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Jul hos Albert!
Se frem til en ny matopplevelse
på Bryggas nye stamsted!
Albert Bistro er en enkel restaurant med et
fransk fortaussnitt. Ta turen innom vår
uformelle, men stilfulle bydelscafé med
fristende franske klassikere på menyen.

Bordbestilling:

21 02 36 30
ALBERTBISTRO.NO
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den tilbake langs vestkysten av Nesodden.
Hurtigbåtene har kommet for å bli i
Oslofjorden.

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Vi må imidlertid få flere, og større båter.
Trafikkgrunnlaget er der, og fjorden er
køfri.

Evig eies kun det tapte
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Fredag den 13. desember vil gå inn i historien som en ulykkelig dag for reisende fra
Sjøstrand og Flaskebekk.
Mandag den 16. desember vil gå inn i historien som en lykkedag for reisende fra
Tangen til Lysaker.
Førstnevnte mister båten sin, sistnevnte får
en ekstra avgang.

TRYKKING:

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 66 91 44 08
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

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

For at mange skal bli fornøyd må noen få
bli misfornøyd.
Fra Sjøstrand og Flaskebekk er det 10-15
reisende hver dag, på Tangenbrygga har
bortimot 50 blitt akterutseilt fordi
Baronessen har vært full.
Dessverre lar det seg ikke gjøre å gjøre alle
til lags.
Baronessen vil ikke anløpe Sjøstrand og
Flaskebekk i vinter, men til sommeren er
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Vårt nyttårsønske er å få tilbake vinterruten til Sjøstrand og Flaskebekk, og et
utvidet rutetilbud med hurtigbåt til andre
brygger langs Nesodden.
Ønsket blir neppe innfridd i vinter, eller
neste vinter for den saks skyld, men den
som venter på noe godt, venter som kjent
ikke forgjeves.

Gledelig jul
og godt nytt år!
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Juletrehogst i vinterskogen
Ingen jul uten
– Det blir ikke jul uten selvhugget juletre,
sier Madeleine Haakegaard som kommer
ens ærend fra Fredrikstad for å hugge juletre sammen med pappa Conny Johansson
og lillesøster Ina Johansson.

Med rød jakke og fargerik lue er svensken Conny Johansson «norskere» enn de fleste.
Selvhugget juletre fikk han ikke i Stockholm. Det får han på Nesodden.
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Lillesøster Madeleine må bare ha det; eget
juletre på rommet.

– Lillesøster skal ha eget tre på rommet sitt,
og det andre skal stå i et hjørne i stua.
Trærne trenger ikke å være helt perfekte,
det viktigste er at vi har hugget trærne
sammen,
og
spist
julegrøt,
sier

Hans Sørensen er blånisse, og ansvarlig for
bålet og kaffekokingen i Gapahuken, et
ansvar han er seg meget bevisst.

Det ble folksomt i juletreskogen.
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Stockholmeren Conny som kom til
Nesodden i 1988.
Til daglig jobber han som prosjektleder i et
datafirma, og har blitt ekspert på å hugge
juletre, og spise julegrøt.

Gapahuken som storbonden på Hasle har bygget i juletreskogen er stor.
Det samme er vedkubbene. Katrine Aurora Thorsby Jyrkinen går i Kongleveien barnehage og
synes at juletrehogst og julegrøt er helt topp.
Det synes Karianne Thorsby og Trond Krange også.
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Velkommen innom til ny og spennende mat
– både norske og kinesiske retter!
Restauranten kan leies for store
selskap på opptil 60 personer,
som konfirmasjoner, bryllup, etc.

Alle rettigheter

tirs – tors: 14-22 • fre - lør: 13-23
søn- og helligdager : 13-22 • mandag stengt

tlf.
66 91 48 20
FLASKEBEKK SENTER
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Husk å bestille julebord i tide,
vi lager også all norsk julemat
på bestilling ...
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Rødnissen Trond Hanesdal lager verdens beste risgrøt. Det har han gjort siden han og
Storbonden på Hasle bygget Gapahuken og feiret 100-års dag (2 x 50) på slutten av forrige
århundre. Gutta er nå 67 og det har blitt mye grøt siden den gang. Conny Johansson og Hans
Sørensen er imponert.
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Louise Kausmally har kommet helt fra
Mauritius for å kjøre hest og slede på
Nesodden. Det gjør hun med glans, sammen
med Filifjonka Filibombombom, populær kalt
Felia.

Oslo Tannlegesenter
Tordenskiolds gate 6B
0160 Oslo
Tlf: 22 42 49 50
Vaktelefon: 95 36 65 28

NB! Lange åpningstider:
8–20 (11-15 lørdager)

15
stude%ntrabatt

• Helt i nærheten av båten – ved Rådhuset.
• Moderne utstyr og flotte lokaler
• Tannlegesenter og tannlegevakt
• Akuttime samme dag
• Usynlig tannregulering
• Tannimplantater
www.oslotannlegesenter.no
• Tannpleie og kosmetisk behandling
• 30% rabatt på første undersøkelse
• Gratis konsultasjonstime ved store behandlinger eller tannlegeskrekk
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Elisabeth Diskin fra England og Louise Kausmann har forelsket seg i Norge (og to norske menn).
I tillegg elsker de hester. Det blir kanefart av denslags.

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14

Overskuddet av grøtsalget i gapahuken går
til SOS-barnebyer. Det begynte med ett fadderbarn, Amrita for 12 år siden. Takket være
mye grøt er det nå to til. Huguette i Kongo
og Hezlatna i Costa Rica.

Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no
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Storbonden på Hasle Carl Andreas «Kalle» Heltzen synes det er helt all
right å selge juletre til tre generasjoner Thorsby; Katrine Aurora,
Karianne, og Torill.
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Livet på båtene for mer enn 40 år siden
Mitt første møte

av Harald Lorentzen

Jeg mønstret på gamle «Oksvald» (bygget
1927) en januardag i 1966. Militærlivet var
nettopp unnagjort og en av selskapets kapteiner hadde lagt inn et godt ord for meg
for å få hyre. Den gang var det ikke krav til
fartstid utenriks eller innenriks, så alle som
hadde lyst kunne få hyre som lettmatros
(det vil si trossekaster).

