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Snart skal julenissen nok en gang glede
store og små her i landet, men hvor kommer han fra, og vil han glede passasjerene
på Nesoddbåtene også?
Først fikk vi vite at han (nissen) kom fra
Stavanger (Stavangerske Dampskipsselskap), men nå er Stavangerske kjøpt opp av
Tide-konsernet i Bergen, og sjefsnissen heter
Dagfinn Netland. Han er administrerende
direktør i det børsnoterte konsernet og
uttaler til Dagens Næringsliv at de skal bli en
ledende aktør innen kollektivtrafikk og
reiseliv i Norge. Han forteller videre at de nå
har hentet inn 300 millioner i ny kapital, –
fordi det er dyrt å vinne anbud.

Jul E. Nissen er en snill og grei kar. Vi håper
inderlig at han i fremtiden klarer å glede
både aksjonærer og båtpassasjerer.
Gamlenissen (Nesodden kommune) klarte
det ikke og vil sitte igjen med skjegget i
postkassen, ribbet for aksjer, styrerepresentasjon, og innflytelse på Nesodden-sambandet når vestlandsnissen overtar.
Imidlertid sitter det noen nisser i SL også.
De vil nok gjerne ha litt julegodter og aksepterer neppe
at Vestlandsnissen tar all
julegrøten selv.

Gledelig jul!

7–23 – også lørdag!
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bare lave priser
Trygg bilpleie
 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

REMA 1000 Nesodden
Åpningstider: 8 – 21 (20)

E-mail: fagerhoe@online.no
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God jul
Adm. dir. Petter Skou

Det stunder mot jul. Riktignok er det
fortsatt et stykke tid til jul når disse linjer skrives, litt kortere når de leses. Men
det er siste utgave av Signalen for i år,
og anledningen må benyttes til å ønske
alle våre passasjerer en riktig god jul og
et godt nytt år. Så får trøsten være at
når det gjelder å være tidlig ute med
julen, så har vi fortsatt langt igjen til
handelsstanden.
Julen skal jo være en rolig tid, og blir
nok også det for oss i Nesoddbåtene.
Det skulle for så vidt bare mangle; etter
det turbulente år vi har bak oss vil det
meste føles som et rolig farvann. Dette
er selvfølgelig også en nødvendighet.
Riktignok har vi tapt en tilbudskonkurranse og skal ut av trafikk om halvannet
år. Men dette reduserer jo ikke vår både
moralske og kontraktsmessige forpliktelse til å opprettholde trafikken til siste
slutt, med bibehold av både den gode
trivsel ombord og vår berømte regularitet. Til å etterleve disse forpliktelser

trengs det en organisasjon i ro, og med
den nødvendige styrke. Derfor har vi
forsonet oss med at det ikke er oss, men
Tide Sjø AS, som skal seile «våre ruter»
fra sommeren 2009, og både vi og formodentlig våre passasjerer ønsker dem
hjertelig velkommen.

Det vi imidlertid ikke har lagt bak oss, er
synspunktene på om konkurransen ble
gjennomført på en riktig måte. Vi for
vår del mener ikke det, og diskusjonene
om den siden av saken kommer til å bli
videreført, dog ikke i Signalens spalter.
De observante passasjerer vil ha lagt
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merke til at «Huldra» har gått jevnt og
trutt som reservebåt denne høsten. Det
har sammenheng med at de øvrige fergene én etter én har vært ute av trafikk
for å få installert nytt redningsutstyr, i
samsvar med nye forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet. Hurtigbåtene har allerede
hatt det en tid, og nå har altså også fergene det: Et system med få store flåter,
arrangert slik at man på en enkelt måte
kan komme tørrskodde ombord i dem,
såkalte MES-systemer (Marine Evacuation System). I Nesoddbåtenes lange
historie har det inntruffet noen få uhell,
men aldri av en slik art at det har vært
nødvendig å evakuere. Vårt fremste sikkerhetsmål er selvfølgelig at dette skal
fortsette. Skulle imidlertid et alvorlig
uhell inntreffe, mot all formodning, er
det godt å vite at man har de beste
muligheter for å evakuere båten uten
fare for å havne i vannet. Slikt utstyr er
dyrt, svært dyrt, men vi er så heldige å
ha en finansiell sterk aktør som oppdragsgiver, og SL fant penger til å finansiere utstyret.

Vi ønsker alle våre passasjerer en god jul
og godt nytt år, med mange og trygge
turer med våre båter.

Farvel til Kronprins Harald
av Harald Lorentzen

1961 – Kronprins Harald 1
Med 501 køyeplasser,
hadde skipet plass til
577 passasjerer
og 150 biler
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En gammel kjenning i Oslofjorden har gått
sin siste tur mellom Oslo og den nordtyske
havnebyen Kiel. Passasjerenes behov for
ytterligere komfort og luksus har gjort at
tiden har vært moden en stund for å bytte
ut den tredje i rekken med navnet MS
KRONPRINS HARALD.

1987 – Dagens Kronprins Harald
Bygget i 1987 av Wärtislä Marine, Yard Åbo Finland
Med 1440 køyeplasser og plass til det samme
antall passasjerer, samt 700 biler
ble hun omtalt i pressen som
et flytende luksushotell.

Oslo – Kiel
Ruten Oslo-Kiel ble grunnlagt for alvor av
Jahre Linjen fra Sandefjord, da de i mai
1961 satte inn den nybygde MS KRONPRINS
HARALD på ruten. Det skulle med årene
vise seg å bli en større og større suksess, og
flere skip ble bestilt. I 1974 kom arvtakeren
til navnet MS KRONPRINS HARALD fra verftet i Rendsburg, Tyskland og fortsatte på
ruten Oslo-Kiel.
Ettersom årene gikk var det i første rekke
godstrafikken med trailere og nye personbiler som økte vesentlig, og allerede midt
på åttitallet bestemte Jahre Line seg for at
et nybygg måtte til, for å ta unna godsmengden.
Oppdraget gikk denne gang til det finske
verftet Wärtsilä i Åbo, som i dag heter Aker
Yards.
Dette skipet er det tredje i arverekken med

navnet MS KRONPRINS HARALD. Det skal
også bli det siste med et royalt navn.
Skipet ble døpt i Oslo den 23. mars 1987 og
tre dager senere settes det offisielt inn i
trafikk mellom Oslo og Kiel.
Kanskje litt ulikt sine forgjengere og andre
skip i rederiet, var nok ikke MS Kronprins
Harald bygget for å være en estetisk cruiseferge. Snarere tvert i mot er denne bygget
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Skipet ble døpt
i Oslo 23.03. med
Kronprinsesse Sonja
som gudmor

som en rendyrket transportmaskin, med
nye effektive laste- og lossemetoder for så
vel skipets egne behov som godstransporten. Med sine 1220 lastemeter, var skipet
god for plass til hele 700 biler.
Ruten ble også med de moderne skipene
en populær konferansearrangør, allerede i
1989 ble skipet ombygd med en ekstra konferanseavdeling på øverste dekk.
Men i 1990 var det tid for endringer i sel-

skapet, og Jahre Line blir kjøpt opp av det
ekspanderende rederiet Color Line. Mange
stusset nok litt når skipene gikk fra de klassiske elegante gråmalte skipssidene, til helt
blåmalte skrog og skorstener.
Color Line fortsatte ruten, og med noen få
unntak går Kronprins Harald sin trofaste
gang frem og tilbake.

