Gledespiker» er
ikke dagligdags på nesoddbåten!

Sheriffen hadde med sin egen gledespike!
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Foggy Boys
Per Marki sto for kveldens mest kreative presang til jubilantene. Han hadde ”kjøpt” trioen
«The Foggy Boys», Nesoddingene Rune Strøm, Jarle Rygh og Bård Westby. Gutta kom rett
fra en spillejobb i Nashville og spilte skjorta av cowboyene. Fra vanligvis pålitelige kilder
får Signalen opplyst at festen varte til langt utpå dagen derpå.

Det enkleste er pistol!
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Orkanen i Oslofjorden
Den 16. oktober 2022 er
det 35 år siden vi opplevde orkan og springflo
i Indre Oslofjord.
De voldsomme vindkastene og den
ekstremt høye vannstanden ødela
mesteparten av Strandpromenaden,
og feide en rekke badehus på sjøen.
Det særpregede og unike området så
ut som en krigsskueplass, og enkelte
politikere mente det var like greit at
det ble liggende slik. Gjenoppbygging
av badehusene var man negativ til, og
midler til restaurering av promenaden og Søndre Flaskebekk brygge
hadde politikerne ikke.
Dugnaden med å støpe (for hånd) det
som i dag blir sett på som ett av våre
aller viktigste kulturminner, tok tre
år og ble finansiert med fisk og vafler.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god høst!

10

Lokale ildsjeler i Flaskebekk Vel stiftet Flaskebekk Fiskesalgslag, og med stor kreativitet skaffet man penger til sand
og sement. Dugnaden tok tre år, og i 1990 kunne daværende
ordfører Thor Eggen gjenåpne Strandpromenaden og Søndre Flaskebekk brygge.
Dugnaden ble dokumentert av fotograf Knut Utler på vegne
av Aftenposten, og gir et godt inntrykk av tingenes tilstand
på Flaskebekk etter orkanen. Billedkollagen har fått en sentral plassering i bryggehuset på Søndre Flaskebekk brygge.

STORMFLOEN 1987
Vannstanden var 1,5 meter over normalt høyvann, og
resulterte i store ødeleggelser. Ett av områdene på
Nesodden som ble hardest rammet var Flaskebekk.
Den idylliske og populære Strandpromenaden ble knust,
og mange av badehusene ble revet løs fra sine fundament.
Det tok tre år og en enorm dugnadsinnsats å gjenreise
idyllen. Alt ble gjort med rå muskelkraft av beboerne i
området, uten noen som helst hjelp eller bistand fra det
offentlige. Snarere tvert i mot, enkelte politikere mente at
området bare kunne bli liggende som en ruin.
I dag er området ett av Nesoddens mest besøkte. Turister
fra inn- og utland tar nesoddbåten til Signalen og går kyststien sørover, og veldig mange nesoddinger har Strandpromenaden som sitt faste tur- og treningsområde.

All ære og stor honnør til alle som deltok i arbeidet, spesielt
daværende formann i Flaskebekk Vel Truls Grønneberg, og
Erik Steen, som var formann i Flaskebekk Fiskesalgslag.

Fotograf Knut Utler dokumenterte den enorme
dugnadsinnsatsen i Aftenposten. Han har velvilligst lånt
oss noen av bildene han tok.

FOTO: KNUT UTLER
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Verdens største
Munchmuseum
Bjørvika

Nå

Museet åpnet i oktober,
men det er kanskje premiere
for deg? Vi kjører deg dit!
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Gode salgsforberedelser starter nå
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 forvåre 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 7 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.
Vi har nå flyttet inn i nye, flotte lokaler midt i hjertet av Majorstuen,
nærmere sagt Sorgenfrigata 11. Vi samles under hele 950 kvm
og blir med det et av landets største eiendomsmeglerkontor.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss for en hyggelig boligprat.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Tarzan inntok Varden!
Nesodden Teaterfabrikk har sørget for at en ny generasjon nesoddinger har stiftet bekjentskap med Tarzan, apenes
konge. Sammen med sine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre fikk barna oppleve en ny versjon av Tarzan.
Et fyrverkeri av en forestilling!

Nesodden Teaterverksted med Margrete Bratberg i spissen, leverte et fyrverkeri av en forestilling.
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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

16

Tarzan
Hvem husker vel ikke Johnny Weismuller i
filmrollen som Tarzan?
Filmen var bygget på romanserien i 24 bind
av Edgar Rice Burroughs.