1967.06.06 Her sitter en ung billettør på fordekket til «Prinsen» før avgang fra Digerud en
sommermorgen, med dagens første kaffekopp.
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Like etter jul 1966 hadde isen lagt seg i
Bunnefjorden, ikke fast is, men isflak som
drev fram og tilbake. En dag vi var i sydgående rute var vi kommet til Berger brygge.
Denne bryggen var litt spesiell fordi det ligger en grunne rett utenfor. Man måtte
enten bakke ut - eller ved høyvann snike seg
forover på vei mot neste kai som var
Fjordvangen.
Denne dagen var det godt med vann og vi
snek oss forover. Men det skipperen ikke
regnet med var isen, som presset oss inn mot
land. Ca. en båtlengde fra bryggen kjente vi
et kraftig dunk i båten, vi hadde slått akterenden ned på grunnen. Det ble dokking og
reparasjon for «Oksvald» på grunn av dette.

Gamle «Nesodden»
Heldigvis hadde selskapet ekstrabåt liggende. Kaptein Birger Ledermann kom om
bord, en flott skipper som hadde et helt spesielt forhold til «Nesodden» som han hadde
ført i mange år. Mange år tidligere hadde
«Nesodden» (bygget 1903), vært på grunn
og slått skjev noe av kjølen, så ble det i hvert
fall fortalt meg den gangen. Dette gjorde at
«Nesodden» var litt ekkel å styre. Det var jo
matrosen som styrte på de lange strekkene
over Bunnefjorden, og der det var langt
mellom kaiene, den gangen. Jeg lærte meg
å styre båten av skipper Ledermann, men så
kom tåka. Da skulle vi jo styre etter kompasset og holde kursen. Da var det at
Ledermann sa ordene: – «Du må passe på å
styre like mye på hver side av kursen gutt, så
går det bra». Dette trikset lærte jeg meg, for
å holde «Nesodden» på eksakt kurs var helt
umulig.
En annen detalj som var spesiell med denne
fjordbåten var pullerne. Man kastet jo trossen og satte fast på to pullere helt i akterkant av fordekket. Disse satt oppe på rekken
så høyden var bra. På «Nesodden» sto pullertene nede på dekket og trossen måtte gå
gjennom et «bussgatt» (hull i rekken). På
grunn av dette og det faktum at man måtte

bakke ut fra de fleste bryggene i
Bunnefjorden, gjorde at man «tørnet»
(satte fast trossen) på pullerne forut på dekket. Forholdene for mannskapet bar preg av
at det var en gammel båt, alle hadde lugarer under fordekket, og lettmatros og
motormann bodde i ruffen.

To-bakk systemet
Så kom «Oksvald» tilbake i fart og nå fikk vi
en skipper som het Falck-Johansen. Han
hadde sommerjobb fra supertankerne til
Fred Olsens rederi sommeren 1966. Det var
han som innførte «to-bakk»-systemet. Han

MS Prinsen 1970 N»
Kaptein Oddvar Bjerkås på brua på «Prinsen» ser ned på kaoset når folk kjemper seg om bord.
Inngangen på midten av båten var også i bruk. Greit med en køordner etterhvert her.
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var vant med store forhold så når han
manøvrerte så gikk det fra full fart forover
til sakte fart og stopp. Men da han skulle
bakke opp måtte han også ha en periode
med halv fart akterover før det ble slått full
fart akterover, slik store båter gjorde. Det
fungerte ikke så bra på «Oksvald».
Søndagen var en fin dag, det var masse folk
og mye å gjøre, og da fikk vi servert middag
av trisa. Jeg husker så godt fru Berntsen fra

Blylaget, alltid deilig fersk suppe og kjøtt
med sur og søt saus. Alltid var det også klasseskille i de årene. Ved det ene salongborden satt kaptein, maskinsjef og billettør, ved
det andre bordet matros, motormann og
trisa, ja tidene er forandret.

«Nesodtangen»
Helt siden jeg var liten gutt var grombåten
«Nesodtangen». Med sine flotte linjer og

NS Oksvald 1967
Her ligger min første nesoddbåt M/S «Oksvald» innerst på gamle utstikker B.
Bak denne ligger MS «Nesodtangen».
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ikke minst raskhet var det ikke mange som
slo den på fjorden. Det var en stor fordel at
jeg hadde lært å styre båten da jeg vokste
opp og begynte å reise inn og ut til byen for
å arbeide.
Sommeren 1967 var jeg altså om bord på
denne båten. Her var også kaptein Birger
Ledermann. Så en sommerdag var gamle
«Nesodden» solgt, den skulle forlate
Oslofjorden for alle siste gang. Da den fløytet farvel måtte jo vi gjøre det samme.
Skipper Ledermann hadde så mange minner
fra nettopp denne båten. Han løp opp på
broen på «Nesodtangen» og i sin iver trakk
han så hardt at fløytesnoren røyk tvers av,
det kom bare et lite ul fra fløyta vår til
avskjed.
Ledermann var ikke den som ble forsinket i
ruta, han var nok litt stolt slik. Inne i
Bunnefjorden var det som før nevnt ikke så
mange brygger vi kunne gå forover ved, så
da var det greit å få av trossen mens vi bakket ut. Men på nordgående fra Oksval
kunne vi gå forover, og da var det ikke noe
kjære mor. Full fart i maskinen og av gårde
bar det. Det hendte faktisk at jeg måtte
hoppe på land, få av trossa og jumpe på
akterut, jeg var nå blitt billettør og nåde
den matros som ikke klarte dette.

Prinsen S. Langåra 1967
En sommerdag på vei utover langs Nesoddlandet på jobb med MS
“Prinsen”. På broa kaptein Oddvar Bjerkås. Hans gjester er hr. og fru
Larsen som bodde på Digerud.