En liten grunnstøting i Oslofjorden ble det
den 15. juli 1999, hvor skipet gikk inn til
Moss og losset alle passasjerer og gods, før
det gikk til Emden for å reparere et hull i
skroget. To dager senere er den atter i trafikk!

Ellers har det meste vært problemfritt, men
sommeren 2006 vil nok huskes godt av så
Ett av unntakene var vel da den ble leid ut vel passasjerer som mannskap. Dette var et
for å være startfartøy for Whitbread Race i halvår preget av mye maskintrøbbel og
Southampton høsten 1997.
store forsinkelser i lange tider.
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Tidens tann innhenter vel alle etter hvert,
også kronprinsen, og etter at Color Line
satte inn nybygde Color Fantasy i desember
2004, viste deg seg at det var slike skip passasjerene ville ha.

skip fra det finske verftet igjen, som nå
heter Aker Finnyard i Åbo. Tradisjonen med
royale navn var Jahre sin og ikke Color Line
sin, så denne gang blir navnet på nykommeren Color Magic.

Rederiet bestilte den 27. mai 2005 et nytt

MS KRONPRINS HARALD er imidlertid i god

Cruiseskipet Color Magic ble satt inn på ruten Oslo-Kiel fra kl 17 den 17. september 2007.

9

stand, og som transportmaskin er skipet
flott, så allerede i januar 2007 ble det solgt
til fergerederiet Irish Continental Group.
Vinteren igjennom foregikk det en navnekonkurranse på hjemmesidene til det nye
irske rederiet – og i juli kåret de en vinner.

Skipet skal, når det settes i rute mellom
Rosslare i Irland og Cherbourg i Frankrike,
hete OSCAR WILDE.
Rederiets flåte har alle fått navn etter
Irlands litterære helter – og Oscar Wilde sto
for høy kvalitet, hør bare hva han skrev:

Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

– «Jeg har veldig enkel smak – jeg er alltid
fornøyd med det beste!».
Interesserte kan nå følge skipet videre på
den nye eiers hjemmeside www.irishferries.com
Kilder: www.faktaomfartyg.se
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98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

– din
lokale
gullsmed!

Godt utvalg i
gull, sølv, ur og gaveartikler
Velkommen til oss på Tangen Nærsenter • Telefon 66 96 18 00
11

Tangen Sentrum

Et knippe av de blide menneskene som møter oss på Tangen Sentrum sett bak venstre: Bjørn E. Beverli, Heidi Beverli, Laila Andersen, Boel Pollestad,
Sarah M. Hoffer, Hanna M. Grønvold, Tage O. Ommen, Elin Østby, Jonas Udenæs, Loyd Finstad, Per Danielsen, Anne Kari Valen, Marie Anne Eraker.
Foran fra venstre: Agathe Eeg-Henriksen, Gunn-Inger Tusvik, Trine Johnsen, Kjersti Jørandli, Torunn Jørandli, Merethe Randen, May-Brit Jørgensen.
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Grete Haughovd er formann i
Senterforeningen Tangen Sentrum
og nestleder i Jernia.
Hittil har ingen sett henne
verken sur eller grinete!

Tangen Centrum i begynnelsen
av 60-tallet. Sjekk den
bilparken!!
Bærepose fra tiden med
3-sifret telefonnummer!

50 års jubileum

Stor utbygging

Den 14. desember 2009 er det 50 år siden
Tangen Centrum ble offisielt åpnet.

Det var den store boligbyggingen på
Nordre Nesodden som aktualiserte ønsket
om nærbutikker av ulike slag. Allerede i
1954 tok man opp tanken om et handlesenter – og selskapet Tangen Centrum ble stiftet på overrettsakfører Paul Røers kontor.

Berger og Nesodden Musikkorps spilte, det
var fakkeltog og julenisse, og i spissen sto
Tom Klausen og Bjørge Lillelien.
Nesodden kommune ble forespurt om de
var interessert i å leie lokaler i det nye bygget, men takket nei med begrunnelse av at
man ønsket å få nye lokaler på Signalen!

Tomten for forretningsbygget ble kjøpt for
kr. 17.500,– og klargjort i oktober 1957.
Hans Aschim skulle ha bakeri og konditori,
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snekkermester
Sørensen skulle ha
møbelforretning (Møbelkroa), «Løes i
brakka» Tangen kolonial skulle ha dagligvarer, og Kaptein Pedersen fargehandel
og isenkram.
I tillegg skulle Norvolds Manufaktur og
Parfymeri, Omsland elektriske, Follo
Sparebank og Eges Bokhandel inn.
I annen etasje skulle dr. Kvigstad inn, sammen med Nesodden Trygdekasse, et tannle-

Perspektiv
forretninger

gekontor,
Nesodden
Boligbyggelag,
Centrum Frisør, vaktmester og et par
hybler. Hovedentreprenør var Brødrene
Hodnungseth og Murmester Rosen. Den
vinteren var det mye snø og Nesodden jern
og Fargehandel kunne fortelle at man
hadde solgt utrolige mengder sparkstøtinger. I 1962 ville man ha større plass på
Tangen Centrum og kommunen ga tillatelse til at senteret ble utvidet. Sommeren
1963 sto neste byggetrinn ferdig og
Nesodden fikk sin første restaurant.
Kilde: Nesodden Historielag

Ny utbygging - Vår tid
I 2000 kjøpte Kjøpesenter Holding AS
Tangen Centrum og gikk straks i gang med
utvidelsesplaner. Man ønsket større

Senterleder Anne Kari Valen og
prosjekteder Trond Enger har
planene klare

Det er Skiensjenta Anne Kari Valen som
er Senterleder for Nærsenteret på
Tangen. Hun har bl.a. ansvar for promotering og markedsføring av senteret,
samt alle aktiviteter og «happenings»
gjennom året.

andre kjøpesentre kan vise til. Skirennet
gjennomføres i samarbeid med NIF, – vi
har et meget godt samarbeid med
Nesodden Idrettsforening, hvilket viser
hva som er mulig å få til i nærmiljøet når
man går sammen.

Vi forsøker å opprettholde gamle tradisjonener, samtidig som vi forsøker å finne
på nye ting. Eksempelvis spiller fortsatt
Nordre Nesodden Skolekorps under
arrangementet på den første lørdagen i
advent.