Tarzan er i bøkene sønn av to britiske adelige, som ble drept mens gutten var spedbarn.
Han blir oppdratt av apehunnen Kala, og
etablerer seg etterhvert som leder av apeflokken.

Det var ikke akkurat «Dyrene i Hakkebakkeskogen» man møtte på Varden.
17

Romanserien og filmen gikk sin seiersgang
over hele verden, og i sommer inntok Tarzan
den gamle militærleiren på Nesodden.
Replikken «Me Tarzan, you Jane» har sannsynligvis blitt brukt som sjekkereplikk av
millioner håpefulle unge menn.
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!
Skogen på Nesodden
bugner av bær og sopp!
Ta bussen og finn
ditt eget hemmelige
«spiskammers»!

Velkommen om bord!
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Koimannen
- Jeg begynte med gullfisk, forteller Lars Uddå, men det ble for smått.
Nå har Lars en av de største samlingene av koi i landet, den største fisken
heter Karshi Goi, er 86 cm og veier 15 kg.
Sammen med kone og barn dyrker han sin lidenskap for de fargerike fiskene.
En fin avkopling fra hverdagen.
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Gammel skapning
Koi er domestiserte varianter av karpe, og
er nære slektinger av gullfisken.
De eksotiske fiskene kan bli over 100 år
gamle og er nesten hellige i Japan.
Kanskje ikke så rart – avhengig av kvalitet
og størrelse – kan enkeltindivid koste like
mye som en velutstyrt Tesla.

gnalen.jpg
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For familien Uddå er fiskene som familie å regne. Fiskene har navn
og sin egen personlighet, og lever et harmonisk liv i akvarier på
størrelse med svømmebasseng.
Det meste dreier seg om koi hos familien Uddå.
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UTLEIE: Riktig utstyr når du trenger det.
VERKSTED: Vi reparerer utvalg produkter slik at de
varer lenger, og du slipper å kjøpe nytt. Det er smart
både for deg og for miljøet.
INNBYTTEORDNING: Spar tid, penger og miljø.

Gi nytt liv til gamle kjeler, stekepanner, kjøkkenkniver, ødelagt porselen, drikkeglass og keramikk. Og om
du trenger ny, får du 20% innbytterabatt på ny vare
når du leverer den gamle til gjenvinning hos oss.

INNBYTTE OG GJENBRUK AV BRANNSLUKKERE: Spar miljøet for 38 kg CO2.

SLIPING AV NØKLER: På 3–5 minutter.

KNIVSLIPING: «Ny» kniv på dagen.

Få et trygt og sikkert hjem.

YALE DOORMAN FERDIG MONTERT:

FARGERÅDGIVING: Sammen finner vi riktig farge!

HJEMLEVERING FRA BUTIKK:

FERDIG MONTERT GRILL: Få grillen klar til bruk.

kunder
e
r
å
v
e
l
l
a
Vi ønskeern god høst!

ROBOTGRESSKLIPPER FERDIG MONTERT:

La den klippe gresset, men la oss montere den for deg.
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Raskt og rimelig.

Signalen
kondolerer:
ARNE OTTO JENSEN

sovnet stille inn mandag 1. august 2022.
Arne var født i Bodø 30. juli 1947 og flyttet
til Nesodden med sin kjære Bente i 1972.
Han etterlater seg to barn og seks barnebarn, og har satt dype spor etter seg på
Nesodden.
Arne var en av ildsjelene bak «pensjonistturene» med Huldra, i regi av Lions.
Mange mener han var selve ildsjelen!
Nå er både Huldra og Arne borte.
Hans blide åsyn og ukuelige optimisme vil
bli savnet.
I årevis klarte han å mobilisere båt,
mannskap og frivillige til å bemanne
Huldra, servere lapskaus og selge lodd.
Vi er mange som savner «pensjonistturene» med Huldra, og vi er mange som
vil savne Arne.

SISTE NYTT:
Norled og Lions stiller seg positive til å fortsette med «Pensjonistturene»!
Følg med i neste utgave av Signalen.

