X-ord

!

www.signalen-da.no

Les mer om:

Magasinet for båt- og busstrafikanter og andre lesere ... Nr. 4 - Vinter 2015 28. årgang

• Kun fossilfrie båter i 2020 • Dokumentaren om Nesodden • Tidenes kultursamarbeid • Flaskebekkmysteriet
• Nesodden Bridgeklubb • Valgpub • Hud- og kroppsterapeuten • Det spøker ikke lengre ... • Kystverket åpner leia
• Lego League • Prinsesse Ragnhild • Alle nyanser av sinne • Skjermer på båtene • Pappas Pizza • O’ sole Mio

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
2

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.

Vil vi overhodet ikke bli forstyrret på overfarten av skjermene, er det bare å vende
ryggen til.
Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Det mener vi, og de fleste vi har spurt.

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

«Alt var bedre før»!
Det er ikke riktig at alt var bedre før, men
noe var bedre.
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I forrige århundre (årtusen) eide Nesodden
kommune majoriteten av aksjene i AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap.
Da var vi alle «skipsredere» og kunne bestemme på egen båt.
Dessverre seilte aksjonærene skuta på
grunn, og nå er det aksjonærene i Det
Stavangerske Dampskibsselskap/Norled og
Ruter som bestemmer, men vi får fortsatt
lov til å reise med båtene! Det beste kollektive reisetilbudet i landet, kanskje også i
hele verden!
Informasjon på skjerm, har kommet for å
bli, enten vi liker det eller ei, og når reklamen kommer på skjermene kan vi se ut på
fjorden i stedet.
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For øvrig ser vi ikke bort fra at det snart
kommer følgende melding på skjermen:
«Vi ønsker våre passasjerer en Gledelig Jul
og et Godt nytt År!»

Kun fossilfrie båter i 2020
båtene, til å gå på fornybar energi, sier
byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan
Marie Nguyen Berg.
Det landbaserte kollektivtilbudet er hovedstammen i Ruters kollektivnett, både målt i
antall reiser og antall kjørte kilometer. Tilbudet på fjorden utgjør et viktig supplement, og båttrafikken sto for i underkant
av 1,5 prosent av Ruters samlede trafikk i
2014. Blant annet betjenes Norges største
passasjersamband av Ruters gassdrevne
båter mellom Aker Brygge og Nesodden. 10
prosent av den totale fossile energibruken
kommer fra båtene.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie
Nguyen Berg og ass.fylkesdirektør i Akershus Fylkeskommune, Thomas Tvedt.

Båtlinjene i Oslofjorden skal kun benytte
båter som kjører på fornybar energi i 2020.
Batteri og biogass kan være aktuelt for øybåtene og Nesoddensambandet.

– Vårt mål er tilnærmet nullutslipp i Oslo i
2030, og det krever 50 prosent reduksjon
allerede i 2020. Det vil være et vesentlig bidrag å få all kollektivtransport, deriblant
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Teknologisk
mulighetsrom for båt
Det har vært en dynamisk utvikling i nullutslipps- og lavutslippsteknologi for båt de
siste årene. I et pågående forprosjekt avdekkes nå hvilket drivstoff som anbefales
på de ulike båtlinjene, ut fra miljø, kostnad
og teknisk egnethet. Dette vil danne grunn-

laget for de konkrete anbudene og gjennomføringsplanene som skal iverksettes.
Øybåtene som går på diesel mellom Aker
brygge og øyene i indre Oslofjord, er det
første anbudet med båter som går på fornybar energi. Dagens kontrakt går ut i 2018,
og et nytt anbud må lyses ut allerede neste
halvår, for å ha miljøvennlige båter på plass
i tide.
– I anbudet for øybåtsambandet vil miljøkravene være tydelige. Batterielektrisk
fremdrift kan være aktuelt på øybåtene. En
totalvurdering vil avgjøre hva slags energibærer vi til slutt velger, sier Bernt Reitan
Jenssen som er administrerende direktør i
Ruter.