Med seg i styret
for senterforeningen har hun:

De siste to årene har vi hatt skirenn på
parkeringsplassen, det tror jeg ingen
14

Grete Haugshovd, leder
Knut Eide, Meny
Hanna Grønvold, Parfymeriet på Tangen
Sarah M. Hoffer, Le Cafe
Gry Svae, Energihuset
Reidar Thomassen, 3D

skal bli et attraktivt nærsenter, med boliger, næringsvirksomhet, lekearealer, torg,
og grøntarealer.
I dag er senteret ca 8.300 kvadratmeter +
ny del på ca 5.000. Etter utbyggingen vil
det være ca. 19.000 hvorav 13.250 kvadratmeter vil være næringsareal og 5000 kvadratmeter boliger.

Plan 1. etg.

I Signalen håper vi at Nesodden kommune
«får ut fingeren»! Gudene skal vite at vi
trenger et nytt Tangen Sentrum, slik at vi slipper å kjøre til Vinterbro og Ski for å handle.
Kanskje noen av oss til og med slipper å flytte til Drøbak når vi blir gamle og ønsker å bo
i en sentralt beliggende leilighet.
Kanskje Nesodden kommune omsider kan
ta steget inn i dette århundre – for ikke å si
årtusen – og innse at midlertidige løsninger i tyskerbrakker hører fortiden til!
Vi ønsker NorgesGruppen Eiendomsdrift AS
lykke til med planene!
næringsareal, kombinert med boliger.
«Essotomten» ble kjøpt og ny reguleringsplan for området ble utviklet i nært samarbeid med Nesodden kommune.
Etter å ha drømt om nye lokaler på
Signalen i nesten 50 år ønsker Nesodden
kommune nå likevel å etablere seg på
Tangen, og med den beslutningen steg
optimismen i «Sopelimsbygda».

Endelig skulle man få et naturlig sentrum i
bygda – og Tangen Centrum skiftet navn til
Nærsenteret Tangen Sentrum.
Problemet er bare at Ting Tar Tid på
Nesodden!
– Den dagen vi får «go!» setter vi i gang,
sier prosjektleder Trond Enger i NorgesGruppen Eiendomsdrift AS.
– Vårt mål er er ikke bare å bygge nytt,
men å fornye det gamle. Tangen Sentrum
15

Mmmm - Meny
Ingen har bedre utvalg i bakervarer på
Nesodden enn Jeanet Kristiansen, avdelingsleder i bakeriet på Meny.
I 10 år har den blide Tangenjenta jobbet på
Meny og trives veldig godt. Det samme gjør
Tina Opedal, som i likhet med Jeanet, bor
på Tangen og har kort vei til jobben.
– På travle dager er det såvidt vi klarer å
steke fort nok, brødene går unna som
varme hveteboller, folk står i kø!

Ting og tang som folk
har bruk for
– Hos oss finner du bare harde presanger.
Avdelingsleder Jeanet Kristiansen og Tina Opedal i brødavdelingen
på Meny selger brød som varme hveteboller ...
Vi har verken sokker eller slips, men ellers
har vi det meste, sier butikksjef Erik
Gjølstad på Jernia.
Han begynte i stillingen 1. august og stortrives.
Mia Aaserud og Erik Gjølstad er begge
«urinnvånere» fra henholdsvis
Torvet og Tangen.

– Til sammen er vi tolv medarbeidere som
er klare til å gi jernet i forbindelse med
julehandelen. Vi gleder oss!
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Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie
Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Sokker til jul
– Jeg har kjøpt sokker til både gubben og
de tre andre barnebarna mine, betror Else
Frich oss.
– Problemet er at jeg ikke klarer å vente til
jul, sokkene er så fine, sier billedkunstneren som nylig har avsluttet utstillingen
- bewinged - i galleriet Ås Stasjon.
Sjekk www.aas-stasjon.no og
www.e-frich.com

Ann Magritt Ruud viser stolt fram de
morsomme raggsokkene hun selger.
– Jeg har kjøpt sokker til både gubben
og de tre andre barnebarna mine,
betror Else Frich oss.

Sokker til Nataniel
Else Frich fra Oksval er billedkunstner,
lærer – og bestemor til fire. Ett av barnebarna heter Nathaniel Zacharias.
Han får nye, grønne raggsokker til jul.
De har bestemor kjøpt på torget på Tangen
Sentrum.

Torgkjerringer
– Håper inderlig at nye Tangen Sentrum

ikke blir en betongkloss uten noe grønt, og
at det fortsatt blir plass til torgkjerringer,
sier Ann Magritt Ruud.
Hun jobber som aktivitør på Vålerenga og
Kampen Seniorsenter og står på Tangen «i
ny og ne».
– Jeg har dette som hobby, etter å ha
drømt om å stå på torg i årevis. Inntektene
er små, men da blir det småturer, sammen
med min kollega her på torget. Da koser vi
oss og strikker!
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Grønne
hester
med
vinger,
– kanskje
det
neste
blir
grønne
raggsokker
med
propell?

Honnørtoppen
har inntatt Le Café
– Hver lørdag kommer vi her for å spille på
hester, sier Kãthie Rødby, – og for å skravle,
kommer det kontant fra Gretha Aasen. Vi
er noen ordentlige skravlekjerringer, gutta
kommer nesten ikke til orde.

«HonnørCentrum»
– Etter at Honnørtoppen stengte, er det her vi
vanker, forteller den muntre gjengen.
– Vi er her fast hver lørdag, men ofte også på
fredager og andre ukedager. Vi håper at
utbyggingen av senteret vil omfatte denne
type møteplasser, – hva med enda flere stoler
og bord? For ikke å snakke om sofaer, peis og
piano!
Det ene forslaget følger det andre, – bare vi
får slippe høy musikk! Det er skravlingen som
er det viktigste for oss, og at vi kan møtes
over en kopp kaffe og en iskrem.

Fra venstre: Liv Jorunn Robertsen, Reidun Bratli, Karin Løvli,
Kãthie og Per Rødby, Gunnar Bøhler, Elsa Øverby, Gerd Bøhler og Gretha Aasen.

Satser på hest!
– I dag har vi satset på hesten Jet Style! forteller «gamblerne» på Le Café. Vi har vunnet
flere ganger, i forrige uke vant vi syv hundre
kroner!
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Adventsfargen
– Lilla er adventsfargen, med den kan man
pynte helt frem til jul, sier blomsterdekoratør
Marthe Olsberg fra Fagerstrand.
Vi treffer henne i Nesodden Blomster AS hvor
adventstiden allerede er i full blomst.
– Er man interessert i form, farge og komposisjon er dette verdens beste yrke. Når man i
tillegg har hyggelige kollegaer og kunder
kan det nesten ikke bli bedre, sier den blide
dekoratøren og legger siste hånd på en vakker adventsdekorasjon.