Det er å håpe at Lions vil fortsette
tradisjonen med «pensjonistturer»,
i samarbeid med Norled.
Det vil hedre Arnes minne!
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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

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

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

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

ELSKET I OVER 25 ÅR

www.samcom.no – post@samcom.no

UTGIVELSESPLAN
2022:
Vinternummer 2. desember
Bestillingsfrist annonser:
18. november.

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Magisk sommerfest!
fest på Søndre Flaskebekk brygge.
Tidlig på dagen ble det arrangert rebusløp for barna, og
om kvelden var det fest for de voksne.

Været kunne ikke vært bedre, og omgivelsene var praktfulle. Nesodden er som skapt for sommerfester, og det
har i årevis blitt arrangert bryggefester i regi av lokale
«Vel».

Barnas helt

Lørdag 13. august arrangerte Flaskebekk Vel sommer-

Ludvig Løkholm Lewin er barnas store helt. Han har latt seg stikke
av den giftige fjesingen på beste sendetid i NRK, og har en enestående fortellerevne. Under rebusløpet fikk barna inngående kjennskap til plante- og dyrelivet på Flaskebekk, og som premie vanket
det is til alle deltakerne.

Gourmetpølser
De voksne fikk ikke is, men ble servert gourmetpølser av Arvid
Iversen. Arvid dirigerer det velkjente koret «Flaskehalsene» og er
verdenskjent for sine strikkepinner og fantasifulle måltider. Med
allverdens tilbehør ble pølsefesten til et gastronomisk eventyr.

Erik Bye var med!
Guro von Germeten åpnet «ballet» med Erik Byes «Vår beste dag».
Det var som om Erik var tilstede.
Han hadde elsket Guros fremførelse (– og Guro)!
Sommerkvelden og sommernatten ville ingen ende ta. Det var som
om værgudene også likte det de så, og ville være med på festen!

Ludvig Løkholm Lewin skapte magi i det grønne.
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Ricky Vatten og Fredrik Meltzer servert spekeskinke.

Mesterkokk Arvid Iversen omgitt av sine medhjelpere og beundrere.

Deilig iskrem til alle barna.

Damene hadde pyntet seg i sin fineste sommerstas.
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Hege Elisabeth Holm var kveldens konferansier.

«High five» for årets sommerfest!

Guro von Germeten leverte en musikalsk opplevelse i verdensklasse.
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Det var til bryggene langs
Nesoddens øst- og vestside
nesoddfolket valfartet sommerstid. Ikke minst var St. Hansfestene populære.
Her fra Oksval brygge sent
1960- tall.
Foto er tatt av en fotograf fra
Amta.

• 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

Bryggefest på Oksval.
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Berit Moens dikt handler om inntrykkene hun fikk mens
hun gikk på KG i perioden 1970-73.
Da gikk toget over Rådhusplassen, og skip og borerigger
ble bygget på Akers Mekaniske Nyland Vest.
Berit er ekte «urinnvåner» på Nesodden og har jobbet
som sykepleier på Sunnaas. Nå er hun pensjonist.

Rutetabellen og
bildet fra 1956 er
selvfølgelig tidsmessig lenge før
Berit Moen gikk
på KG.

OSLO HAVN
Innseiling
På vei inn til havna
Du har tatt i mot meg i barndom og ungdom
Pipervika, Utstikker B
En lydrik havn med banking og sveising fra verkstedet,
hvor plattformer og båter tok form
En trafikkert havn med biler og lange godstog,
og en klingende bjelle som varslet at toget var underveis
En havn i forandring
En havn som bærer en del av byens historie
Du møter meg med mange utrykk
og bærer mange stemninger, en rikdom
Oslo havn.
Berit Moen

Nesoddbåter i 1956.
29

BLI MEDLEM
AV VÅR
KUNDEKLUBB
IKKE MEDLEM?

L AST NED OG MELD D E G I NN NÅ !
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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Nesodden Prestegård i ny drakt
Sogneprestens bolig har gjennomgått en «total makeover». Opplysningsvesenets Fond har tatt på seg spanderbuksene og bekostet tidenes oppussing. Arbeidet er utført av nesoddbedriften Samcom. Resultatet har blitt praktfullt!