Haster å anskaffe fossilfrie
båter
Ruter har erfaring med å velge innovative
løsninger på båt. I 2009 lanserte Ruter verdens første passasjerferger drevet på naturgass, i Oslofjorden. Nå haster det å ta i bruk
løsninger som ivaretar kravet om kun fornybar energi.
Det er de seks eksisterende båtlinjene som

skal gjøres fossilfrie. Det er øybåtene i indre
Oslofjord, Nesoddensambandet og hurtigbåtforbindelsene mellom Nesoddtangen –
Lysaker, Aker Brygge – Fornebu, Aker
Brygge – Slemmestad og Aker Brygge – Drøbak/Son.
– Som eier har vi gitt Ruter et mandat til å
være en pådriver i markedet, ved å etterspørre ny teknologi som både er grønn og
funksjonell. Vi ønsker at Oslofjorden skal
være et rekreasjonsområde for folk, og da
er det viktig å sikre et miljøvennlig båttilbud, sier fylkesordfører i Akershus Anette
Solli.
Foreløpige funn viser at det kan la seg gjøre
å bruke biodiesel på alle dagens båtlinjer.
Biogass kan benyttes som erstatning for naturgass på Nesoddensambandet. Full-elektrifisering er en egnet løsning for alle
båtlinjene, unntatt for de lengste hurtigbåtsambandene. Hydrogen er foreløpig en
umoden og lite uttestet teknologi på båt,
men er aktuell på lengre sikt.

Om dialogkonferansen
Ruters ambisjon om at båtene kun skal
bruke fornybar energi i 2020 ble lagt frem
på dialogkonferansen med et stort antall
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potensielle leverandører, operatører og
forskningsmiljøer til stede.
Konferansen ble åpnet av byråd for miljø
og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen
Berg og Thomas Tvedt som er assisterende
fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune.
Ruters eiere har vært pådrivere i den ambisiøse satsingen på å gjøre kollektivtransporten fossilfri i løpet av neste femårsperiode.
Den miljøvennlige båtsatsingen inngår i Ruters prosjekt Fossilfri 2020.
FAKTA OM RUTERS BÅTTILBUD:
• Båttrafikken utgjorde i underkant av 1,5
prosent av Ruters samlede trafikk i 2014,
og det ble foretatt 4,2 millioner reiser med
Ruters båtlinjer.
• Aker Brygge – Nesoddtangen (B10) er
Norges mest trafikkerte bilfrie båtsamband
med ca 2,5 millioner reisende i året.
• Ny øybåtterminal på Aker brygge åpnet
19. mars i år, som et felles knutepunkt for
all båttrafikk i Oslofjorden, med enkel over
gang til trikk og nærhet til buss/T-bane/ tog.
• Fra januar til oktober 2015 har øybåtene
hatt 718.822 reisende. I samme periode i
2014 var det 692.101 reisende. Bare i
oktober 2015 fraktet Oslofergene 25.393
reisende. Det er en økning på 52 prosent
sammenlignet med samme måned i fjor
(16.721 reisende). Til tross for en dårligere
sommer enn i 2014, er fjorårets rekord
allerede passert.

GRATIS HJEMKJØRING
av varer på Nesodden!

Kjæledyr er velkommen inn i butikken
Følg oss på

Julegavetips:
Akvarieboka
for barn 249,Husk refleks i
mørket! Vest fra 99,-

TANGEN

Thermoridestøvler 499,-

DYREBUTIKK
Tangen Nærsenter • Telefon
SYNSAM NESODDEN
Tangen Centrum, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 26 85
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66 91 01 00

Jernia - den eldste butikken på Tangen
Forskjellige eiere og daglige ledere har kommet og gått, men
Jernia har vært på Tangen Centrum siden senteret ble etablert. «Jernvaren» er en dyd av nødvendighet for folk flest,
og nå er det Erik Gjølstad og hans kollegaer som «gir jernet»
i Tangen Nærsenter.

Eldste butikken

Dessverre var Grete Haughovd og Marit Indrevold ikke til stede da bildet ble tatt.
Det var imidlertid Kjærsti Telnes, her omgitt av fra venstre Erik Gjølstad, Per Kristian Eriksen, Bård Erik Bergflødt og Tor Befring.
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– Jernia-navnet og logoen har vært her siden tidenes morgen,
sier Erik Gjølstad. Tangen Centrum ble åpnet i desember 1958
med Jernia som en av butikkene. Sammen med syv faste ansatte, i varierende prosentsats og to som arbeider når det er
behov, driver han butikken som eies av Stein Erik Hagen.
– Han ser vi ikke så mye til, men vi er en del av kjeden hans,
og trives godt med det. Det synes også i regnskapstallene.
Butikken går godt, spesielt i sommermånedene. Da skal «alle»
ha maling og redskap, både fastboende og sommergjester.
– Våre kunder er stamkunder, sier Kjærsti Telnes.
– Blide og hyggelige stamkunder, som kommer igjen og
igjen. Kanskje det har noe med service å gjøre, legger hun til
med et beskjedent smil. Vi gjør ihvertfall så godt vi kan alle
sammen. Lokalene våre er lyse og trivelige, og arbeidsmiljøet
et godt. Vi stortrives på jobben, og det syns.
– Jeg har bare fått kjeft én gang på alle de årene jeg har
jobbet her, sier Per Kristian Eriksen. Han er butikkens tekniske
«wonder boy». Det finns ikke en «dubbeditt» han ikke har
skrudd på, eller ikke kan fikse. – Vi har utrolig mange fornøyde kunder, sier Nesoddens Reodor Felgen!