Slik så det ut nede i MS “Nesodtangen”. En kjempekoselig krok for
passasjerene. Trappen fører opp til salongen akter.
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Små pek mot maskinisten
Nede i maskinene var det to mann, de byttet
på å manøvrere, for dette var jo i de tider da
skipperen hadde en maskintelegraf og så
sto man nede i maskinene og manøvrerte
maskinen. Maskinisten var mer forsiktig enn
motormannen, så når det var kappkjøring,
ja da var det sjelden mer å få fra maskinisten, men motormannen kunne gi litt ekstra.
Imidlertid hadde vi en maskinist som slett
ikke likte dette. Vi som jobbet om bord
kunne erte ham rett som det var. Når han
var nede kunne vi ta en hammer og ligge
oppe utenfor maskindøra og banke i utakt
med maskinen, da begynte han å gå rundt
og rundt, mens han lurte på hva dette var
for en låt i maskinene hans, ikke pent, men
skikkelig gøy.
Han kunne også skremme livet av en stakkars ung gutt den samme maskinisten. For vi
kom jo som regel sent om bord om kvelden.
På den tiden hadde vi ikke landstrøm, og det
var helt mørkt. Plutselig kunne hans stå
foran oss. Snill som bare det, men litt spesiell.
Om sommeren var det altså ikke nødvendig
med strøm, men på høsten og vinteren
«stjal» vi strøm den første tiden. Vi hang to

ledninger over strømledningene ned til lyset
på bryggen, men vi måtte også ha en omformer, for om bord var det ikke 220 volt vekselstrøm, men derimot likestrøm. Det gikk
ikke lenge før vi fikk koblingsboks på kaia
med måler i.

OL-sendinger
Så var jeg så heldig å komme om bord i
«Prinsen». Det var foreløpig slutt med
Bunnefjorden. Nå var det vestsiden og hele
den ruten jeg kjente så godt. Kaptein om
bord var Oddvar Bjerkås. Det ble noen fantastiske år på denne nydelige båten.
Bjerkås var meget sportsinteressert og vi
hadde jo noen friperioder. På vinteren 196768 lå vi på Alværn og på sommeren var natthavnen på Digerud. Årene 1967-1968 var
altså flotte år i så måte. I 1968 skulle det
være olympiade, og som nevnt, Bjerkås var
sportsinteressert. Vi fikk leid et fjernsynsapparat som vi plasserte opp på brua på båten.
Det ble litt ville tilstander når noen måtte
skru på antenna, mens andre skulle se, og så
skulle jo noen styre og manøvrere, og det
styrehuset var ikke stort. På frivakten satt vi
TV- apparatet ned i aktersalongen og der
var det jo bedre plass.
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Vi var alle med på verkstedopphold – og for
en flott båt «Prinsen» var da vi kom tilbake
fra Akers verksted og skulle inn i sommerruten 1968!
Sommeren var en travel tid, den gang var
det i helgene selskapet tjente penger. Da
kunne man bare kjøpe enkeltbilletter, klippekort var ikke gyldig. Jeg var som nevnt på
«Prinsen» den sommeren, og vi hadde søndagsruten ut til Digerud i Frogn. Ut søndag
formiddag og hjem på kveldstid. Full båt
hjemover, som regel klarte vi å gå til
Fjellstrand eller Ommen før våre tilmålte
366 passasjerplasser var besatt.
Men alle skulle jo ha enkeltbilletter. Da
hadde vi en billettkanon med rullebilletter
og her var det å ha reserveruller i lommene!
Vi løste jo billetter mens båten gikk og det
var ikke så langt inn til hovedstaden.
På søndag formiddag var det fortsatt middag, kokt og servert av trisa.
Høsten 1968 var det tilbake på «Nesodtangen» og i fart i Bunnefjorden. Det var et langt
roligere liv enn på «Prinsen» en sommerdag.
Her var det en koselig atmosfære, men allikevel ante man at det snart var over for den
gamle sliteren.

Frisk opp den gamle julepynten!
Ta frem den gamle julepynten og spraymale alt i samme farge – vips så har du et helt
nytt uttrykk på julestemningen. Kan selvsagt også være i en annen farge enn hvit –
hva som passer hos deg! Gull, sølv, rødt,
sort – valget er ditt!

Avsender av tipset er

Eraker Interiør

Finn et gammelt brett, noen gamle lysestaker eller krukker og f eks noen fine lekedyr
og spraye alt i samme farge, f eks som her
på bildet helt hvitt, lekkert og inspirerende! Har du ikke tilgang på disse tingene
kan det være moro å ta seg en tur i lekebutikken og f eks Kiwanislåven.
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Dronninga på Kongen
Rita Anie Pedersen kommer fra Alta, er
bosatt på «Lilyhammer», og seiler i
Oslofjorden. Hun bestyrer kiosken i 14
dager. Etter det har hun fri i 14 dager. Da
setter hun kursen mot Mjøsa og bålplassene sine. Anita er båloman og tenner bål
så ofte hun kan.

Et eventyr
Jobben i Norled ble et eventyr for Rita.
Som «seilende» måtte den faglærte servitøren undersøkes av sjømannslege, og den
dyktige doktoren oppdaget kreft i skjold-

Solveig Schrøder og Kjersti Stene har bodd i Furuveien på Tangen, men bor nå i byen. Her er
de på vei til Nesodden for å dra på handletur til Sverige, sammen med gamle venner. Et
besøk i kiosken for å sikre seg Amta og Vestlandslefsa må til.
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brukskjertelen. Etter to operasjoner er Rita
friskmeldt, og viser stolt frem arret i halsen.
– Sjømannslegen er min helt, sier Rita. Uten
henne hadde det blitt lite båltenning på
meg!

Brunost på skiva, mann og
ﬁre onga
Hva mer trenger man, spør Rita. Jeg er frisk
som en fisk og har en trivelig arbeidsplass.
Om bord er vi en flott gjeng, og jeg treffer
mange artige folk. Jeg knekker sammen i

Det kollegiale samholdet om bord i Kongen er meget bra og gutta tar ofte en tur innom
kiosken. Her har Rita fått besøk av maskinsjef Roger Andersen, matros Helge B. Johansen,
matros Andre Berg og kaptein Hans Ødegaard.

Yorkshireterrieren
er den eneste
Jackson
MilianStorm
er allerede
en
mannen som kommer inn på lugaren
erfaren
kafégjest.
til Anita.

latter hver dag, Nesodden må ha verdensrekorden i gøyale mennesker, sier damen
som har drevet Øyer Gjestegård og restaurant på Lillehammer.
– Nå driver jeg «bare» en kiosk, og stortri20

ves med det. Jeg trenger ikke å tenke på
skjenkeløyve, momsregnskap, og personalansvar. Jeg kan «bare» konsentrere meg
om å stå i kiosken. Klart det er lange dager,
og ansvar, men etter 14 dager på jobb, har

jeg 14 dager fri. Det betyr alt!
Da reiser jeg hjem til Lillehammer og tenner bål, og sover himmelsk.
Uten en eneste bekymring i verden!