Samcom har skrapt, pusset og malt.
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Tilbake til fortiden

850-års jubileum

– Det er nesoddingen, konservator Eivind Bratlie, som har utført den
omfattende fargeundersøkelsen og kartlagt både den opprinnelige
fargesettingen av presteboligen fra 1868 og den senere fra rundt
1900, forteller sokneprest Svein Hunnestad.
– Opplysningsvesenets Fond valgte fargeskjemaet fra ca. 1900 ved
denne restaureringen. Noe senere i århundret ble presteboligen
helt overmalt med hvitt. Dette var vanlig for presteboligene, da
man mente hvitt var den riktige fargen for en statusbygning som
prestenes bolig.

I 2025 kan Nesodden kirke feire sitt 850-års jubileum. Oppussingen
er en del av forberedelsene til feiringen.
I den forbindelse har Opplysningsvesenets Fond bestemt at Nesodden Prestegård skal overføres til Borg Bispedømme. Den skal bli én
av 8-10 prestegårder i Borg Bispedømme som for all fremtid skal
tilhøre kirken. Resten av prestegårdene er, eller vil bli solgt. Nærheten til Nesodden kirke gjør at Nesodden prestegård skal forbli
sogneprestens bolig.
Presten kan gå tørrskodd fra prestegården til kirken. Distansen er
bare noen få meter. Kirken og presteboligen er én enhet.

Nesodden Prestegård har fått tilbake fargene sine fra begynnelsen av
1900-tallet.

Gjennom en port i hekken, har sognepresten kort vei til jobben.
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Velkommen til Kavringen as
og Sjøsenteret Nesodden as
•
•
•
•

Bryggeplasser
Opplag • Verksted
Kiosk • Drivstoff
Selskapslokaler

post@kavringen.no – 66 91 63 00
www.kavringen. no
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Nesodden Skateboardklubb
– GØY! kom det kontant fra Erik Conradie fra Drøbak. Sammen med sin trener Andre Simonsen fra Vestby Skateblubb
hadde syvåringen tatt turen til Nesodden for å delta i NM i vertikal rampe. Erik hadde følge med sin far og ledelsen i
The Bowl Room i Ås. Skateentusiaster fra hele landet hadde funnet veien til Nesodden for å følge mesterskapet.
– Dette er kjempebra, sa Tore Westre fra Ås. Knut Kleppe og Bjørn Kristian Nordlund i Nesodden Skateklubb vet hva
de driver med!

Flere av landets beste skatere deltok, og det ble konkurrert i fire aldersklasser
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Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

• Uteplassen

Oppbevaringskasse
BxDxH:
131,5x67,5x62cm
Rustfritt stål
Vanntett og robust!

varmkompost
til husholdsavfall.
Fungerer perfekt
hele året!

8450,–

• Lekeplassen

3995,– ,–
3495

• Idrettsplassen

Redskapsbod Peter

• Lagring

Biolan

6995,–

10-1

47695,–

37950,–

Takstr. 15m2

Lagertelt Odden
3,7 x 6,1 m Grå (22,6kvm)

,–
6495 –

5795,

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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NM og offisiell åpning
Den offisielle åpningen av skateparken på
Skoklefall har latt vente på seg. Pandemien
har skylda for det, men da Nesodden Skateklubb ble tildelt NM i «vert ramp» kunne
den offisielle åpningen endelig finne sted.
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari hadde riktignok glemt saks, men en tollekniv gjorde
susen og det røde båndet ble kappet.
Jubelen kunne høres helt til Oslo.
Nesodden har blitt en attraksjon rikere!

Østre Skoklefald gård har blitt selve symbolet på ungdommelig iver og entusiasme på Nesodden!
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Når sjekket du synet sist?
Ditt syn og din øyehelse er det viktigste for oss. Derfor bruker vi mest tid på synsundersøkelsen og
benytter aktivt det mest avanserte utstyret. En utvidet synsundersøkelse med optomap og OCT gir
oss de aller beste forutsetninger for å undersøke din øyehelse. Optomap tar overflatebilder av
nesten hele netthinnen, mens OCT gir dybdebilder. Flere år før det synes på overflaten, kan
endringer i lagene i netthinnen ses i dybdebildet. Ved å analysere de to bildene sammen, har vi
de beste forutsetningene for å avdekke tegn på øyesykdommer på et enda tidligere stadium.
Slik kan vi ta vare på synet ditt gjennom hele livet.
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Når sjekket
du synet sist?

