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Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

VELKOMMEN TIL THE FERRYMAN BAR PÅ
AKER BRYGGE!
Kunne du tenkte deg en forfriskning eller tre
på en klassisk brun pub? Da er The Ferryman
stedet for deg.
Vårt lune lokale er bygget med tanke på en
rolig stund og gode samtaler.

The Ferryman, eller Fergemannen, har
mange referanser opp gjennom historien.
Manannan var den keltiske fergemannen.
Han fraktet de døde til landet hvor man
igjen fikk liv, og levde som evig ungdom.
Stranden 53 på Aker Brygge
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Vi kan dessverre ikke sjenke deg evig liv, og
det er lite trolig at vi ror deg hjem til
Nesodden igjen, men du er velkommen til en
rolig og behagelig pubkveld hos oss her på
The Ferryman.

om butikken hennes. Familie og venner
bidrar med å holde butikken åpen, og vi
må bidra med å støtte opp om den.
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I løpet av et sekund kan livet bli forandret. Det har Catherine Johanne
Østrem fått erfare.
Den blide og gode innehaveren av
klesbutikken SOHO i Flaskebekksenteret var involvert i en front-mot-frontkollisjon, og har i ukevis svevd mellom
liv og død.

TRYKKING:

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

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

Datteren og søsteren klarte seg etter
forholdene bra, men Catherine måtte
skjæres løs fra bilen og pådro seg store
indre blødninger og hodeskader.

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

Vi må krysse fingrene og håpe at det går
bra, men i tillegg til det må vi vise
Catherine at vi bryr oss.
Vi må gå «mann av huse» og kjøpe alt vi
kan av julegaver i butikken hennes, og på
den måten vise at vi bryr oss, og slår ring
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I skrivende stund vet vi ikke om Catherine
kan drive butikken videre, og i så fall når
hun er tilbake, men en mer meningsfylt
julegave enn den vi finner i butikken
hennes finner vi ikke.
Vi sender våre beste hilsener og varme
tanker til Catherine og familien hennes.
Gledelig jul og godt nytt år!

Gatedåp

Vanligvis knuser man bare flasker ved skipsdåp. Unntaket er når man døper en ny gate på en gammel brygge.
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Brygges jakt på et passende navn til
Oslos nye handlegate.
Nå har gaten fått sitt navn, og det var
Oslos ordfører Fabian Stang som sto
for avdukingen.

Jenny Hemstads gate
Kandidaten måtte være i live, og være en
person. Blant navneforslagene pekte Jenny
Hemstad sitt navn seg ut. Det var velklingende og hadde en tilknytning til Aker
Brygge. Jenny hadde sin aller første jobb på
Aker Brygge, og ble butikksjef her allerede
som 18-åring. Hun tilbrakte mye av ungdomstiden sin her, og viser blant annet at
dette er en destinasjon svært mange nordmenn har et nært forhold til. - Jeg gikk fra
å være ungdom til å bli voksen på Aker
Brygge, og brygga vil alltid være en viktig
del av mitt liv, sier Jenny som bor og jobber
i Lunner kommune.

En ny bydel
Ordfører Fabian Stang og Adm. direktør Olav Line i Norwegian Property ASA (som eier Aker
Brygge) aksepterte at brygga også omtales som Nesoddbåtbrygga. I bakgrunnen ligger
Nesoddbåten Dronningen og bekrefter det.

Den nye handlegaten på Nesoddbåtbrygga (Aker Brygge) er døpt.

Flere tusen nordmenn hadde nominert
seg selv eller noen de kjenner i Aker
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– Det er utrolig hvor mye man får for en
million! sa Fabian og spøkte videre med at
han var glad for at tårnet på Tjuvholmen
ikke fikk navnet Fabians stang. Jenny
Hemstads gate er historiens første unntak

TIBE Drammen

Velkommen til Jarmann Gastropub
- det uformelle stedet hvor deilig mat møter et rikt utvalg av godt
drikke, i en hyggelig og serviceinnstilt atmosfære.
På menyen vil du oppdage mange utsøkte fristelser for enhver smak.
Enten du ønsker en enkel salat, fish’n chips, gastroburger, fisk, skalldyr, flesk eller suppe.
Eller noe helt annet. F.eks. spesialretten “Söndagsmacka”. I tillegg kan du
ringe julen inn med en rikholdig drikkemeny.
Verdt å vite:
”En lunsj med Jarmann skal smake mer enn det koster”.
Og foreløpige tilbakemeldinger,
tyder på nettopp det :)

St ran d e n 1 - 0 2 5 0 O slo - Tlf.: 22 83 28 90 - j arm an n g ast rop u b.n o
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fortalte ordføreren. Gater i Oslo kan kun
kalles opp etter avdøde personer.
– Jenny er unntaket, hun er i høyeste grad

levende, sa ordføreren og viste stolt frem
skiltet. Jenny Hemstads gate krysser gatene
Grundingen og Bryggegata før den ender

opp på Bryggetorget. Den inneholder
populære merkevarer som COS, Tiger of
Sweden og Hennes og Mauritz, samt eksklusive og unike konsepter som Aspeli og
Milla Boutique.
I tillegg har gaten spennende spisesteder
og nye opplevelser, som vil gjøre det veldig
fristende å ta neste båt hjem.

Gutta og «Trekkeren» fra Google, Mats
Silberg, Arturas Mochus og Harald J. Skram
sørget for at den nye gaten ligger på nettet.

«And the winner is». Det var en sprudlende opplagt ordfører
som ga den nye gaten sitt nye navn.