AS Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
Stranden 1, 0250 Oslo
Tlf. kontor: 22 87 64 20
Ekspedisjon: 23 11 52 20
Mandag-Fredag 08.30-16.00
E-post: nbds@online.no
GODS LEVERES FØR KL. 14.00
19

www.nbds.no

The Holen family
Christmastree Company

The Holen Family Christmastree Company (HFCC). Her representert ved Theodor, Amund, Jenny og fjøsnissene Tord og Trym
20

«Smågutta», tvillingene Tord og Geir (45),
er henholdsvis flytekniker og hvitsnippjeger (jurist i Kredittilsynet), men når kulda
setter inn, samler jazzmamma ungeflokken
sin, som etter hvert har vokst seg stor og
kraftig, på Nesodden.
Neste generasjon juletreselgere er allerede
Theodor Holen er allerede
en dreven juletreselger

Jenny Holen haler og drar for harde livet

I 1971 flyttet familien Holen hjem til Norge
fra USA.
De bosatte seg i Utsiktsveien og fikk jazz –
og juletrær – på hjernen.
Det blir liksom ikke helt jul før mamma Lill
synger «Why not take all of me» og The
Holen Family står på Tangen Sentrum og
selger juletrær!

– Helt fra vi var omtrent 15 har vi holdt på
med dette, forteller storebror Trym (47). –
Pappaen til en kompis solgte frukt og grønt
på Linderud, og dermed var det gjort. Da vi
fikk sertifikat var veien til Danmark kort,
og siden har det gått tre i tre, forteller den
barske juletreselgeren som til daglig er
sykepleier i Førde.
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på plass, representert ved Jenny (18),
Theodor (17) og Amund (7). De to første er
«made by» Tord. Amund er sønn av Geir.
Tryms barn Hedda (11) og Torjus (3)
er fortsatt i Førde, men i selve julehelgen kommer også de til Nesodden
for å selge juletrær og feire
julen i Utsiktsveien.
Det blir liksom ikke ordentlig
julestemning før Holenfamilien er på plass
på Torvet
på Tangen
Sentrum!
Marie og Sjur Sætre fra «Alabama»
på Flaskebekk bare «må ha det» (juletre fra HFCC)

Jo lenger man går, jo billigere blir det
... for våre stamg jester fra Nesodden! – Gå helt til Stranden 53 !

Hos oss får du fremdeles flere ting til under 50-lappen!
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Tradisjonell førjulsfeiring
I mange år har det vært en tradisjon å samles på Paviljongen lille julaften.
Lille julaften i fjor var intet unntak.

«Mange rare folk og dyr, kan du treffe
der». Her danser Mick Rødsten med to
damer og en kenguru!

Bardomsvenninnene Tonje Plaum, Annette Olsen og Elisabeth Larsen nyter
gjensynet med hverandre på Paviljongen.
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Håndtverkerne på Nesodden
Hellvik skal avlegge svenneprøven
som tømmermann.
– Jeg skal sette opp
en redskapsbod, forteller Ørjan og blir
overvåket av tømmermann Per Refsnes fra

På Nesodden er vi velsignet med dyktige
håndtverkere innen alle fag. En av disse
annonserte i sin tid med: «Jeg maler Deres
hus svart, andre farger kan også diskuteres».
Han skal vi skrive om en annen gang (han
fikk bokettersyn!).

Svenneprøven
– Vi ER tømmermenn, men det hender at vi
også FÅR tømmermenn, sier tømmermester
Morten Hitterdal og gulper. Det er dagen
etter at han feiret sin førtiårsdag, og dagen
lærlingen hans, Ørjan Hansen (22) fra
24

Ski. Per sitter i prøvenemda som hvert år
godkjenner 30-40 svenneprøver i vårt distrikt.
– Det er flinke gutter, sier han, og de har
hatt dyktige læremestere. Tømrerarbeid er
ikke noe man lærer på skolebenken, man
må stå opp om morran, få flis i fingra og
snus under leppa. Læretida er minst to,
helst tre år.
Ørjan tok seg en pris og satte i gang.
En uke senere var boden ferdig og svenneprøven bestått med beste karakter; Meget
tilfredsstillende. Vi gratulerer!

Tømmersvennen har blitt tømmermester,
Ørjan har bestått svenneprøven
med beste karakter!

Reisverket er oppe!
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Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell
Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!

Smak og behov er forskjellig
fra menneske til menneske.
Derfor er det viktig at du som
kunde har muligheten til å velge
det som passer deg.
Også når det gjelder pris

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no
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Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

Sett på
fjorden
Hurtigruten M/S Trollfjord
var på en lynvisitt i hovedstaden fra
den 14. til 15. oktober.

Det er utrolig hva
folk klarer å miste
på sjøen, men vi har
aldri hørt om noen
som har mistet
pc'en sin!!

Big time shopping på Aker brygge?
Neida, det er bare Lekteren som klargjøres for
vinteren. Landgangen skal på land og i
dvale til neste vår.
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§

Bjørnemyr senter v/Coop Prix

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
NB-gården, Kapellveien 2, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 31 35 Mob 906 19 116
e-post: geirtp@online.no
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• Extention • Hull i ører/nese • Navlepiercing
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KNUT BRORSON A/S
Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19
24-timers vaktservice: 90

OGSÅ HUDPLEIE OG FOTTERAPI

MAN-ONS 10-17, TORS 10-19, FREDAG 10-16, LØRDAG ETTER AVTALE
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Frisører Trine & Sandra

Tlf 66 91 81 81

R
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•EL
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•EL

N

• Tilhengerutleie

Dame- og Herrefrisør

(åpne og lukkede)

RISE

T

A

TO

R

U

VI KAN
TILBY:
• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

61 51 30

• CD-plater og DVD-filmer

angen relast as
Flateby Gård
Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60
www.tangentrelast.no

• DVD-utleie

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

Taxibåt
Penger
til flytimer
Thomas Fevang fra Fagerstrand «flyr» til
daglig mellom Slemmestad og Oslo, som
styrmann om bord i M/S Prinsen.
– Det går litt for sakte! sier Thomas, som vil

Hjem fra julebord? Ti minutter til Tangen!

opp i lufta, og leser flyteori mellom turene
med Taxibåten.

fjord Fiskerlag, og kan bestilles på
tlf. 02322.

– Ekstrajobben som taxibåtkaptein gir
kjærkomne inntekter, flytimer er dyre og
jeg må ha minst to hundre timer for å få
flysertifikatet, sier sjømannen som vil til
værs. Våren 2008 tar han av fra Kjeller med
lappen i lomma.