Ta markedets
mest avanserte
synsundersøkelse
med OCT
og optomap

Interoptik
har Norges
mest fornøyde
optikerkunder
Interoptik
Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk
Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved
Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk
Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved
Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Bestill en utvidet
synsundersøkelse i dag!
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har Norges
Optiker
Storgt. 31, Tønsberg, tlf 33 33 41 30
Interoptik
Nesodden • tlf. 66 Interoptik
91 26
85 • Holt,
nesodden@interoptik.no
mest fornøyde
Interoptik Optiker Holt, Storgt. 31, Tønsberg, tlf 33 33 41 30
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

Når sjekket du synet sist?

Stjernekokk på Fellesverket
Dag Tjersland har sagt ja til å hjelpe
Fellesverket med å planlegge nytt
kjøkken.
Det populære ungdomstilbudet på
Østre Skoklefald gård skal bli enda
bedre, med nytt storkjøkken.
Et tidsmessig, tipp topp moderne og
profesjonelt kjøkken, som Dag har på
sine restauranter.

Matkurs og opplæring

– Vi serverer gratis middag tre dager i uken,
sier senterleder Elisabeth Larsen, et tilbud
som har blitt godt mottatt. Når vi åpner dørene står ungdommene forventningsfulle
utenfor og spør hva det er til middag. I tillegg ønsker vi å arrangere matkurs, temakvelder og ha opplæring for ungdom som
kan tenke seg en karriere innenfor hotel og
restaurantbransjen.
Stjernekokken fra Signalen Sjøbad smiler
fra øre til øre. Han har fra første stund ansatt unge nesoddinger i det som ifølge Aftenposten er en av de beste restaurantene i
Oslo, (som ligger på Nesodden! ) - Jeg skal
med glede hjelpe Fellesverket med å få et

– Det er viktig å ta vare på husets egenart, sier Dag Tjersland, men dette blir bra, veldig bra!
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Alt du trenger - på ett sted
Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig.
Vi har konkurransedyktige priser
og strekker oss langt for at kundene skal få best mulig service!
Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 951 39 810 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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tidsmessig og funksjonelt kjøkken. Først og
fremst med råd og veiledning, dernest med
å formidle kontakt med arkitekt/ingeniørfirma som kan tegne herligheten.

Tunge sponsorer

Planen for nytt storkjøkken er godkjent av
Nesodden kommune, som eier den gamle
bondegården.
Pengene kommer fra Røde Kors og Sparebankstiftelsen. Arbeidet skal utføres av
dyktige håndverkere på Nesodden. Fra første stund har nærings- og foreningslivet på
Nesodden støttet opp om Fellesverket, og
målet er at det nye kjøkkenet skal være på
plass i løpet av vinteren 2022/23.

Senterleder Elisabeth Larsen gleder seg til å
kunne arrangere matkurs med Dag Tjersland
på det nye kjøkkenet.

Miljøarbeider Karoline Heia Magdal og Oscar Svae Brox som er i arbeidstrening på huset, synes det er
stor stas at Dag Tjersland blir med på kjøkkenet.
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Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
Vi har kompetanse og

redskap til vanskelige
og trange områder

– 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.

45 år i bygg og anlegg

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester
Sunde.

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

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no
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Sykkelhotellet på Tangenbrygga
I Signalen er vi overbevist om at vi får verdens flotteste sykkelhotel på
Tangenbrygga!
På tegningene står det «Høystandard Sykkelhotel» og det sier ikke så rent
lite. I midten av november blir det offisiell åpning.

Årets førjulsgave til Nesodden!

Hotel i særklasse
Det er Viken Samferdsel som er byggeleder
for hotellet. Prosjektlederen heter Mubarak
Samatar Musse og sammen med Frode Nilsen, som er kontrollingeniør, slapp vi inn i
«fengselet», som har preget «kiss and ride»
området på brygga (altfor) lenge!
– Forklaringen er bl.a. HMS, sier Mubarak,
helse, miljø og sikkerhet. Vi er underlagt et
meget strengt regelverk og må ha alle fasiliteter på byggeplassen. Brakkeanlegget
på området ble først benyttet i forbindelse
med ombyggingen av terminalbygget og vil
bli borte så snart sykkelhotellet står ferdig.