7

Velkommen til spennende og god mat
med både norskeog kinesiske retter!
Restauranten kan leies for store
selskap på opptil 60 personer, som
konfirmasjoner, bryllup, etc.

tirs – tors: 14-22 • fre - lør: 13-23
søn- og helligdager : 13-22 • mandag stengt
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Slå ring om SOHO!
Da Maren Eidsvik fikk høre om den tragiske ulykken som rammet innehaveren av
SOHO, Catherine Johanne Østrem var hennes første tanke, – hva kan jeg gjøre for å
hjelpe?
Den energiske nesoddjenta satte umiddelbart i gang en aksjon på Facebook, hvor
hun oppfordret alle hun kjenner (og det er
mange) til å slå ring rundt, og støtte opp
om, butikken.
Hun ringte Signalen og spurte om en gratisannonse, og her kjære leser er den. Vi
annonserer herved at vi skal gjøre akkurat
som hun sier, vi skal støtte opp om, og
handle i butikken som aldri før! Vi oppfordre alle våre lesere til å gjøre det samme!

Familie og venner
Maren forteller at Catherines kusiner, regnskapsfører og venner har stilt opp for å
holde butikken åpen mest mulig. Hennes
oppfordring har allerede virket, og butikken har vært stappfull av handlevillige
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nesoddinger hver gang den har vært åpen.
– Frem mot jul håper jeg på en SOHO
Julefestival, sier hun og håper at rapportene fra butikken kan medvikre til at
Catherine blir bedre. I ulykken var det
Catherine som ble hardest rammet.
Søsteren og datteren fikk alvorlige bruddskader, Catherine fikk store indre blødninger og hodeskader.

Julegaver
I SOHO vil gutta finne den perfekte julegaven til kjærester, søstre, og bestemødre.
Varene appelerer til alle aldersgrupper og
er i alle prisklasser. Bøker, skrivesaker, kremer og såper. For ikke å snakke om klær.
Her finner du alt som du ikke finner i kjedebutikkene, sier Maren som er i bransjen
og vet hva folk vil ha.
– En kunde kjøpte forresten Catherines
utstillingsstol for et anselig beløp. Folk har
vært enestående så langt, sier initiativtakeren til aksjonen «slå ring om SOHO».

Vi forhandler med internasjonale leverandører så du kan få den
beste kvaliteten i hele Norge. Du trenger ikke dra lenger enn til din
lokale Euronics for å komme til Europas største elektrokjede!
Vi har alle de populære gavene – til lave priser!

198,–

Tiny
Bluetooth høyttalere

Pinell Go
Prisvinnende DAB-radio
ÅPNINGSTIDER:
Man – fre: 10.00 – 19.00 Lør: 10.00 – 16.00

SYNSAM NESODDEN
Tangen Nærsenter
Tlf 66 91 26 85

Tangen Nærsenter – Tlf. 66 91 13 03
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Fra barnemunn:

I disse førjulstider kan det være artig å lese hva barn svarer på prøver om kristendom.
• Bibelen består for eksempel av De fem musebøker og Marius'
evengelium. De skriver om mye pent der, og det handler om
mange artige typer. For eksempel det om Pottimor, Pottifar og
Pontius Forlat oss.

• Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus,
Festus eller Herre-Jesus.
• Kona til Gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna
hans; Moses, Jesus, og Julenissen.

• I Afrika tror de på Nilsen Mandela.
• Gud heter egentlig Den almenpraktiserende hersker på
himmelen og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden.
I gamle dager het Gud «mannen med ljåen».

• Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og
presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen
med den ene samboeren etter den andre uten at staten så mye
som letter på lokket.

• Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og
Jesus og den dårlige Ånde.

• Når man gifter seg, gir man hverandre et tausethsløfte. Hvis
man ikke holder det, blir man skilt, og da må man dele på
lamper og knivene, og som regel blir man ikke enige om hvem
som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til
børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får den
andre et spisebord ekstra.

• Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten
kamel. Det heter Dalai-lama. Jeg tror det er en engel.
• Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme
til seg, så hadde vi ikke trengt barnehager.
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LUNSJ OG VINSTUE

ÅPENT

ALLE

DAGER

K AFFE TE LUNSJ MIDDAG
M USI K K BAR U T E S E RV E R I N G
F O R ED R A G U N D E R H O L D N I N G Q U I Z
UTLEIE privat selskap D A N S
VINKURS KUNSTUTSTILLING følg med på
STORSK JERM KONSERTER www.flasken.no
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Dj Lobster
Bortsett fra Ismail hadde ingen reist med
Nesoddbåten før, og ingen hadde noen
gang fisket hummer.
Elevene ved Dj-skolen dro på hummerfiske
i Oslofjorden.
Sannsynligvis de eneste dj-ene i hele verden som har gjort det!

Oslo Røde Kors og
Oh Mama! Crew
Dj-skolen er et prosjektsamrabeid mellom
Oh Mama! Crew og Oslo Røde Kors. Skolen
er ettårig og fokuserer på musikk og entrepenørskap. Elevene får opplæring i dj-virksomhet og alt det innebærer, herunder tekniske ferdigheter, oppstart av enkeltmannsforetak, og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Hummerﬁske
Matros Tor-Håkon Bergseng (i midten bak) tok i mot Dj-skolen og ønsket velkommen om bord
på vegne av Ruter og Norled.
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Med unntak av Ismail, som hadde tatt med
kjæresten sin på et «cruise» med nesoddbå-

ten hadde ingen av elevene tatt båten før.
– Jeg spiste middag med min elskede på
TGI Fridays og lurte fælt på hvor de flotte
båtene gikk, sier Ismail med et lengselsfult
blikk i øyet. Den unge sjarmøren hadde
liten erfaring med det våte element, men
den første båtturen fristet til gjentakelse
og Ismail ble med glede med på en ny tur.
Resten av gjengen var førstereis, ingen
hadde satt sjøbein på nesoddbåten før,
langt mindre fisket hummer!