–- Vi kjører til Tangen for kr. 280,– og til
Fagerstrand for kr. 765,–, forteller Thomas.
– Er man fem personer blir det kr. 56,– per
person. Ingen upris i forhold til siste båten,
eller drosje, sier Thomas som bruker ti
minutter til Tangen.
–- Vi går like fort som Prinsen, men bruker
like lang tid innenfor 5-knopslinja, som
utenfor. Båten gjør 34 knop og er sertifisert
for fem personer.

CityTaxi
Ready for take-off med taxibåt- og
snart flykaptein Thomas Fevang

Taxibåten ligger på Rådhusbrygge 4 (Fiskebrygga), sammen med gutta i Indre Oslo29

Welcome aboard!

Skilt til alle formål
Nærsenteret på Tangen

Original Foliedekor
Tlf. 98 81 06 06
Lise-Lotte@Original.AS

en vannaerobic
Havfru

«Mor
du
so
«Vil ere i
t
med m trening
s
a
f
sprut
bli en?»
k
i»
s
fi
Nye medlemmer
velkommen
Trening tilpasset alle aldre. Fin for de med rygg/nakkeproblemer,
kolls, revmatisme, idrettsskader, og bekkenplager i og etter
svangerskap. Bedre kondisjon.
Påmelding til Tlf. 66 91 64 01 / 40 40 54 88 Lise
Mobil 92 01 50 74 Kine
e-post: havfruen@bluezone.no

SOMMER- / HØSTSALG
i butikken med det rare i
Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
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Lysglimt i mørketida
Hoppende glad!
Det er like før 18.32 avgang fra byen.
Kjersti Mo fra Tåsen skal besøke venner på
Nesodden og oppdager til sin store skrekk
at vesken hennes er borte.
Tankene raser gjennom hodet hennes;
bankkort, kredittkort, sertifikat og penger.
Det er fredag kveld og hun får neppe sperret kortene før over helgen. Fortvilelsen
lyser i øyene hennes idet hun spurter i land
for å se om hun har lagt vesken igjen på
benken, – og det har hun, og vesken er funnet!
Justina Nyka fra Ursvik har funnet vesken,
og er på vei mot billettøren for å levere
vesken idet Kjersti kommer løpende.
– Det ante meg at det var en båtpassasjer
som hadde glemt vesken, og tanken var å
få eieren etterlyst over båtens høytaleranlegg, sier Justina.
De to damene springer nesten i armene på
hverandre, vesken blir gjenforent med sin
eier – og Signalen som tilfeldigvis er vitne
til det hele, opplever et stort lysglimt i mørketida!

mor ilte til og hjalp henne, samlet henne
opp og lyttet til hennes behov. De skaffet
henne både stol og drosje.
I ettertid viste det seg at hun hadde brukket venstre skulder. Det tok lang tid før hun
ble bra igjen, men hun er ved godt mot –
og reiser fortsatt på byturer for å oppleve
livet.
Margaret Heldor har også lagt ved et par
bilder fra nesoddbåten, tatt under krigen,
sannsynligvis i 1943.

Justina Nyka gir vesken tilbake til Kjersti Mo

... og nok
en stor takk!
I et leserbrev til Signalen retter Margaret
Heldor fra Nesodden en stor takk på vegne
av sin mor på 84 år, som 6. desember 2006
var på Aker Brygge for å handle julepresanger og gå på restaurant. Da hun passerte ventehallen til nesoddbåtene var hun så
uheldig å snuble i en fortauskant som hun
ikke så. Hun falt og ble liggende hjelpeløs.
Da var hjelpen der med en gang. En veldig
hyggelig, pen og gråhåret mann og en ung
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Gutten med skobespar heter Arne Strand
og sitter her med flere av tantene sine

Rune Heder med maiblomster og svømmeknapp på jakkeslaget og Eva & Vigdis Nygård

NE SO D D E N

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Nesoddvann
til båtene
Foto: Terje Lindrup, Nesodden kommune

Ingen parasitter
I forbindelse med vannkrisen i Oslo, tok
Nesoddbåtene ingen sjanser med passasjerenes liv og helse. Vanntankene på båtene
ble fylt med nesoddvann på Fjellstrand
brygge så lenge krisen vedvarte.
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Busselskapet på Nesodden heter nå bare:

Selv om navnet er forandret fortsetter vi selvfølgelig med
den samme gode service for våre passasjerer.
Vi er, som tidligere, åpne for busstransport for
skoleklasser, sportsklubber og liknende.
Ta gjerne kontakt med driftsledelsen
v/Tom Bolstad for tilbud.

Telefon: 45 49 27 00 • Mobil: 98 25 53 30 • Faks: 66 91 06 80
E-post: tom.bolstad@concordiabus.no
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Juleruter Nesoddbåtene 2007
RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN

Hallo ig jen

God jul fra oss i
nesoddbåtene

JULAFTEN – mandag 24.12.07
Lørdagsrute til og med avgang kl. 1700 fra Nesoddtangen.
Ingen flere avganger bortsett fra kl. 2400 og 0100 fra
Nesoddtangen og kl. 2332 og 0032 fra Oslo.

1. & 2. JULEDAG – Søndagsrute
HVERDAGER I ROMJULEN

Fra Oslo kl 0602, 0632, 0702, 0732, 0802, 0832, videre 32 min over hver
time til 1432. Deretter 1502, 1532, 1602, 1632, 1702, 1732, videre 32 min
over hver time til 0032 (0132 på fredag).
Fra Nesoddtangen 0530, 0600, 0630, 0700, 0730, 0800, 0830, 0900 videre
hver hele time til 1500. Deretter 1530, 1600, 1630, 1700, videre hver hele
time til kl 2400 (fredag også kl 0100 og 0200).

Lørdag & Søndag –

Vanlig lørdags- og søndagsrute

NYTTÅRSAFTEN – mandag 31.12.07 –

Lørdagsrute

Nina Andersen i luka til Ekspedisjonen på Aker Brygge

1. NYTTÅRSDAG – Søndagsrute.

h
f
m
n

RUTE 716 – NESODDTANGEN – LYSAKER

=
=
=
=

hurtigbåt
kjøres kun natt til lørdag og natt til søndag
deretter minutter over hel time
nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

Hverdager i romjulen
Avgang Nesoddtangen kl 0630, 0655, 0730, 0830, 1500, 1530, 1600, 1700.
Avgang Lysaker 0640, 0705, 0815, 0845, 1515, 1545, 1615, 1715

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Etter en sånn sommer, kan vi nesten
love at det hos oss er like varmt
både ute og inne – hele året!
Ha en god dag på brygga!
Velkommen!
– hilsen Hannibal
Stranden 3 - Aker Brygge - Tlf 22 83 28 90
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Torghandel
NESODDEN

FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
frukt og grønt
hagesenter
anleggsgartner

Kunsten å slappe av ...

mineralvann
øl
ved
utkjøring av blomster og ved
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MAN-ONS 10–17 • TORS-FRE 10–19
LØR 09–15

Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Ordleken

Forrige nummers ordlek ble en innertier
– vi har fått inn rekordmange riktige
svar og hyggelige tilbakemeldinger.
Hva med å vinne et gavekort på 500 kroner – prøv da vel!
God fornøyelse – og lykke til!