Forsinket
– Vi hadde håpet på ferdigstillelse medio
oktober, sier Frode Nielsen, men støtte på
porøst fjell som må sikres. Nå har vi sprøytet med betong, og sikrer med bolter i tillegg. Når arbeidet er ferdig overtar Viken
Kollektivterminaler sykkelhotellet, som de
skal drifte sammen med terminalbygget.

Frode Nielsen og Mubarak Samatar Musse med skissene til sykkelhotellet.
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Colin Archer bygget over 200 båter hvorav Fridjof Nansens «Fram» er den mest kjente.
Kjent er også redningsskøyta RS1 som bærer Archers navn. Den ble sjøsatt i 1893 og tjente i 40 år.
Den tilhører Norsk Sjøfartsmuseum og er fremdeles i bruk.
Det er tvilsomt om Color Magic vil være i bruk når den er 130 år gammel.
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Tangen kollektivknutepunkt
– Moderniseringsprosjektet på Tangen kollektivknutepunkt er så langt svært godt mottatt, sier
administrerende direktør Jafar Altememy i Viken Kollektivterminaler.
– Publikum gir tilbakemeldinger preget av ros for ny og tydelig av- og påstigning til fergen.
Spesielt blir det fremhevet at det er til lettelse at knuffingen i «trakten» ikke lenger er et tema.
Norleds mannskap på fergene rapporterer tilsvarende om svært lite konflikt ved av- og påstigning, noe som står i sterk kontrast til tidligere problematikk.
Nobina melder at privatbiler ikke lenger er til sjenanse for busser og busspassasjerer etter
at det ble satt opp bom.
– Nå ser vi frem til å gjenåpne «kiss and ride»-feltet, og åpningen av sykkelhotellet.
Kanskje vi kan få Jul E Nissen til å foreta den offisielle åpningen, sier kollektivterminalsjefen
spøkefullt. Han kan ankomme på sykkel, sammen med ordfører og barnehagebarn.
Det synes Signalen er en glimrende idé!

Mubarak tar seg en pause på byggeplassen.
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Nesoddens fineste festlokale!
Alle prisklasser. Hellviktangen.no
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Jakten på kjærligheten
To sirkushester

I hele høst kan vi følge Sverre og Arvid i programmet
«Jakten på kjærligheten» på TV2.
Det er bonden Tormod Bakke Johnsen i Halden det skal
jaktes på, og det er seks friere som kommer til gårds.
Bonden i Halden driver med hest og oppdrett av hunder
(Cocker Spaniel).
I tillegg sies det at han liker blomster.
Sverre Jentoft Bratlie er hele Nesoddens «BlomsterSverre» og Arvid Dalseth Iversen har en av
Nesoddens vakreste blomsterhager.
To soleklare favoritter!

– Når vi kjenner lukten av sagflis, blir vi som sirkushester, sier radarparet. Dette måtte vi simpelthen være med på. - Ikke nødvendigvis å være på TV, men være med på produksjonen, sier Arvid.
Det har vært en opplevelse, som å være i en boble, en kjærlighetsboble. Dessuten kunne ikke bonden unngå å velge oss i bunken av
friere, legger Sverre humoristisk til. Begge slet lenge med «skal/
skal ikke», men landet heldigvis på skal, og det kan vi på Nesodden
glede oss over.
		
Årets TV-høst kommer til å bli fylt med «flowerpower»,
			
men størst av alt er kjærligheten!

Arvid har gjort stor
suksess som dirigent for
koret «Flaskehalsene» på
Flaskebekk. Nå
synger også Sverre
i koret!
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Båtruter 2022

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 25. august 2022.

Gyldig fra 16.08.21

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Gyldig fra 16.08.21
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Gyldig fra 14.8.2022
Mandag - fredag

x=Innstilles i romjula
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Mandag - fredag

s= Kun til Vollen og Slemmestad. Innstilles i romjula.
x=Innstilles i romjula
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LØSN. 2-22: De som hverken får nytt pass eller id-kort kan heller kose seg hjemme i Norge og løse kryssord i Signalens sommernummer.
Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Øyvind Tobiassen fra Tangen
Vinneren får et gavekort på 500 kr
som kan brukes hos vår annonsør

Nesodden Vertshus
Vi gratulerer!

Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner
som kan brukes hos vår annonsør

Interoptikk
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 22. november 2022.