Størst og ﬂest
Dj-skolens prosjektleder Elisabeth Larsen er
en habil hummerfisker. Hun fisker med fem
teiner og denne gangen ble det full klaff!
Teinene hadde stått i sjøen i fem dager, og
var agnet med pellets, hvalbiff, bratwürst
og sprengt torsk. Innimellom godbitene
hadde hun lagt rekeskall og blåskjell, delikatesser som havets største delikatesse ikke
kan motstå. Resultatet ble eventyrlig: 6
hummere på 5 teiner, ny rekord og all time
high. Den største veide godt over kiloen og
hadde følgelig kostet drøyt sekshundrekroner i fiskbutikken. Fra de store hummer-

Kaptein Hans Ødegaard har seilt på alle verdenshavene, med allslags last og passasjerer,
men en Dj-skole har han aldri hatt med seg før. Han fant imidlertid raskt tonen med gjengen
og kan godt tenke seg fengende musikk over skipets høytaleranlegg. Aller helst reggae,
funk og hip hop!

14

bankene i Indre Oslofjord rapporteres det om vekslende fangster,
og dessverre også kjeltringer. Å trekke andres teiner er det nedrigste man kan gjøre. Hadde man enda lukket teinene etter å ha rappet fangsten, hadde eieren ikke visst bedre. En teine som er åpnet

er et synlig bevis på at det har vært tyver på ferde, tyver som har
hatt det så travelt med å rappe hummeren at de ikke har tatt seg
tid til å lukke den. Tyver som kommer til å bli kastet på sjøen, dersom de blir tatt på fersken!

Gatahe med et prakteksemplar av en hummer. Dessverre var det en
dame med buken full av rogn og den unge gentlemannen satt
damen pent tilbake i sjøen. Marta (i bakgrunnen) satte stor pris på
gesten.

Edmond følte seg umiddelbart hjemme ved M/S Prinsen sitt «mixebord»
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Julelunsj – har du husket å bestille bord?
Sorgenfris julefat
Dagens sild med tilbehør
Skagenrøre med reker, rødløk, dill
og majones.
Gravet laks med sennepsaus
Julesylte med surt og grov sennep

Lun julepølse med rødkål
Hjemmelaget leverpostei, sjampinjong,
bacon og rødbeter
Brie de meaux med plommesyltetøy

Vi har også danske smørbrød på fat, 2-retters eller à la carte. Velkommen!
www.cafesorgenfri.no
Bryggetorget - Aker Brygge Telefon: 21 02 36 55 • Bordbestilling@cafesorgenfri.no
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NE SODDEN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr
Dj skolen gjør årets fangst. På 5 teiner ble det 6 hummere, hvorav 4 var rognhummere som
(selvfølgelig) ble satt ut igjen. Denne kardinalen var imidlertid lovlig og kan glede seg til et
varmt bad. Elisabeth, Gatahe og Edmond smiler fra øre til øre!

Frank gjør et godt, men
dessverre forgjeves forsøk på å fiske hummer
med stang.
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Gammel idyll
Det er bare å drømme seg tilbake (eller
frem) til sommeren, og den hjemmebaserte
butikken Gammel Idyll på Hellvik.
Der driver Elisabeth Lossius sin virksomhet
og åpner dørene til sitt hjem når solen
skinner og hun har lyst til det. Sammen med
Stina Klassmo Røiseland har hun jobbet
hjemmefra i fem år og stortrives med det. I
Gammel Idyll finner du ting og tang som
folk har bruk for, og har man ikke bruk for
det, så kjøper man det likevel.
Fordi det er lekkert og unikt, og kjøpt når
solen skinner!

Stina Klassmo Røiseland fyller gjerne opp en pose med ting og tang fra Gammel Idyll, idyll
som passer til alle anledninger og årstider.
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Verksted på tomta
– I tillegg til unike møbler, pyntegjenstander og bruksting trekker vi om og pusser
opp møbler.

Vi er «snokere» og snoker rundt på bruktmarkeder, loppemarkeder og gavemesser.
Vi leter etter varer som vi selv er glade i,
brukte og nye ting i skjønn forening.
Når Gammel Idyll er åpen forvandles hus og

Hanne Amalie Gøytil Lund er utdannet arkitekt og
driver Skaperverket Arkitekter sammen med sin
søster Tone Aminda Gøytil Lund. De holder hus i
designkollektivet Skaperverket på "»Løkka»
(Markveien 60). Hanne «skaper» ikke bare bygninger, hun designer og lager smykker i betong(!)

Elisabeth Lossius og Stina Klassmo Røiseland er to solstråler som skinner mest om sommeren. Det er bare å
glede seg til våren og sommeren, men fortvil ikke.
Jentene har julemarked og vårmesse. Følg med på Facebook!
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Er du på jakt etter en klesrulle fra Amerika finner
du den i Gammel Idyll på Hellvik.

hage til et eventyr for store og små, et eventyr i stil med årstiden.
– Det er bare å følge med på vår facebookgruppe, der ligger våre
åpningstider og arrangement, sier Elisabeth og ønsker Signalens
lesere hjertelig velkommen!

Kjærligheten brakte danske Jette Minna Korntvedt Ruud til Norge,
og kjærligheten kommer til uttrykk i alt hun lager. Til daglig holder
hun til i Rebella Keramikk på Røa og hun har verksted på Blylaget.
Når Gammel Idyll åpner sine dører er hun på plass med sine vidunderlige tekopper og krus. Made with love!

Kristine Fresvig i designkollektivet Skaperverket bruker bare resirkulerte materialer i sine kreasjoner. Her er det bestefars skjorte
som har fått et nytt liv som veske.
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Nye Helene
Helene Kristoffersens familie har fisket i
Oslofjorden siden 1500-tallet. Derfor har
familiens fiskebåt det stolte registreringsnummeret O 1 O (Oslo 1 Oslo) og «alle» på
Nesodden har sett den kule gule fiskebåten på «Fiskebrygga».
Den gamle gule Helene er solgt, og nye
gule Helene er på plass. En fiskebåt som
ingen i Norge har maken til, og selvfølgelig var det Helene som døpte Helene.