Andreas Lunnan

MARITIME YTTERPUNKTER
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JENTE OMBORD
52

55 61

5

46

41
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SKIPENE SOM FRAKTER LAST OG PASSASJERER
66

19

8

79 25

65 81

32 57
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UNGGUTT PÅ FANGSTBÅT

24 49
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23 36
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MOTORMANN
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76 33

10 56
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40 54
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11 47
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42

50 82

VANT NM I TROSSEKASTING
59

HURTIGBÅT I OSLO-FJORDEN 1988-91
81

81

FIKK TROSSEPENGENE FRA NM PÅ AKER BRYGGE

49 37

ADM. DIR.
1

83 58

84 64 20 75 24 12

21

28 82

ROBÅTTYPE
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52 67

64

72 63

78

43

PERSON OM BORD
82 60

79 64

3 48

39

KJENNETEGNER SEILSKUTENE
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21

82 48

38

71 18

27 30

9

6

EN SOM STYRER SKUTA
62

4 86

45

82 34 69

38
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2. Overfør bokstavene til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

Slik løser du
oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!
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,
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87

.
Løsningen sender du til:
NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 20. februar 2008

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Navn: .......................................................................................................

som kan brukes hos vår annonsør

Adresse: ...................................................................................................

Gullsmed Østby
på Tangen Sentrum!

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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Vinner
av gavekort
i forrige nummer er:

?
Vi gratulerer!!

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no
ÅPNINGSTIDER:
MANDAG–ONSDAG 10–18 • TORSDAG 10–20
FREDAG 10–19 • LØRDAG 10–18
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Nesoddbussen hylles
av Harald Lorentzen

Høsten 1932 overtok Johns. Treider begge
rutene og i de påfølgende år kom det stadig nye og større rutebiler i fart på de til
dels dårlige veiene i bygda vår. Våren var
en særlig dårlig tid på året, med telehiv så
stor at bare legen, lensmannen og presten
fikk lov å kjøre på veiene i en periode.
De besøkende vandret fra utstillingsplate
til utstillingsplate, videre gjennom historien, ledsaget av morsomme tekster med
informasjon og anekdoter.
Gjennom 2. verdenskrig med bilder av bussene påmontert knottgenerator og historier om hvorledes passasjerene måtte skyve
bussen opp kneikene. Som en sa det:
«Turen hadde vært fin den, hvis vi ikke
hadde hatt denne bussen å dra på».

Dag Akerhaug, Fagerstrand
og Jan Wigmostad, Fjellstrand

Lørdag og søndag 10. og 11. november ble
det holdt en stor fotoutstilling med tittelen
«Bussen har rullet i 80 år». Totalt fant 380
besøkende veien til utstillingen – og de
storkoste seg.
Det var i 1927 at hele eventyret begynte på

Nesodden. Johns. Treider og Rolf Helgerud
startet opp med to 7-setere den 5. desember dette året. Johns. Treider kjørte ruten
Sagstuen–Hellvik brygge, mens Rolf Helgerud lot sin sju-seter kjøre den lengre ruten
Gjøfjell – Nesodden kirke – Nesoddtangen
brygge.
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Så kom 1950-årene hvor det her på
Nesodden var et uttrykk som sa «Årets
vakreste eventyr». Det var når våren kom
og en eller to nye gule og blå Treiderbusser
rullet ut i ruten for første gang.
I alt 31 store utstillingsplater med over 140
bilder ble presentert for de besøkende
disse to dagene. Folk storkoste seg og om
det vitnet de mange kaffekopper og vaffelplater som ble solgt.

Barna fikk også prøve å styre en buss med
det gamle bussrattet som var stilt opp, –
mang en vordende buss-sjåfør får vi håpe.
Johns. Treider Veteranklubb stilte med gratis utstillingsbuss, og flere av medlemmene
hadde ikledd seg den gamle Treideruniformen.
Det er godt å mimre og være nostalgiske
en gang i blant.
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Gode julebusser
Geir Engebretsen, Tom Bolstad (i døra),
Terje Myrbraaten og Arnfinn Bakmand
garanterer at alle busspassasjerene på
Nesodden skal komme hjem til jul.
Det gjelder også julebordgjester og andre
natteranglere som ikke rekker siste båten
hjem.
– De kan bli med oss på nattbussen. Den
går fra Klingenberg kino klokken 03.30
hver lørdag og søndag morgen frem til jul,
forteller gutta og vifter med nisselua.
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Til VM i busskjøring i Italia
Sjåføren Terje Myrbraaten (48) fra
Concordia Bus Norge og Digerud på Nesodden stakk i høst av med andreplassen i
NM i ferdighetskjøring med buss.
Det kvalifiserte til VM i Italia nest år, med
deltakere fra 31 land!

Yrkestransportforbundet
– Det er Yrkestransportforbundet som står
for arrangementene, forteller den nybakte
sølvvinneren i årets NM. – Det konkurreres
i klassene buss, singelbil, vogntog og semi-

trailer – og konkurransen er knallhard, sier
Terje. Teori, en runde med sensor fra
Biltilsynet, landeveiskjøring og presisjonskjøring i hinderløype er rammen rundt det
hele. Hinderløypa består av porter som skal
passeres, kjegler som skal rives og avstander som skal beregnes, for å nevne
noe.
Gunnar Leikvoll som driver med graving og
sprenging på Nesodden er også kvalifisert,
forteller den blide bussjåføren. Gunnar skal
delta i klassen «singelbil» (lastebil uten
henger). Gunnar var beste nordmann i
fjorårets VM som gikk i Luxembourg.

Til Torino
9.–12. oktober 2008

?

Verdensmesterkapet går over fire dager i
Torino, som ligger nordvest i Italia, i regionen Piemonte. Byen ligger omkranset av
Alpene mot vest og nord, og av
Monferrato-åsene mot sør. Bilfabrikanten
Fiat har sitt hovedkontor i Torino, som i
2006 avholdt vinter-OL.
I samarbeid med Yrkestrafikkforbundet og
Concordia Bus Norge vil Signalen arrangere
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«supportertur» til Torino.
Sammen med Terje Myrbraaten, Gunnar
Leikvoll og de ti andre deltakerne fra
Norge reiser vi på tidenes «heisatur» til
Italia.

I neste nummer av Signalen vil vi presentere hele opplegget for turen, med informasjon om flytider, hotell, priser osv., men
du kan allerede nå melde din interesse for
turen til: post@nbds-signalen.no.
Italia, here we come!