Rita har også sin egen julekalender; hvert
år har hun delt ut et kompliment til venner,
kjente – og ukjente. Er du heldig blir kanskje du blant de heldige i år!

NE SODDEN

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

Jackson
Milian er
allerede
enhar Rita delt ut et kompliment til venner, kjente, og ukjente. Er
Ritas adventskalender:
Hvert
år i årevis har
du heldig blir kanskje du den heldige i år!
erfaren
kafégjest.
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Den enøyde katta
– Det er ikke hver dag vi får inn en enøyd
katt fra Serbia-Montenegro, forteller dyrepleier Camilla Takvam hos Nesodden
Dyreklinikk.
Den lekne kattungen er merket med en
microchip i øret, og via internett ble det
konstatert at katta er en innvandrer. Det
samme er finneren av katta. Hun heter
Jenny Karlsson og kommer fra Gotland.
Trebarnsmoren er bosatt i Skoklekroken og
det var datteren Lara som først så «Serbia»
i hagen. Den snuste rundt, var veldig leken,
og ble straks barnas kjæledegge, men noen
savnet den sikkert veldig og en omfattende
leteaksjon etter kattens familie ble satt i
gang. Katten ble for sikkerhets skyld bragt
til dyreklinikken
på Flaskebekk
for undersøkelse, og
det viste seg
at «Serbia»
er frisk og
rask, bortsett fra at
den mangler
et øye.
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Kafé Tangenten
Nesodden har fått et økologisk, hjemmelaget – og alkoholfritt serveringssted.
Kafé Tangenten passer for barn og voksne
i alle aldre.
En familiekafé, som drives av en familie fra
Tyrkia.

Drømmehuset
– Jeg fant drømmehuset på Fjordvangen,
forteller Cennet Arslan, som er helsefagarbeider og jobber i hjemmetjenesten i kommunen. Sammen med datteren Ayse Ozer
flyttet hun til Nesodden for tre år siden, og
nå har også sønnen Ohmer Ozer flyttet hit.
Han er utdannet hotellfagmann og har jobbet i Tyskland i en årrekke. Nå driver trioen
kafé på Nesodden, og stortrives med det!

Janne Keller, og Mariken Stadskleiv tar seg en velfortjent latte mens guttene deres Kristoffer og
Audun har siesta i barnevognene sine. Jackson Milian er derimot helt propell, og har ikke tenkt
å sove bort barseltreffet. Mamma Trine Fjellberg Falnes har ingen ting i mot det.

23

Økologisk og hjemmelaget
mat
– Alt vi serverer er hjemmelaget, forteller

Med 30-dagersbilletten
på mobil er det én ting
mindre å huske på
Vi sender deg nemlig
en varsling 24 timer
før billetten din utløper,
slik at du med et par
tastetrykk kan fornye
den i tide.
Kjøp 30-dagersbillett
med RuterBillett-appen
i dag.

RuterBillett

RuterBillett
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Jackson Milian er allerede en erfaren kafégjest.

Barseltreﬀ

Ingvar Krange synes det er helt all right å være med sin mor Nina Sandberg på jobb. Spesielt
når de kan kombinere det med et besøk hos Ohmer Oser i Kafé Tangenten.

mor, som stadig er innom kaféen for å sjekke «barna» og grytene. Økologiske grønnsaker og alt laget fra "scratch" er årsaken
til at Kafé Tangenten har blitt en suksess,

kombinert med en fantastisk beliggenhet i
kommunens storstue, og førsteklasses service. Mor og sønn har jobbet i restaurantbransjen i årevis, og vet hva folk vil ha.
25

– Hver torsdag er det «Barselkafé», forteller Trine Fjellberg Falnes. Sammen med
sønnen Jackson Milian, som kom til verden
i september, er hun ofte på kaféen.
– Uoffisielt «barseltreff» har vi så ofte vi vil,
det er veldig hyggelig å møtes her, etter et
besøk på helsestasjonen eller i Biblioteket.
Kaféen har blitt det naturlige møtepunktet

for store og små, i et trivelig og pulserene
miljø.

To ordførere
Ordfører Nina Sandberg og tidligere ordfører Thor Eggen er enige i at Kafé
Tangenten er helt topp. Begge er stadig
innom, Nina sammen med sønnen Ingvar
Krange (13) før de skal på foreldremøte.
Ingvar går i 8. klasse på Alvern ungdomsskole, og er ofte med mor på jobb, eller på
Kulturskolen i Tangenten. Thor er fast
besøkende i «lesekroken». Der blir han
oppdatert på alt som skjer, og savner ikke
den gamle offisersbrakka på Varden i det
hele tatt.

Økologisk og hjemmelaget, ikke rart at det
lukter godt av mors gryte.

«Gammelordføreren» savner ikke den gamle offisersbrakka på Varden, selv om han er
pensjonert offiser. Thor Eggen er daglig innom Tangenten for å puste inn «kommuneluft».
– Den dufter vidunderlig, takket være Kafé Tangenten, sier offiseren og gentlemannen.
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Årets «julegave» - Strandpromenaden forsterkes!
Tidens tann har satt sitt preg på ett av
Nesoddens mest populære turområder.
Strandpromenaden på Flaskebekk og «Den
Kinesiske mur» på Søndre Flaskebekk
brygge slår sprekker, og enkelte steder er
utgliding på gang.
Da er det godt å ha Lindøya Slipp.
Terje Torp og hans mannskap har gått i
land på «Søndre» og arbeidet skal være
ferdig før jul.
Det er Flaskebekk Vel og Strand-promenadelaget som har igangsatt arbeidet og
engasjert profesjonelle krefter.
Strandpromenadelaget er ansvarlig for
vedlikeholdet av Strandpromenaden, og
nedlegger hvert år et betydelig antall dugnadstimer på «promenaden».
All ære, og stor takk til ildsjelene i
Flaskebekk Vel og Strandpromenadelaget
for en flott julegave til alle oss som elsker
Strandpromenaden.
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Ny campingplass på Nesodden?

Terje Torp losser forskalingsmaterialer og annet utstyr som skal til for
å reparere «Den Kinesiske mur» i bakgrunnen.
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God(e) (h)jul
Gutta på verkstedet i Nesodden kommune
har lagt om til vinterhjul, store hjul, gode
hjul.
Hjulene sitter på kommunens nye stolthet,
en nesten 8 tonn tung traktor.