Helene med kurs for sin faste plass på Rådhusbrygge 4 for første gang.
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Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

Velkommen l

Det var en stolt gudmor som ga sitt navn til sin nye båt.

Indre Oslofjord Fiskerlag
Helene Kristoffersen har vært med sin far
Harald Kristoffersen på fjorden så lenge
hun kan huske. Familien har hentet ton-

din miljøbukk på Nesodden

nevis av fisk opp fra sjøen, og forsynt
byens befolkning med ferske reker av
prima kvalitet. Nå skal kvaliteten på
rekene bli enda bedre!
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Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

Målet er å kunne levere reker som er fanget i teiner, en fangstmetode man har lykkes
med i England. Derfor ble nye Helene kjøpt
og hentet der. Båten er en katamaran som
går like fort som nesoddbåtenes hurtigbåter, og er utstyrt med teiner i stedet for trål.
Dersom Helene lykkes står vi foran et paradigmeskifte i norsk rekefangst. I motsetning
til trål er teiner skånsomme, og rekene vil
komme levende opp til overflaten i stedet
for i en trål, sammen med fisk og alt annet
levende liv på havbunnen. Kvaliteten på
rekene vil bli «himmelsk».
I tillegg til trål har Helene tak, som gjør at
arbeidet kan foregå i lunere omgivelser enn
om bord i tradisjonelle reketrålere.
– Jeg kommer neppe til å jobbe i høye hæler
forteller Helene, men jeg slipper å bli søkk-våt
og fryse meg halvt ihjel vinterstid, sier den
blide jenta som har beina godt plantet på skutedørken. I løpet av vinteren treffes Helene
om bord i Helene på Rådhusbrygge 4 – Indre
Oslofjord Fiskerlags hjemmehavn.

www.costaferie.no

Nye Helene fortøyd utenfor familien Kristoffersens fiskevær på Ulvøya. Det eneste gjenlevende
fiskeværet i Indre Oslofjord.
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Oksval barnehage 30 år!

Marianne Skar har jobbet i Oksval barnehage helt siden barnehagen åpnet i august 1984.
På vegne av barnehagen mottok hun blomster sammen med sine kollegaer Stein Mæhlum,
Bayan Amin og Kristin Iversen.

Oksval barnehage hei, hei, hei
Ingen barnehage er som deg!

I høst feiret Oksval barnehage sine første
30 år, og feiringen tok – i likhet med ballongene – helt av!
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I det fine høstværet ble bursdagen feiret
dagen lang, med «tog» rundt barnehagen.
Rådgiver Tone Årbostad- Moe fra
Nesodden kommune kom også innom med
blomsterhilsen på den store dagen.
Mest stas var imidlertid kakefesten om
ettermiddagen, da sang barna bursdagssangen, og barnehagen fikk en kjempestor
blomsterbukett av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Kule «shades»!

Solbriller er på mote året rundt, solbriller med eller uten styrke. Motebildet forandrer seg og derfor er det en fordel å være med i Norges største
kjede av brillebutikker. - Vi er til enhver tid oppdatert på hva som er siste mote, og har brillene i butikken, sier firkløveret i Synsam Nesodden.
Monica Bruvang, Bengt Leon Steenson, Fredbjørg Viddal og Boel Pollestad. Alle med kule shades!

I sangen «Parkert» synger Bjørn Eidsvåg
om Charlie og hans kule shades.
Solbrillene han synger om finner du hos
Synsam Nesodden.

Optikerne i butikken har en fagkunnskap man skal lete lenge etter, og det
nyeste av teknisk utstyr for å undersøke
øynene dine.
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Bli brillefin til jul, og kjøp kule Ray Ban
shades til en du er glad i.
Da ser dere godt, og ser godt ut!

Det var en gang ...
Slik begynner de fleste eventyr, også dette.
Eventyret om den nyutdannede svenske
jenta som reiste til Norge, fant kjærligheten, og bosatte seg på Nesodden.
Boel Pollestad begynte sin optikerkarriere
hos Optikus i Hegdehaugsveien i 1988 og

allerede i 1991 hadde hun overtatt den og
i tillegg startet optikerbutikk på Aker brygge i 1990, begge under navnet ØyeBlikket
Optiske.
Deretter overtok hun optikerbutikk på
Tøyen og startet opp nye butikker på
Vinterbro og Nesodden. Sistnevnte for å
kunne kombinere jobb og familieliv, først i
Blomsterveien, deretter på Tangen

Fredbjørg Viddal har tatt plass i autoforopteren og Boel Pollestad kan begynne synsundersøkelsen. Den tar 40 minutter og koster NOK 690,-
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Centrum. Alle butikkene ble etter hvert
medlem i Synsamkjeden. Nå er Synsam
Nesodden lokalisert «midt i smørøyet» i det
flotte Tangen Nærsenter.
Etter mange år med høyt tempo og etter
hvert et ønske om kun å fokusere og drive
butikken på Nesodden ble to butikker
solgt og to lagt ned. Borte bra, men hjem-

Boel Pollestad kom til Norge fra Sverige som
nyutdannet optiker i 1988. I løpet av kort tid
drev den driftige damen 5 brillebutikker, og
stiftet hjem og familie på Nesodden.

me best, sier den driftige damen og skryter
av nesoddingene.
– De er flinke til å støtte opp om butikken i
nærområdet, og veldig hyggelige. Vi har
kunder i alle aldersgrupper, og de fleste er
lojale til sin optiker. Vi får stadig nye
kunder, hvilket er en bekreftelse på at folk
er tilfreds med både vår faglige kompetanse og utvalg av briller og solbriller.

Kvinner fra Sunnmøre er kjent for sitt eksotiske utseende
og sine vakre øyne. Her konstaterer Fredbjørg Viddal
at øynene hennes også er friske.