Bildene fra NM i Nordheimsund:
Per Olav Myrbraaten
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www
norevent.no

Signalen
gratulerer:

NORWEGIAN EVENT MANAGEMENT AS
Sydveien 19,
1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 16 00
Mobil 908 66 705 / 481 45 550
E-post: torehla@online.no

Den 4. august i år var det 10 år siden
Magne Olsen fra Syvde mønstret på
som kaptein på
M/S Huldra.
Dengang gikk hun
halvtimesruter (!)
mellom Oslo og
Nesodden, og den
sindige sunnmøringen forelsket seg
hodestups i skuta.
Huldra ble bygget ved Skaalurens skipsbyggeri i Rosendal i 1974 og er Magne
Olsens favorittbåt.
–- Hun er en konvensjonell båt, med bro
og den beskaffenhet en båt skal ha, sier
kapteinen som i fritiden pendler mellom
leilighet på Tangen, småbruk i Syvde og
badestranda i Arguineguin på Grand
Canaria. Ikke rart at Magne Olsen bestandig er brun og ser ut som han er kaptein
på en cruisebåt i det Karibiske hav.

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie
Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Helios Nesoddtangen
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Bryggetorget 4,
Aker Brygge

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk

Bordbestilling:
21 50 10 90

hverdager 10-20 og lørdager 10-18
46

Interiørkonsulenten på Nesodden
Eraker Interiør består av Gordonsetteren
Era og Sogn og fjordingen Marie Anne
Eraker.
Takket være en venninne havnet de på
Nesodden, og stortrives i nyoppusset leilighet i Oksval Terrasse.

«Murphys lov»
– Jeg gjorde alle oppussingtabbene og kan
dele disse med mine kunder, sier Marie
Anne og tar frem et fargekart.
– Etter mange år i markedsføringsbransjen,
startet jeg egen bedrift. Jeg tok etablererkurs og spranget ut i interiørverdenen. Nå
kan jeg bare skylde på meg selv dersom noe
går galt, ikke på dårlige sjefer, og tro meg;
«Murphys lov» kommer til anvendelse når
det gjelder oppussing, «alt som kan gå galt,
går galt»! Det gjelder det å planlegge!

Interiørråd på et
folkelig nivå
– Mine råd er ikke nødvendigvis dyre, sier

Era og Marie Anne på jobb
Marie Anne, som er oppvokst i Borgund,
med mindre du skal bygge en stavkirke!
– Det koster ikke skjorta bare du ringer
meg. Min forretningside er å være en medhjelper i planleggingen og gjennomføring47

en av et oppussingsprosjekt, stort eller lite.
Jeg gir råd om fargesammensetning, leverandører, håndverkere, og foretar om
ønskelig innkjøp og administrasjon.
Alt etter avtale, og til en på forhånd avtalt
pris.

Følg med i neste
nummer av Signalen
På bildet ser dere et rom som trenger oppussing. I neste nummer av Signalen kan
dere se hvordan det kommer til å se ut
etter at Marie Anne har hatt en finger med
i spillet. Følg med!

Marie Anne treffes på
www.erakerinterior.no
og på Jernia
på Tangen
Sentrum hvor
hun jobber
deltid.
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Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS

Påls Café & Catering as

1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-16
Torsdag 7-18
Lørdag 9-13

64 93 9194

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no

Torstein Bakmand – Biltransport

Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001
Foto: mat.no
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PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE

Frokost - smørbrød - lunsj - snitter - varmretter - kaffe & kaker
Alt i catering - skreddersys etter behov
Dagens middag fra kr 89,– serveres fra kl 13.00–18.30

ÅPNINGSTIDER: 09.00–20.00/18.00
Tlf. 66 91 44 00 • 97 50 04 83

Du finner oss i GRO-senteret på Bjørnemyr
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JUL(iusson) på Signalen

stemningen står i taket. Country-bandet
Drømmere og Drankere synger om en dau
katt som sitter fast i grillen, og gjestene

Kjært navn har mange barn. Det er ikke
bare bladet som heter Signalen, fyrlykta på
Tangenbrygga heter Signalen og det gjør
ett av Nesoddens hotteste in- og utesteder
også. For andre året på rad holder sommerrestauranten vinteråpent. Bjørn Juliusson
feirer ny ti-års kontrakt med kommunen,
og gleder seg til vann og kloakk til våren.

Drømmere
og drankere
Det er havblikk på fjorden, skodda kommer
sigende fra sør og termometeret kryper
sakte nedover mot null, men det gjør ingenting. Inne på Signalen er det fyr på peisen, verten har tent en million stearinlys og
50

«groupies» til et Country & Western-band.
De simpelthen elsker drømmerne og drankerne. Wenche Nina har vært gift med
trommeslageren i mange år og er stadig
like forelsket. De klapper taktfast og gir
tommelen opp for sine helter.

Tolvte sesongen
– I sommer var det tolvte sesongen her
nede på Signalen, forteller musikeren fra
Halden. Før det drev jeg kro på Hovedøya,
men falt pladask for Nesodden og Tangenbrygga. Tenk om vi kunne fått tilbake
gamle Signalen! sier han drømmende.
– Gamle mennesker får tårer i øynene når
de ser at bakveggen er grunnmuren til

koser seg med drikke som passer for anledningen. Det er fredagskveld i Sopelimsbygda!

Over fjorden på fest
– Det er første gang jeg er på Nesodden,
forteller Ellen Beate Kvåle fra Lommedalen. Jeg ble dødsimponert over at det
bare tok elleve minutter med båt, og synes

beliggenheten er helt fantastisk. Det
samme synes Ann Coates fra Alvern. Hun er
stadig vekk innom Signalen for å høre på
god musikk, og er veldig glad for at Bjørn
Juliusson fikk fortsette på Tangen. Jentene
tar et godt tak i verten og kryper nesten
inn i peisen sammen med ham.
Venninneparet Linda Grant fra Lier, og
Wenche Nina Bruflot fra Asker har kommet
landeveien, som seg hør og bør for ekte
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gamle Signalen. Dette er unektelig den
flotteste tomta ved Oslofjorden, bare så
synd at den skal bli parkeringsplass. I
Grebbestad i Sverige lurte de på hva de
skulle gjøre med en tilsvarende tomt. I dag
er det 500 årsverk på bryggene i
Grebbestad. De tenkte nytt og annerledes,
det burde vi her på Nesodden også gjøre,
sier «trommisen» og jammer med bandet.

Jul og nyttår
– Frem til jul er det duket for julebord og
private arrangementer. Den 15. november
sang Nesodden Sangkor julen inn. Vi har
fortsatt noen ledige dager og er åpne for
gode nyttårsforslag. Hvorfor ikke feire
nyttårsaften på Signalen? sier Bjørn.
– Vi har den desidert beste, og sikreste
utskytningsrampen (utover fjorden) – og i
tillegg 180 graders formidabel utsikt til fyrverkeriet. Vi har 350 plasser – og 75 av disse
er innendørs.
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Hanne Riege,
Solåsen:

5 på båten
– Hva gjør du i byen?
– Hva syns du om Huldra?