Deutz Fahr 7210 TTV
– Vi fikk traktoren i mai, forteller Kjetil
Olsen.
Han ble ansatt i kommunen i sommer, og er
altså like «ny» i kommunen som traktoren.
Kjetil bor i Ås, og stortrives i jobben på
Nesodden.

Kjetil Olsen (til venstre) og Espen Bjørnstad blir smågutter i forhold til traktorhjulene.
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Velkommen til
orientalsk mat, sushi
og kontinentale retter
– og vår hyggelige pub!

Pa iljongen
B A R

&

R E S TA U R A N T

NYHETER: HOT POT OG DUMPLINGS!

Vi serverer også julemat; juletallerken,
ribbetallerken, pinnekjøtt ...

Vi kan ordne konfirmasjon, bryllup, konferanser og julebord etc
i våre lekre nyinnredete lokaler ... kom innom for et godt tilbud!
8/12 – 30/3/2014 Kl.15 – 20

Søndagsbuffet 209,–
Premieredagen 8/12 tar vi
barn under 12 år er 95,–

Telefon: 66 96 22 23

p.p.

189,– for voksne,

ÅPNINGSTIDER:
I JULEN: 24 & 25/12 stengt, 31/12 11-18 1/1 13-22
ÅPNINGSTIDER: Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)
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– Hyggelige kollegaer, fine arbeidsforhold,
og moderne utstyr. Det samme sier «urinnvåneren» Espen Bjørnstad som har jobbet i
kommunen i 7-8 år.
– Nå er vi godt «skodd» i veiavdelingen i
kommunen, og kan ta i mot alle utfor-

dringene «Kong Vinter» måtte by på.
Hjulene på traktoren blir i tillegg til luft,
fylt med frostveske eller klorkalsium, da sitter traktoren som klistret på veien, og
ingen ting kan stoppe oss, sier gutta og
ønsker alle God (H)jul!

Vi har klær til
hverdag og fest

Velkommen til:
Kapellveien 84 • Flaskebekk Senter
Telefon 66 91 73 19 • www.sebrabarn.no
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Hobben stiller ut
Hun heter egentlig Hilde Beate Bang
Ellingsen, men helt siden skoledagene på
Berger har hun hatt kallenavnet «Hobben».
I India er hun imidlertid bare kjent som
Aziza. Det navnet fikk hun av sin spirituelle
leder og åndelige far i Goa. Han lærte
henne å meditere, og ga henne navnet som
betyr elskling.
Nå stiller Aziza Hobben ut sin kunst på
Flasken.

Til sommerens pris
– Mine akvareller er en pris til årets sommer, sier Aziza med en varmt blikk i øyet,
en hyllest til sommeren og blomstene, et
resultat av utallige morgenbad og kaffekopper i Solbukta på Blylaget.
Dersom man er på jakt etter inspirasjon er
Solbukta stedet. Usjenert og vakkert,
Nesodden på sitt beste. Problemet var bare
at sommeren var for fin til å jobbe innendørs i ateliet på Hasle gård. I etasjen over
gårdsbutikken har hun jobbet iherdig med
å få ferdig bildene, som hun nå stiller ut på
Flasken.

Gud er lei av regler, pris din Gud med din kreativitet, sier Aziza Hobben.
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Art director
og graﬁsk designer
Hobben har en allsidig bakgrunn fra media og reklamebransjen.
Grafikken hennes betegner hun som «collagraf», papircollage limt
på papp, forsterket med lakk og trykket som dyptrykk.
Hun stiller på en måte ut dagboken sin fra i sommer. Badenymfer
i sin beste alder, i sjokkrosa tyllskjørt, med dykkermaske. Bedre blir
det ikke!
Grafikken hennes koster altfor lite, kun fire hundrelapper.
Akvarellene to tusen firehundre, så løp og kjøp!
Sommeren er ikke over på Flasken!

Det lekne mennesket og livskvalitet. Utstillingen på
Flasken varer til over jul

Aasta Engebretsen har tatt seg en tur på Flasken for å nyte et glass og minnes
«tidenes sommer». Gjenskapt av Aziza Hobben!
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JULERUTER NESODDBÅTENE 2013
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

601 Aker Brygge

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

- Nesoddtangen
(ferierute, seiles i romjulen)

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag–fredag: 0700–1900
Lørdag: 1000–1800

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030
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KVALITETSKLÆR OG TILBEHØR DU IKKE FINNER OVERALT
SOFISTIKERT MANU FA K TU R

DU FINNER OSS PÅ FLASKEBEKK-SENTERET • TELEFON 45603411

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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Mange gode tilbud

– julebutikken!
TACOSETT
i 6 deler
99,-

Før 239,–

Settet består av 5 små skåler
på et trebrett, som kan dreies rundt.
Brettet har en diameter på 31 cm.

PARTY kjelesett
i 3 deler

Pris kjøpt løst 2799,–

Passer for alle komfyrtopper.

1149,-

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Isskraperne
I vinter skal ikke Marianne Irgens Hagen
fryse på fingrene når hun skraper is av
frontruta på bilen.
Det har tre av gutta i klasse 9a ved Alværn
ungdomsskole sørget for.

Ungt Entreprenørskap
– Vi er unge entreprenører, forteller sjarmøren Mikkel Eriksen med et lurt smil i
øyekroken. Vi har «nesten» funnet opp
«termovotten» selv, og nå selger vi den for
minimum trettifem kroner.

Jouval Somer, og Mikkel Eriksen viser Marianne Irgens Hagen hvordan hun skal unngå å
fryse på fingrene når hun skraper frontruta. Sammen med klassekompisen Thomas
Størmer har de solgt isskrarper med termovott til halve Nesodden.

37

Inntektene går 50/50 til Polen-tur og kreftsaken, og votten går unna proporsjonalt
med fallende temperaturer.
– En genial idé, sier Marianne Irgens
Hagen, som sammen med Signalens stuntreporter sikret seg en vott for en femtilapp. Smart triks med minimumspris medgir gutta, de aller fleste gir oss «driks»!

Vendela

Noe for
enhver
smak ...

Dolce & Gabbana

Her er et
lite utvalg
av våre
merkevarer ...