Optikere
- Vi er optikere med kontaktlinsekompetanse, forteller butikksjef Fredbjørg Viddal.
Optikerutdannelsen er en treårig bachelorgrad i optometri ved Høyskolen i Buskerud
på Kongsberg. Denne gir oss og godkjenning som helsepersonell. Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke og behandle
synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler
og synstrening.
Dersom vi oppdager øyesykdommer eller
andre sykdommer som har betydning for
synet, kan vi henvise pasienten direkte til
øyelege uten å måtte gå via fastlege, en
ordning vi ofte benytter oss av. En synsprøve hos oss kan avdekke aldersrelaterte øyesykdommer som AMD (Aldersrelatert
Makula Degenerasjon), Glaukom (Grønn

stær) og Grå stær, sykdommer som det er
viktig å behandle så tidlig som mulig. Et
av symptomene på begynnende Glaukom
er forhøyet trykk i øyet. Dette kan, hvis
ikke behandlet, føre til skader på synsnerven, med påfølgende irreversible synsfeltdefekter.
Vi anbefaler voksne å ta synsprøve hvert 2.
år, da synet forandrer seg med årene og
godt syn er et «must», spesielt for bilførere
og for mange som har lange arbeidsdager
foran dataskjerm. Skjermbriller er for
mange et godt hjelpemiddel og dekkes delvis eller helt av arbeidsgiver. Vanlig leseav28

stand er 40 cm, mens dataskjermen ofte er
plassert fra opp til 70-90 cm unna. Det kan
korrigerers med en lett progressiv brille.
– Kom innom så fikser vi det, sier sunnmøringen og legger til at "»det er heilt utruleg». Kanskje det sterkeste uttrykket man
har på Sunnmøre.
Beroende på hvilken utfordring våre
kunder har når det gjelder synet, så ønsker
vi å gjøre vårt beste med å finne en løsning
med hjelp av briller, kontaktlinser, synstrening og, hvis nødvendig, med henvisning
til øyespesialist.

dine eller ta en tur ut på dekk.
Det er sundt for både hund og eier.

Kaﬀekort

Rett fra Hjertet

Dersom du ønsker at julegaven til en du er
glad i skal vare helt til påske er et
«Kaffekort» tingen. I tillegg til å vare
lenge, varmer den og smaker godt.
En glimrende julegave til en som har «alt»
(bortsett fra Kaffekort).

– Midtskips
ved Anita Knutsmoen
Billettøren har sin spalte, og redaktøren har
sin leder. Hva er da mer
naturlig enn at kiosken
også har sin spalte.
Anita Knutsmoen har
mye på hjertet, som
hun gjerne deler med
oss. Vi gleder oss!

Tusen takk for i år, gledelig julefeiring og
på gjensyn i kiosken i 2015.

Si heller fra, så får du en ny kopp kaffe som
«belønning»!

Kaﬀesøl

Hunder om bord

– Jeg fortviler. Vi selger verdens beste kaffe
i kiosken på MS Dronningen, og så blir den
stadig sølt ut på dørken.
- Kom og si fra til meg, så skal jeg med
glede komme å hjelpe med å tørke opp,
Ikke bare gå i land, og la resten av passajerene tråkke kaffesølet med seg gjennom
hele båten.

Jeg har selv hund og elsker å ha den på fanget, eller på setet ved siden av meg.
Min hund er liten og jeg er stor, så det går
fint, men når hunden er stor og eieren er
liten bør hunden sitte på dørken.
Alternativet er medbrakt teppe for ikke å
søle til setet, men det blir tungvint i lengden.
La «Passopp» sitte eller ligge ved føttene
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Vi har den beste utsikten på Nesodden!
www.paviljongen.as

Alle rettigheter!

Take
away!
God mat!
Velkommen til nye og gamle kunder!
Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk og
kinesisk mat. Kom innom for
et godt måltid – også julemat.

Happy Hour Happy Friday

Pa iljongen
B A R

&

R E S TA U R A N T

man-tor kl 15–18

fra kl 15–19

ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn- og helligdager 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)

168,–

148,–

Bordbestilling: 66 96 22 23
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JULERUTER NESODDBÅTENE 2014
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

603 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

- Nesoddtangen

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

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

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030

INNSTILLES I JULEUKEN:

201 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen
101 Fornebu - Aker Brygge / Aker Brygge - Fornebu
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Drømmer

De sier drømmer kommer fra underbevisstheten
Men der tar de feil.
Jeg er den eneste igjen som kan sannheten.
Men den forteller jeg ei.
Noen sier drømmer stammer ut ifra gamle opplevelser
Hold deg langt unna slike kretser
Lag heller dine egne bestemmelser
For ignoranse og dumskap bare forpester
Forestill deg at du drømmer her og nå
Så forestiller du deg alle dine bekymringer
Tilbake til drømmen: Husker du hva du tenkte på?
Naturligvis ikke fordi drømmer har vinger.

Ingen kan med et ærlig sinn si at de vet med sikkerhet
Og spør du meg kommer jeg ikke til å svare
Så forhold deg til din egen virkelighet
Og la drømmene fare
Innsendt av vår leser Filip Methuselah
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Dekksenteret på Nesodden
arm. Ikke bare ett, men fire nye vinterdekk ble satt på doningen
og vi kunne i løpet av to timer fortsette turen.
– Skift i tide, sier Bjørn Erik, dekkene var forlengst utgått på dato,
det kunne ha gått skikkelig ille. På nyere biler, spesielt firehjulstrekkere er det dessuten viktig å skifte dekk på alle fire hjulene
samtidig. Viss ikke ruller hjulene ujevnt og girkassa bllir ødelagt,
sier dekkmesteren på Fagerstrand.

Bjørn Erik Godlien har et nært og kjært forhold til dekk. I 28 år har
han trillet hjul og har ingen planer om å slutte med det.
Nå er butikken hans medlem i Dekkmestern, landets største dekkjede med 37 medlemsbedrifter over hele landet. Dekksenteret
Nesodden holder til på Fagerstrand, et steinkast unna bussgarasjene til Nobina.