Afternoon Tea
består av:
Fingersandwich – assorterte
små delikatesser.
Nystekte rosinscones.
Krem og jordbærsyltetøy.
Et utvalg petite fours og kaker.
Christianias utvalgte te
eller kaffe.

Emil Simmons,
Fagerstrand:
– går på fotballlinja på
Wang og spiller på Alaget på Nesodden. – Huldra er en perfekt
lekse- og kortbåt.
Huldra ruler!

Martine Archer
Bugge, Alvern:
– Bor halvveis i byen
og går på Nordseter
ungdomsskole.

High Tea? Det er med
Champagne ...

– Huldra er best,
mange bord og sitteplasser, og overetagen (øvre dekk) er
helt topp.

Café Christiania
Nedre Vollgate 19,
Vis–à–vis Stortinget
Telefon: +47 22 01 05 10
www.cafechristiania.no

53

– jobber på Kunsthøyskolen.
– Huldra er den beste
båten i hele verden,
men jeg syns den går
litt for sakte.
Hanne stortrives
ombord i
Nesoddbåtene.
Arne Kjensli,
Bjørnemyr:
– Jobber i et stålagenturfirma i hovedstaden.
– har reist med
Nesoddbåtene
siden 1954.
Huldra er definitivt
favorittbåten med
massevis av bridgebord.
Kristoffer Henriksson
Granholt:
– Jobber med IT-drift
i outsourcing-bedriften Intility AS
på Langkaia.
– Huldra er BÅT, ikke
bilferje, den fineste
av alle Nesoddbåtene.

Båtene i våre hjerter
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Dertil har hun hele åtte lugarer, mens
Dronningen, Bamsen, og Smørbukk bare
har fire. Litt allright dersom man vil leie
båten for å dra på week-end tur til Drøbak
med svigermor og ungene. Det er bare fantasien som setter en begrensning for hva

Matros R. Sletten, Kaptein J. E. Batseviken og
Matroslærling Linn-Iris Nordbø styrer M/S Huldra
med faste grep. Huldra er den eneste av
Nesoddbåtene som har ratt. Alle de andre har
bare en bitte liten styrepinne.

Kaptein J. E. Basteviken titter ut av styrehuset
på Huldra.

«Baronessen»
M/S Huldra er Nesoddbåtenes «baronesse».
Hun ble bygget ved Skaalurens skipsbyggeri i Rosendal i 1974, ikke så langt fra
Baroniet i Rosendal. Hun er båtselskapets
Jazzcruise- og reservebåt og bridgespillernes store favoritt. Ingen Nesoddbåt
har flere bridgebord enn Huldra!

man kan bruke Huldra til!

Skal du på fjorden med jobben, arrangere
bursdag, bryllup, eller julebord er Huldra
båten. I øvre salong kan man dekke bord til
150 personer, i nedre salong kan man ha
«stående buffet», bar og dansegulv og på
soldekket kan man nyte utsikten, og
hverandre. «Baronessen» er sertifisert for
438 personer og har en besetning på fire.

Ungjenta har mønstret på M/S Huldra som
lærling/dekk, første steg på veien mot en
karriere til sjøs. To års læretid, fartstid, og
mange års skolegang gjenstår, men vi er
overbevist om at den blide matroslærlingen en vakker dag styrer en VLCC (Very
Large Crude Carrier) på ett av verdenshavene.

Skippereksamen
– Drømmen og målet er tankbåt og skippereksamen, sier Linn-Iris Nordbø (19) fra
Tingvoll i Møre og Romsdal.
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Gode gamle Huldra,
leksebåten
– Huldra er den beste! kommer det unisont
fra Steiner byen-gjengen. Nesoddbåtturen
er lesetid, og Huldra er definitivt den beste
leksebåten. Plenty av bord og kule dekk.
Det er kjipt dersom de nye båtene ikke blir
som Huldra.
De fem elevene går på billedkunst og
naturfag ved Rudolf Steinerskolen i Oslo og
pendler mellom Nesodden og Oslo hver
dag.

Eirik Furuholmen og Andrea Tøn

Ylva Owren, Audun Hemsen og Karin Hasli

Audun Hemsen og Karin Hasli
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President
Emil Simmons fra Fagerstrand går på fotballlinja på Wang og spiller på A-laget på
Nesodden.
– Fotballinja er en glimrende anledning til
å kombinere utdanning med fotball,
forteller han. Bra kvalitet på treningen og
passelig med lekser. Huldra er en perfekt
lekse- og kortbåt.
Gutta har okkupert ett av de mest populære bridgebordene på Huldra og spiller
«President». Spillet går i korthet ut på å bli
kvitt alle kortene først, og den som vinner
«bryggekula» er bestemann.
Tobias Berg Johannessen fra Spro går på
John Bauer, Magnus Rønningen (Hellvik),
Emil Simmons (Fagerstrand), og Kenneth
Sørlie (Hellvik) går på Wang.
Alle er enige om at Huldra ruler!
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FLASKEBEKK S ENT ER

Mange gode
tilbud til
enhver tid!
•••
Gå til din lokale fagforretning
når det gjelder oppussing
og vedlikehold

... der venner møtes!
ÅPNINGSTIDER:

man-tir
ons-tor
fre-lør
søndag

11.30 – 23.00
11.30 – 24.00
11.30 – 01.00
13.00 – 21.00

Telefon
66 91 74 00

Tangen Centrum - Tlf. 66 91 10 65

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Tangen Sentrumannonse

MiniCruise med hel dag i Danmark
- 10 timer i Frederikshavn
Reis med Color Festival fra Oslo søndag kveld, nyt kvelden om bord
med deilig mat, dans og underholdning. Neste morgen våkner du utvilt
i Frederikshavn og har hele 10 timer til å oppleve deilige Danmark. Gå
på oppdagelsesferd i Frederikshavn eller ta en av våre bussturer til
sprudlende Aalborg eller idylliske Skagen for kun kr 100 t/r og nyt
dagen der.
Mandag kveld kl 1800 forlater skipet Frederikshavn og du får nok en
flott kveld om bord. Tirsdag morgen er du vel hjemme, full av minner
og opplevelser. Velkommen om bord!
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Frederikshavn år. Prisen er avhengig av kap de beste
Aldersgrense 23 med etterspørselen. Du finner avganger
bord og variererke. I weekend og på populære
prisene i midtu et tillegg i prisen.
stilles)
må du beregne minalen: kr 100,- (må forhåndsbe
Parkering på ter

Color Festival
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Opplev sjøen,

glem alt annet