Persol
Ralph Lauren

Max Mara
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Telefon 66 91 26 85

Nye eiere på Bistroen
Fra Shanghai
Manbo og Zhaoyu kommer fra Shanghai i Kina.
Det var slektninger bosatt i Norge som snakket varmt om landet i
nord, og for 10 år siden kom de til Oslo.
Zhaoyu jobbet som kokk i Kina, og begge har jobbet i restaurantbransjen siden de kom til Norge. Zhaoyu som kokk og kona
Manbo som servitør.

For seg selv
Drømmen har lenge vært å starte for seg selv, og da de forrige
eierne bestemte seg for å selge, gikk drømmen i oppfyllelse.
Parets første møte med Nesodden ble forelskelse ved første blikk,
og etter to timer på Nesodden hadde de overtatt restauranten.
– Nydelige omgivelser, koselig restaurant og mange hyggelige
stamkunder, sier Manbo og smiler.

Norsk og kinesisk

Ekteparet Zhaoyu Feng og Manbo Weng har overtatt Flaskebek
Bistro og ønsker gamle og nye gjester hjertelig velkommen!

– Vi har endret cirka 20% av menyen, forteller Manbo, – og planen
er å presentere nye retter hvert år. Utgangspunktet er imidlertid
det samme som før, ferske råvarer og hjemmelaget mat. Alt vi serverer er laget fra bunnen av; forretter, hovedretter, og desserter.
Bare det beste er godt nok for våre kunder, enten det er norsk
eller kinesisk mat!

Flaskebekk Bistro har fått nye eiere.
Den 1. august 2013 overtok ekteparet Manbo Weng og Zhaoyu
Fang Flaskebekk Bistro, og har allerede rukket å sette sitt preg på
det som av mange karakteriseres som Nesoddens beste restaurant.
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Foto: Terje Rakke
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Huldra som ﬁlmstjerne

Nesoddbåtene kan brukes til så mangt,
også til filmopptak. Det hadde NRK-Drama
funnet ut, og mandag 23. september ble
båten brukt i forbindelse med innspilling
av filmen «Kampen for tilværelsen».
Filmen skal vises om et drøyt år og vil bli
sendt i 16 episoder.
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Velkommen
om bord!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
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God jul og godt nytt år med nye ruter
ved Jan-Erik de Bruyn Lundby
Endelig en julegave
som mange nesoddinger vil sette pris
på. Helt ny rute fra
Nesoddtangen til
Vinterbro.
Dette
har jo vært etterspurt lenge og
endelig er det på
plass. Ruteheftene
ligger allerede som pdf-filer på Ruter sine
nettsider.

Nesoddtangen til Lysaker kl 0800. Lenge
etterspurt og endelig avgangen på plass. Så
fra 16 desember er «Baronessen» til stede på
alle avganger fra 0630 til 0840 på morgenen.

Stavanger til Tau. Disse blir et flott tilskudd til
Norleds flåte. Signalen håper å komme med
en reportasje fra dåpen i neste nummer.

Desember blir også dåpsmåned for de to
nybygde
gassferjene som skal gå fra

Ønsker alle våre passasjerer en god jul og et
godt nytt år. Sees i 2014.
Disse spreke jentene trener 4 ganger i uka i tillegg til minst en håndballkamp. Jentene gjør det
veldig bra i serien og
ypper seg stadig mer mot
lag som tidligere var
"umulig" å slå. Sesongen
skal til sommeren avsluttes med deltagelse i
Partille-cup i Gøteborg.
Dette koster penger og
jentene ønsker å jobbe
inn en god del selv, slik
at vi foreldre skal betale
minst mulig for deltagelsen. Vi håper at noen
av"Signalens lesere har en
dugnadsjobb som jentene
har mulighet til å klare.
Motavasjoner er på plass
hos alle. Send en mail til:
jelundby@gmail.com eller
g-ottose@online.no

For 30 kroner kan en altså reise fra
Nesoddtangen til Vinterbro, og har man
periodebillett som gjelder på Nesodden, ja
da gjelder den helt fram til Vinterbro. Du
kan også reise videre til Ski uten at det koster deg mer. Etter at sonesystemet ble forandret ligger Ski og Nesodden i samme takstsone. Mulighetene blir utvidet, bare det å
komme seg til Tusenfryd uten å reise via Oslo
åpner jo muligheten for at vi kan se flere
nesoddungdommer som har sommerjobb på
Tusenfryd.
En annen nyhet er at det blir båt fra
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Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

www.follobyggtjeneste.no
SMÅREPARASJONER - HUSMALING - TAKTEKKING - REHABILITERING - TILBYGG - NYBYGG - HAGEDESIGN OG GARTNERARBEID - HELLE-/FLISLEGGING - KOMPLETTE HAGEANLEGG

Malere
Vårt team av faglærte profesjonelle malere
hjelper deg å sette sammen en løsning for ditt
hjem som gjenspeiler din individualisme og
personlige stil.
Vi benytter oss av eget stillas og kan derfor påta
oss en mengde forskjellige oppdrag
– både for private og bedrifter.

Snekkere
Enten det er små jobber du trenger å få gjort som
du ikke har tid eller lyst til å gjøre selv eller det
er større prosjekter som du trenger hjelp til tar
Follo Byggservice jobben. Våre dyktige og erfarne
fagfolk hjelper deg til å finne gode løsninger og
en prosjektleder vil sørge for at du alltid får den
oppfølgingen du skal ha .

Murere
Våre profesjonelle murere har mange års
erfaring i både utendørs og innendørs murerarbeid. Kanskje du ønsker en lekker steinmur til
hagen eller grunnmur til drømmehuset, vi tar
jobben! ! En murer fra oss vil levere profesjonelle
løsninger, høyt servicenivå og bruke de beste
materialene på markedet.

FOLLO BYGGTJENESTE AS
Vi utfører alt av mur- og tømrerarbeid. God service, gode
referanser og dyktige fagfolk, vi utfører både små og store
oppdrag, ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende befaring.
Alt arbeid som utføres er underlagt norsk håndverkerlov med fem
års standard garanti. Vi følger alle våre oppdrag tett gjennom hele
prosessen og har som mål å ha de mest fornøyde kundene i bransjen.
Gratis bortkjøring av alt avfall etter utført oppdrag!

Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no
for nærmere avtale om gratis befaring og et
uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
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Fargehandleren
Petter Gjetanger gjør det i jern og farge.
Slik hans far gjorde før ham, og hans far
før det, men det var oldemor som startet
det hele i 1872.
Petter er fjerde generasjon fargehandler
og holder til i Nesoddens «hjerte»,
Flaskebekksenteret.

Matilde
– Oldemor etablerte sin fargehandel i
Vibesgate på Majorstua i 1872. Sønnen
Nils overtok etter henne, og min far Nils
Petter overtok etter han, forteller Petter.
– Bestefar kjøpte sommerhus på
Flaskebekk, og far kjøpte hus ved siden
av, og dermed var det gjort. Vi havnet på
Nesodden, og flyttet like godt hele businessen hit. På Majorstua bodde det unge
mennesker som ikke hadde råd til å
pusse opp, og gamle som ikke ville. Etter
et kort opphold på Rådhusplassen, etablerte vi oss i Flaskebekksenteret, og har
aldri angret på det!
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Flasken Lunsj- og Vinstue, Flaskebekk senter, www.flasken.no tlf. 66 91 74 00
På Flasken lunsj- og vinstue
kan du nyte spennende retter og godt drikke i
hyggelige omgivelser både uten- og innendørs.
Skiftende kunstutstillinger på veggene skaper en lun
og god atmosfære. Vårt nybygde selskapslokale kan
du leie til private og lukkede selskaper. Arrangementer som julebord, private tilstelninger, firmafester, kurs og konferanser med opptil 60 deltakere
passer godt inn i disse lokalene der det finnes AVutstyr, musikkanlegg, egen bar og kjøkkenavdeling.
Følg oss på facebook eller på www.flasken.no
for oppdatering av alle arrangementer vi har
som konserter, quizkvelder, utstillinger,
vinsmaking m.m.
Vi viser Premier League og Champions
League kamper på storskjerm!
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tetsbevist, men er åpne for råd og komplette løsninger.
Som faghandel gir vi gjerne det.

I stallen
I stallen hos Jørgen og Cecilie på Lønnås
jobbet Cicci fra Stockholm som stallpike.
Petter satt i styret i Nesodden Rideklubb,
og under et styremøte på Lønnås ble han
truffet av Amors pil. I dag bor han og
Cicci på Naverud gård. De har to barn og
tre hester, og Cicci jobber som kjøre- og
rideinstruktør.

Dersom du har en dårlig dag, er det bare å
stoppe innom "Fargehandleren" på
Flaskebekk. Han smiler alltid, og setter farge
på tilværelsen!

– Vi har ingen kjedetilknytning, forteller
Petter. Vi fører de varene vi vil, og skal
ha. Ikke de varene kjedene vil at vi skal
ha, men vi kan skaffe alt, og har aldri
«lokketilbud». Kundene våre er kvali-

av høy kvalitet

Barna er seks og elleve år gamle, og et
uungåelig spørsmål er om det blir en
femte generasjon Gjetanger som fargehandler.?
– Det tviler jeg på, sier Petter.

Faghandel

julegaver
Økologiske og naturlige

– Selv om det er spennende og morsomt
å drive butikk, er det lite igjen på «bunnlinjen» som kan forsvare lange dager og
mye jobb, men den som lever får se, sier
fargehandleren på Flaskebekk som alltid
smiler.
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Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84
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LØSNING I FORRIGE NUMMER: VI TAKKER FOR EN FANTASTISK SOMMER!

Vinneren av kryssordet i
sommernummeret er:
Per Håkon Enoksen, Nesoddtangen
som får tilsendt et gavekort for bruk
hos vår annonsør Synsam på Tangen
Nærsenter - Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 10. mars 2014.

SETNINGEN ER:

...............................................................................................................................................

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:

som kan brukes hos vår annonsør

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

SOHO på Flaskebekksenteret

Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
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Akevittkapteinen
Han er oppvokst på Hornstranda og bosatt
på Fjellstrand. Ikke rart at Espen Derbakk
ble sjømann og skipskaptein på de 7 hav.
Han seiler for rederiet Wilh. Wilhelmsen og
står til daglig på brua om bord i 67 tusen
tonneren M/S Tarago. I høst kom han hjem
med 10 containere fulle av akevitt på eikefat. Det blir julestemning av denslags!

Med linjeakevitt i lasten

Skipskapterin Espen Derbakk i hjemlige farvann i Oslofjorden. «Akevittkapteinen» gikk i land i
Southampton, etter å ha losset Linjeakevitten i Bremerhaven. – Det sjøet fælt i «Kanalen» forteller den hardbarkede kapteinen, og juleakevitten stortrivdes i eikefatene.
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Det har versert historier om at det var en av
kapteinene i Wilhelmsen-rederiet som oppdaget at det skjedde noe med brennevinet
på turen over ekvator. Men det var trønderske redere som oppdaget dette allerede
i 1807 da briggen «Trondhjems Prøve» kom
hjem med en tønne potetsprit som ikke

JULEGAVER HOS ENERGIHUSET SPORT
Julegaver til alle finner du på Sporten. Gode tilbud på en rekke produkter, se noen
eksempler her. Husk vi hjelper deg med valg av riktige produkter.
SKØYTEPAKKE

LINE Superhero
Tøff twintip ski for junior.
Pris med Marker 700 EPS binding
(finnes også i jentemodell).

Opplev farten med skøyting!
Racingutstyr til knallpris.
Rossignol Delta skøyteski,
Rottefella Xcelerator skate
samt Alpina RSK skøytestøvel.

DEVOLD ACTIVE
ULLUNDERTØY

Pakkepris

3.499,–

1.999,–

Vårt desidert mest solgte ullundertøy.
Unik 2-lags konstruksjon somsikrer maksimal svettetransport, og ingen
kløing. Ved kjøp av
trøyeog bukse
gir vi deg
rabatt

20%

(veil 2.999,-)

FISCHER SPRINT Skipakke til barn
Lett og myk barneski fra 100 - 170cm.
Rottfella Dino binding og
Alpina Sport Touring støvel.

Pakkepris

1.199,–

For øvrig har vi alltid et stort utvalg av treningsklær, fritidsklær,
sko og andre dippedupper fra kjente merkeleverandører.

Velkommen til en hyggelig julehandel!