Skift i tide
Bakgrunnen for vårt besøk hos Dekksenteret var en punktering.
Ikke bare et rift i dekket, men en ukontrollert utblåsing som blåste hele dekket i fillebiter. Heldigvis skjedde det i 60-sonen ved Jar
skole og bilen holdt seg på veien, så vidt det var.
Viking ble redningen og Dekksenteret tok utfordringen på strak

I tillegg til å skifte dekk, oppbevarer han sommerdekk om vinteren, og vinterdekk om sommeren. «Dekkhotell» heter det og kan
absolutt anbefales, i likhet med dekkregel nummer en:
Skift dekk i tide!

Dekkhoteldirektør og dekkmester Bjørn Erik Godlien har 350 gjester i
sitt hotell, men han har plass til noen få til.
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Velkommen til

VI TILBYR:

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
• MC-førerkort
• Moped-førerkort
TA KONTAKT MED:

Team Kirsti & Thomas
FOR DEG SIDEN 1982

Tlf. 66 91 22 60

www.nesoddentrafikkskole.no

JULEGAVEN
SOM SYNES!
og som det alltid er noen i familien som ønsker seg ...

UTGIVELSESPLAN 2015
med forbehold om endringer for alle utgaver

Send oss ditt yndlingsbilde og
få det satt i glass og ramme
eller printet på lerret med
blindramme.
Vi holder til i Nesoddparken.
Tlf. 98 81 06 06 - www.glansbilde.no

Vår: 20. mars
Sommer: 12. juni
Høst: 28. august
Vinter: 27. november
34

Endelig Fornebu-rute
ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Etter at mange
hadde gitt opp
håpet om at det
skulle bli en
rute
mellom
Aker Brygge og
Fornebu åpnet
ruten mandag
10. november
med ordførere,
R u t e r - s j e f e r,
Nor-led-sjefer
og mange andre til stede.

Når det gjelder de andre rutene våre, så
går de sin vante gang. Jeg har fått henvendelse fra en del passasjerer om de som
kommer syklende til og fra båten, og den
bringer jeg videre her. Vi har jo hatt
Bergens-vær hele høsten og med det så blir
dere bløte, møkkete og noen kan vel til og
med bli litt svette. Uten skjermer så ser jo
ryggtavla deres ut som en grusvei og dette
havner selvfølgelig i det setet dere sitter i,
kanskje også på klærne til sidemannen.
Vær så snill tenk dere om, ta gjerne sykkel
til å fra jobb, men husk at noen skal ha
setet etter dere!

Det var mørkt og været viste seg fra en heller dårlig side denne november-morgenen,
men alle de flotte ordene som ble sagt om
bord varmer en som jobber med båt. Når
det gjelder ruten så kan en altså i rushtiden
morgen og ettermiddag komme seg fra
Aker Brygge til Fornebu (den andre veien
også) på tolv minutter. Tror ikke mange slår
den? I tillegg er det blitt en veldig flott
brygge på Fornebu. Håper den blir brukt
som mal på eventuelle andre hurtigbåtbrygger.

Med disse
ordene vil
jeg ønske
alle våre
passasjerer
en god jul
og et godt
nytt år.
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Nesodden apotek
Flaskebekk-senteret
• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
 • Vi har tilpasset
  åpningstidene så du rekker innom
  oss etter arbeidstid

• Meget gode parkeringsmuligheter ved inngangen
• Alltid faste lave priser – mange under
konkurrentenes kampanjepriser
• Mange produktserier med gode tilbud
• Godt utvalg av homeopatiske og antroposofiske midler

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER:
Mandag-fredag 09.00-19.15
Lørdag 09.00-15.00

Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00
nesodden.apotek@apotek1.no

Mange gode tilbud

– julebutikken!

OSTESETT KÄRCHER

Trygg bilpleie

vindusvasker

99,-

Før 199,–

Ostesett bestående av
7 deler. Pakket i gaveeske.

Med denne kan du enkelt vaske
alle vinduene dine på en rask og effektiv måte.

699,-

God Jul
og Godt nytt år

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

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Fredningsområder for hummer
Marinereparatørene er en liten gruppe
med dykkere som har som mål å prøve ut
små enkle tiltak for å bedre forholdene for
hummerbestanden og øvrig maritimt liv.

Marinereparatøren Lars Dalen gjør seg dykkeklar på Søndre Flaskebekk brygge. Han
håper at vellene langs Nesoddens kyststripe
vil samarbeide om en opprenskning under
vann. – Hadde folk sett det vi ser under
vann, hadde de fått sjokk, sier han.

Vidar Aas, erfaren dykker, UVfotograf og hummervenn viser
oss en hummer viklet inn i fiskesener og generelt av skrot
under vann (typisk bryggeskrot).
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Et flott initiativ som det bare er å ta av seg
hatten for. Nå ønsker Marinereparatørene
å utarbeide et forslag til hummerfredningssoner på Nesodden.
Håpet er å få på plass fredningssoner
innen hummerfisket starter i 2015.

Fiskeridirektoratet
Hummeren, som på landsbasis regnes som en
truet art, er svært utsatt i Indre Oslofjord.
Omlag 1 million mennesker bor i kommuner
med direkte kontakt med fjorden, og svært
mange fritidsfiskere benytter seg av fjorden.
På enkelte strekninger ser det ut som om
fjorden er "teppebombet" med hummerteiner, og de store hummerne er stort sett
borte.
Fiskeridirektoratet har de siste årene testet
effekten av fredningsområder for hummer.
Resultatene av dette er så oppløftende at de
nå oppfordrer kystkommuner å nominere
fredningsområder for hummer.

Nesodden
Målt i sjøareal er Nesodden den overlegent
største fjordkommunen i Indre Oslofjord, og
det er kommunen som må nominere fredningsområder, og fremme dette til
Fiskeridirektoratet.