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

Navn/Adresse/Postnummer/Sted:.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Den Store Bussdagen
– Arrangementet var tenkt som et opplegg for ansatte med familier i regi av «Velferden», forteller driftslederen i Nobina på Fagerstrand Thorkil Agerup. Sammen med Arnfinn Bakmand og Brit Kartevoll planla han en «åpen dag», for å
vise frem hvor fint det har blitt i Torneveien 10, etter ombyggingen og oppussingen av bussentralen.

Torneveien 10 på Fagerstrand var arena for tidenes «Bussdag»!
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Hamburgere
og pølser for en tier

«Alle» ville være med!
– Det viste seg at interessen var enorm!
Naboer, venner og kjente ville også være med, og det ville våre samarbeidspartnere også. Vi bestemte oss derfor til å invitere alle. At
responsen skulle bli så stor, hadde vi aldri drømt om.
Brannvesenet, NAF, Viking, Norva 24, Johns Treiders Veteranbussforening, Tyreng og Arnfinn Pedersen stilte velvillig opp, og gjorde
dagen til en festdag.

Kanskje ikke rart at folk sto i lange køer.
Alt som ikke var gratis, kostet en tier. Grillpølsene og hamburgerne
gikk unna i et tempo som McDonalds bare kan drømme om. Det
samme gjorde brusen, kaffen og de deilige kakene, som man atpåtil
fikk to av, for en tier.
Hvorfor dra til Tusenfryd når man kan få en spennende dag på Fagerstrand?

Tre gode «busser» som elsker alt som har med buss å gjøre.
Thorkil, Arnfinn og Espen

Brit Kartevoll skal ha all ære for et fantastisk arrangement (sammen med
Thorkil Agerup og Arnfinn Bakmand).
.
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DYRLEGEN

Din lokale fôr- og
utstyrforhandler
til kjæledyr finner du i
nye og fine lokaler på
Tangen senter.

På Nesodden

Kort vei fra kundeparkeringen
rett under den nye senterdelen.

Borettidesign.no

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

– Totalleverandør av
byggevarer til Nesodden

Medlemsfordeler i
Tangen Senter
kundeklubb app.

.

Røerveien 66 | Tlf. 66 91 09 09
tangentrelast.no | post@tangentrelast.no

Timebestilling
på KLOKLIPP
66 91 01 00

Hjemkjøring av varer
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«Kollisjon»

Tipp topp utstyr

Både store og små ble overrasket over at farten bare var åtte km i
timen da de kræsjet.
Her får Arnfinn Bakmand og Vincent Johannes Douglas Larsen et
ublidt og kontant møte med veggen.

- Vi slukker med alt vi har, sier Søren Rodrigues og viser stolt frem
den minste «brannpumpa» på bilen. Den slukker ihvertfall tørsten,
sier brannmannen med den fineste hårsveisen på Nesodden, - og i
Puerto Rico, legger han til. Søren har nettop kommet hjem etter å
ha besøkt sin far på den Karibiske øya.
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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:

Alt innen Trelast, Byggevarer & Maling!

• 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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Vi tar imot oppdrag på
e-post og telefon.
● Print/kopiering i farger og s/h
● Fotoprint opp til A2-størrelse.
● Skanning og redigering
av bilder
● Laminering
● Skanning av lysbilder og
negativer
● Kan hente og bringe på
Nesodden

post@glansbilde.no
Tlf: 98810606
Fjellstrand

Klissvåte svamper
Svampene var gjennomtrukket av vann, og målet var å treffe en
bussjåfør – midt i fleisen!
Lett var det ikke, men vått ble det. Vincent Johannes (11) siktet seg
inn på Brit, men bommet, og traff Thorkil i stedet.
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Nesodden har blitt en turistattraksjon!
– But where are the Viking museums? spurte denne gruppen da de gikk i land på Tangenbrygga.
Deltakerne på den internasjonale buddistkonferansen, som ble arrangert i Oslo i sommer skulle til Bygdøy, men
havnet på Nesoddtangen i stedet.
– Beautiful, sa buddhistene i kor, og stilte velvillig opp for fotografering. Oppholdet ble imidlertid kortvarig. Det ble
neste båt tilbake til byen!
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Den lokale hjelper AS
VAKTMESTERTJENESTER

Tlf 938 61 151 • arnelendl@gmail.com
• 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

Tid for taksjekk med
renner og avløp!
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