SPORT? &? FRITID
NB - Kjøper du skipakke for Energihuset Sport, gir vi deg minimum 20%, og helt opptil 40% på veiledende priser. Dette gjelder både nordisk, alpint og snowboard. Pakkene leveres alltid ferdig montert.

Mandag–fredag 10-20 • Lørdag 9-18
Tlf: 66 96 32 00 www.e-husetbutikk.no • Tangen Nærsenter

NORRØNA - BERGANS - HELLY HANSEN - DIDRIKSONS - SKOGSTAD -NIKE - ADIDAS - ASICS - CRAFT - MOODS OF NORWAY - KARI TRAA - DEVOLD - SWIX - BJØRN DÆHLIE - ODLO - OSV.
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noen kjøpmann i fjerntliggende himmelstrøk ville ta i bytte for andre varer.
Bryggearbeiderne i Oslo satte pris på akevitten. Spriten
fraktes på sherryfat.
Tidligere var tønnene plassert i lasterommet. Men det skjedde nesten alltid uhell
slik at et fat sprang lekk. Det utrolige var at
gutta på brygga alltid så ut til å ha både
flasker og spann parat når uhellet først var
ute.
Nå fraktes imidlertid sherryfatene med
akevitt i stålcontainere. Arcus sender i
gjennomsnitt 10-15 containere med hvert
skip, og i dag er det fire av ro/ro-skipene

som sørger for akevitt-transporten. Hver
container inneholder 20 fat à 500 liter.
Dermed er det mellom 100.000 og 150-000
liter akevitt om bord på hvert av skipene.
Fra Oslo går ferden med feeder-båt til
Bremerhaven. Så lastes containerne om
bord i skipet som frakter akevitten jorden
rundt.
Akevitt-tradisjonene
er
sterke
hos
Wilhelmsen. Derfor ble det laget en egen
jubileumsakevitt i anledning 150 års jubileet. Den har gått 10 ganger over linjen, fraktet med fire forskjellige WW-skip. Det er
tappet 3500 flasker som er blitt et yndet
samlerobjekt.
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Fra tidlig morgen til sent på kveld står vi
i KIWI Flaskebekk til tjeneste for deg.
I tillegg til faste, lave priser og Norges tøffeste garantier har vi:

Medisinutsalg Hjertestarter fra
Blostrupmoen

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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7-23

Operasjon dagsverk
En dag i året er det umulig å komme seg
om bord i båten på Tangen, og i land på
Aker brygge uten å få tilbud om å kjøpe
boller.
Bolleselgerne står som sild i tønne, men
innimellom er det alltid noen kreative
sjeler.
Philip Andreas Rustad og Per Oscar Eklund
går i 1. klasse på Nesodden Videregående,
og spiller gitar.
Det ga beundrende blikk fra passasjerene,
og klingende mynt i gitarkassen.
Gutta har skjønt det. En god gammel kassegitar trekker damer som fluepapir,

Inntektene fra årets Operasjon Dagsverk går til utdanning for unge i Honduras, Guatemala
og Mexico. Hver elev må samle inn minst fire hundre kroner. Viss ikke blir det fravær og
anmerkning.Og - gutta har skjønt det; en god gammel kassegitar trekker damer som fluepapir, damer med boller!
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NESODDEN
• 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

!

FJELLSTRAND

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

• Juleblomster
• Julepynt og gaver
• Juletrær og julenek
• Bjerkeved og
blandingsved
Velkommen
til en hyggelig
julehandel
Bråtenveien 37, Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48
Vi bringer på Nesodden
og nordre Frogn
mandag – onsdag 10-17 • torsdag 10-19
fredag 10-17 • lørdag 9-15
søndagsåpent i desember : 12-17
fra 10. desember: hverdager 10-19 • lørdag 9-17
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www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

Flink og
selvstendig
frisør
søkes!
KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no

Nina og Herman
Hermann er fransk bulldog og er fem
måneder gammel.
Han bor i byen, sammen med «far» Petter,
som er sykepleier og jobber turnus. Derfor
er det godt å ha Petters mor Nina Meland
som bor på Nesodden som dagmamma.
Hermann stortives i Seljeveien, hvor han
kan snuse i busk og kratt, i stedet for å
snuse på kastanjetrærne i Bygdøy allé.
Lykken er imidlertid å ta nesoddbåten. Da
slapper Hermann godt av og legger byens
stress og mas bak seg.
Hermann har skjønt det!

Send gjerne
tips til
post@signalen-da.no
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Utgivelser 2014
Nr. 1 - Vårnummeret
21. mars
Nr. 2 - Sommernummeret
20. juni
Nr. 3 - Høstnummeret
13. september
Nr. 4 - Vinternummeret
5. desember

Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–
(+mva)

Se våre nettsider for
tidsfrister for bestilling og
levering av materiell,
www.signalen-da.no

Annonseplass kan bestilles
via e-post til
Ole-Erik@Signalen-da.no
eller per tlf 66 91 44 08

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Julens

åpningstider!
åpningstider!
14 - 18
Julaften 09 - 14
Romjulen 10 - 20 (18) (Meny 09 - 21) (19)
Nyttårsaften 10 - 15 (Meny 09 - 16)

Søndagsåpent 8., 15. og 22. des.

3 timers
GRATIS
GRATIS
INNENDØRS
parkering!

Nesoddens handelsga
handelsgate
te
www.tangennaersenter.no
www
.tangennaersenter.no

BROADWAYS STORE MUSIKALSUKSESS!
HANS MARIUS
HOFF MITTET

HILDE LOUISE
ASBJØRNSEN

ANDREA
BRÆIN HOVIG

- en komedie om

KÅRE
CONRADI

midtlivskrise og pubertet

Regi:
SVEIN STURLA HUNGNES

av April De Angelis

Koreografi:
MARIANNE SKOVLI AAMODT

STURLA
BERG-JOHANSEN

LENA
BAKKEN HØYEM

BIRGITTE VICTORIA
SVENDSEN

En musikalsk fabel fra Broadway Basert på fortellingen og karakterene til Damon Runyon.
Musikk og sangtekster av FRANK LOESSER. Manus av JO SWERLING og ABE BURROWS.
Presentert etter avtale med JOSEF WEINBERGER LIMITED.
På vegne av MUSIC THEATRE INTERNATIONAL of New York.

PREMIERE 31. JANUAR

815 52 400

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

NORGESPREMIERE 6. FEBRUAR

MARI
MAURSTAD