"Froskemannen" er klar.
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«Spøkelsesﬁske»
Tapte hummerteiner og annen fiskeredskap
utgjør en stor trussel mot en allerede sterkt
truet hummerbestand.
Havforsker Alf Ring Kleiven ved Flødevigen
forskningsstasjon har intervjuet fiskere langs
hele sørlandskysten. Han anslår at det forsvinner 2200 hummerteiner hvert eneste år –
bare i Agderfylkene!
– Disse kan fortsette å fange og ta livet av
store mengder av den truede hummeren år
etter år, forteller Kleiven. Denne utfordringen ønsker Lars Dalen og Hans Kristian
Arnstad i Marinereparatørene på Nesodden
å ta.

Det er utrolig hva folk «mister» på sjøen!

Marinereparatørene ønsker å utarbeide et
forslag sammen med alle lag og organisasjoner som vil bidra, og forslaget vil bli sendt ut
til alle partiene på Nesodden, for å sikre et

bredt politisk flertall for dette. Deretter vil
Fiskeridirektoratet behandle saken, og ta
forslaget ut på høring. Vi håper at prosessen
går fort, før den siste hummeren er fisket.
39

– Vi har ingen tilsvarende tall for Akershus
fylke, eller for Nesodden, men vi har ved
selvsyn sett problemet, og det er sørgelig. Et
tilfeldig dykk utenfor Flaskebekk brygge
avdekket tre velvoksne hummere som var
viklet inn i et fiskesnøre. Snøret var åpenbart
kastet på sjøen etter at stangfiskeren hadde
fått «krøll» på snøret. Hummerne, som er
kannibaler vikler seg inn i snøret, en etter en,
og går en sikker død i møte. Det samme har
dykkerne sett i tapte teiner og ruser.
– Det gjør vondt langt inn i sjelen å se dette
på nært hold, sier Lars Dalen. Nå må vi ha en
dugnad for å få tapt redskap på land, og
finne løsninger på hvordan vi begrenser problemet i fremtiden.

Smakfullt tilbud
på sveler!
ua
r2
015

15.jan
ut
tilbudet gjelder

www.norled.no | +47 5186 8700 | post@norled.no
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Forbundet Kysten - Landsstevne i Oslo

Aldri har så mange forskjellige fartøy stevnet inn fjorden, og det blir (dessverre)
sannsynligvis lenge til neste gang.
Forbundet Kysten avviklet sitt landsstevne i
Oslo i sommer, og markerte samtidig
Grunnlovsjubileet.

Tidenes konvoi gikk fra Florø til Oslo, og
samlet hundrevis av båter i alle størrelser
fra forskjellige tidsepoker. Vikingeskip, seilog dampbåter stevnet inn fjorden og det
var en fryd for øyet å følge konvoien.
Fra Nesoddens vestside hadde vi orkester41

plass til begivenheten, og folk gikk «mann
av huse» for å få med seg begivenheten.
Selve stevnet fant sted i Bjørvika og varte
fra 17. – 20. juli, et imponerende arrangement som fortjener all ære og heder.

Velkommen
om bord!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
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Her er et lite knippe av alle de flotte
fartøyene som stevnet inn fjorden i
sommer.
Langs hele innseilingen til Oslo fulgte
folk konvoien. Den ivrigste tilskueren
fant vi på Illjernsflu.
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Pappa’n min!
Alle får et varmt smil og en kjapp replikk av
Anita Knutsmoen i kiosken på M/S
Dronningen, men det er bare én person
som får VIP-service om bord.

Det er ikke hver dag Kåre Knutsmoen (nesten
80!) tar båten til byen, men når han gjør det,
får han og venninnen Marit Gaarder eget
bord og kanelsnurrer.

Det skulle bare mangle, uten hans medvirkning hadde vi ikke hatt solstrålen på
Dronningen.
Kåre kommer opprinnelig fra Våler i Solør,
men har murt peiser og grunnmurer på
Nesodden i en mannsalder.
Den 23. februar 2015 fyller pappaen til Anita
80 år.
Vi gratulerer på forskudd, og tipper at han får
kanelsnurrer og en god klem av datteren sin.

Hvem skulle tro at pappaen til Anita fyller
åtti i februar? Kåre Knutsmoen tar et godt
tak rundt kjæresten Marit Gaarder og
datteren Anita Knutsmoen.

«Trisa» på Dronningen har klargjort bordet til pappaen sin.
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Trossekasting
Slik kaster en vestlending trossa.
Matros Kåre Salbu er rimelig sikker på at
han er den beste trossekasteren i Norled.
Han har trent i årevis for å få til det perfekte kastet, og utfordrer sine kollegaer i rede-

riet til å forsøke å slå ham.
Fra vanligvis velinformert hold har
Signalen fått opplyst at regionsjef og sørlending Alf Jørgen Fedog ligger i hardtrening i hjembyen Flekkefjord, for å forsøke å
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slå matrosen.
Selv om han har kraftige og muskuløse
overarmer tviler vi på at han klarer det!
Rederimesterskapet i Trossekasting forventes å bli avholdt i løpet av våren 2015.

Fra tidlig morgen til sent på kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til tjeneste for deg

KIWI Fl
Flaskebekk
askebekk

Manda
Mandag-lørdag
g-lørdag
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7-23
7-23

Diktatorfruer
Det var Kaare Olaf Gulbrandsen fra Nordre
Frogn som stakk av med premierebillettene
til forestillingen DIKTATORFRUER på Oslo
Nye Teater.
Han hadde riktig kryssordløsning i
Signalens sommertutgave og tok (selvsagt)
med sin frue på premieren. Paret som har
vært gift i over 50 år er ivrige lesere av
Signalen og kryssordløsere.
– Vi sikrer oss Signalen på bussen eller på
båten så snart det kommer et nytt nummer,
og løser alt vi kommer over av kryssord, forteller Liv.
– Premieren og forestillingen var fantastisk,
sier paret som forlengst har sendt inn riktig
løsning på kryssordet i Signalen – høst 2014.
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LØSNING NR. 3-14: Etter nesten overdose av sol og bading, kan høsten bare komme!

Vinneren av kryssord i høstnummeret
er Anne Alm Thorstensen
fra Nesoddtangen. Hun får tilsendt et
gavekort for bruk hos vår annonsør
Ferryman Bar på Aker Brygge.

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 6. mars 2015.

SETNINGEN ER:

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

som kan brukes hos vår annonsør

RØTTER Naturprodukter
på Tangen Nærsenter

«Forneburuten»
Foreløpig har kaptein Vegar Homlong og
hans mannskap om bord i MS Tidevind god
plass om bord.
Det er imidlertid bare et spørsmål om tid –
og informasjon – før båten blir full.
Turen fra Aker brygge til Fornebu, eller fra
Fornebu til Aker brygge tar 12 minutter, og
er i seg selv en opplevelse!

Kaptein Vegar Homlong har - sin unge alder til tross - lang fartstid om bord i «nesoddbåtene».
Han kjenner farvannet, og veien til Fornebu godt.
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Lois Lund Rabe jobber i Hewlet Packard på
Fornebu og stortrives med båttilbudet til og
fra Oslo.

Rute 101
Første avgang fra Fornebu er klokken 06.45
og den første avgangen fra Aker brygge er

klokken 06.30. Deretter går båten hver
halve time i rushtiden.

Om ettermiddagen er første avgang fra
Aker brygge klokken 14.45 og fra Fornebu
klokken 15.00.
På Fornebu legger båten til ved Sjøflyhavna
kro, og «terminalen» er et skoleeksempel
på hvordan av- og påstigning kan gjøres.
Alle som hver dag stiller seg opp foran
bommen på Nesoddtangen – eller Aker
brygge for å komme først om bord, bør ta
seg en tur til Fornebu.
«Lemmen» er tydelig merket, og av/påstigningen går som en lek.

Slipper å stampe i kø
Lois Lund Rabbe bor i Oslo og jobber på
Fornebu. - Turen er veldig grei, jeg slipper å
stampe i kø, og utsikten er fantastisk.
Et adskillig bedre alternativ enn bussen,
sier damen og legger til at mange på jobben hos henne ikke kjenner til tilbudet
ennå.

Bærum kommune har skjønt hvordan av og påstigning skal gjøres. All ære for en flott brygge.
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Informasjon om tilbudet er imidlertid i ferd
med å bli lagt ut på de fleste arbeidsplassene, og Lois er sikker på at hun vil få følge
av flere av sine kollegaer etterhvert.

Skinnende rent!
I tre år har ekteparet Galusik fra Polen sørget
for at båtene er skinnende rene.
Daniel og Anna har fått et nært og kjært forhold til nesoddbåtene og Nesodden.
Nå er drømmen å få parets to døtre til Norge.

Zbaszyn
Daniel og Anna Galusik kommer fra den lille
byen Zbaszyn (7.319 innbyggere) i Polen.
For å komme dit må paret fly til millionbyen
Posnan og ta tog derfra. Reisen er lang og
besøkene i hjemlandet er begrenset til et par
ganger i året.
I hjembyen bor parets to døtre på henholdsvis 6 og 8 år hos Mormor. Familiens største
ønske og mål er å få døtrene til Norge.
Det målet nærmer seg for hver båt de vasker!

Marcus Mars
KUNSTSMED

www.marcusmars.com
info@marcusmars.com
tlf: +47 40608360

Vask og Vedlikehold
Vask og Vedlikehold har kontrakt med
Norled og de er meget godt fornøyd med
parets innsats. Det samme er driftsinspektør
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Wioletta Gromska er også fra Polen. Her er hun klar til innsats
sammen med Daniel og Anna.

Zbaszyn er en innlandsby, forteller Anna Galusik som måtte lære seg å sette sjøbein da hun
kom til Nesodden. Nå har hun fått et godt forhold til både sjøen og båtene, og stotrives
med jobben som renholder.

Svein-Hugo Nilsen i båtselskapet.

seg, sier driftsinspektøren og fortviler.

– Ferjene er «ship shape» hver dag når Anna
og Daniel har vasket, sier Svein-Hugo.
Problemet er bare at enkelte trafikanter
ødelegger.

For ikke å snakke om snusposene, de har blitt
vår tids tyggegummi. Tenk at folk kan
«glemme» snusposen sin i vinduskarmene!
Anna og Daniel vasker imidlertid vinduskarmene også.

– Noen ganger ser det ikke ut på toalettene,
tenk om alle kunne bruke dobørsten etter

Skinnende rent, hver dag!
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Daniel danser «tango for to» med swaberen.
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Synger julen inn ...

Ikke bli overrasket dersom denne gjengen står utenfor døren din og synger julesanger. De gjør det hvert år, med stor suksess!
Med «levende» lys, skjerf og selbuvotter er «Flaskehalsene» fra Flaskebekk et syn for guder, og høres ut som engler. Ta vel i mot dem!
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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

• 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

56

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

God Jul til Signalens lesere!
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Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 10
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

God ju

l!

Senteroversikt
94 86 07 89
45 91 62 72

Energihuset Sport og Fritid

66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80

peut Sylvareik

Synsam Nesodden

3 timers
GRATIS
INNENDØRS
parkering!

Kinesiologi/Healing Bea
angen Helseklinikk
Martins Kjøreskole
V Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Tannhelsesenter

Følg oss på
ok/
Facebo
Fa
aersenter
tangenn

www.tangennaersenter.no
www.tangennaersenter.no

ELI STÅLHAND

DENNIS STORHØI

HILDE LOUISE ASBJØRNSEN

PREMIERE 22. JANUAR
Regi: Svein Sturla Hung
nes • Koreografi: Mar

ianne Skovli Aamodt

THE MUSICAL
Rosenkrantzgt. 10
22 34 86 80/815 33 133
www.oslonye.no