Fra tidlig morgen til sen kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til
tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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Medisinutsalg

7-23

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Dokumentaren om Nesodden
Årets julepresang!
Den tidligere operasangeren har spilt
mange roller i sitt liv, men aldri rollen som
Jul E Nissen.
Nå fremstår redaktøren for Foreningsnytt,
Tor Fagerland, som hele Nesoddens julenisse.
Sammen med sitt styre i Nesodden Folkeopplysningsråd har han nettopp ferdigstilt
dokumentarfilmen om Nesodden, en kjærlighetserklæring til Norges kanskje mest
urbane bygd og et forsøk på å avdekke noe
av Nesoddens sjel.
Filmen hører definitivt hjemme under samtlige juletrær i «Sopelimbygda» i år.
Løp og kjøp!

Nesodden
Folkeopplysningsråd
Tor Fagerland er styreleder i Nesodden Folkeopplysningsråd som gir ut Foreningsnytt.
Bladet som alle på Nesodden har et forhold
til har 65-års jubileum i år og er høyst sann-

– Jeg ville bli sjømann, som mine onkler i Haugesund. Nei, sa min mor. Du skal ta artium, som de
andre gutta i veien. Og slik ble det, forteller Tor i sofakroken hjemme på Svestad.

synlig det eneste folkeopplysningsbladet
som har overlevd så lenge. I årene etter siste
verdenskrig var det en viktig sosialdemokratisk idé at bygd og by skulle ha sitt eget
folkeopplysningsråd.
Folket skulle orienteres om hva som rørte
seg i lokalmiljøet.
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Nesodden Folkeopplysningsråd ble etablert
i 1950 og lever i dag vesentlig av de annonseinntektene som kommer fra utgivelsen av
Foreningsnytt. Den organisatoriske driften
realiseres nærmest på frivillig basis, noe
som gir virksomheten et visst årlig overskudd – et overskudd som alt vesentlig går

Tor Fagerland ble uteksaminert fra Statens Operaklasse i 1969 og debuterte på Operaen som
barberen Figaro, i operaen Barberen i Sevilla i 1970. Hans 23-årige karriere som operasanger kommer tydelig frem på veggene hjemme i Svestadbakken.

til å støtte gode lokale prosjekter innenfor
idrett og kultur. Sammen med Nesodden
kommune finansierer Folkeopplysningsrådet også den årlige idretts- og kulturprisen. Etter at Tor flyktet fra Oslo i 2007 tok
det ikke lang tid før han involverte seg som

styremedlem i rådet. De siste fire årene har
han vært styreleder og også redaktør for
Foreningsnytt. Hans yrkeskarriere som
sangsolist ved Den Norske Opera & Ballett
gjennom mer enn 20 år, igangsetter av
Operaens barne- og ungdomsvirksomhet,
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– I mitt neste liv satser jeg på et professorat
ved Institutt for Samfunnsforskning og Arbeidslære, forteller skøyeren. Skiltet fant
han i sin tid på en søppeldynge. Nå henger
det på veggen på Tors hjemmekontor.

formidlingsvirksomhet, og etter innflytting
i det nye operahuset i Bjørvika, også produksjonsansvarlig
for
Operaens
flerkulturelle produksjoner, har gitt ham
god faglig tyngde til å kunne fronte tillitsvervet i Folkeopplysningsrådet.

Styret i Nesodden Folkeopplysningsråd vurderte prosjektet, og vi ble etter hvert enige
om å satse på det. Oppdraget ga vi til vår
sambygding,
Øystein
Rakkenes,
filmskaperen som i 2010 ble tildelt
Amanda-prisen for dokumentaren
Brødre i krig.

– Her skal jeg bo, sa Tor Fagerland da han i
2007 fant eiendommen på Svestad på nettet.
Som båteier og medlem i Oslo Motorbåtforening hadde jeg i årevis seilt langs Nesoddens
fantastiske kystlinje og sagt at der skal jeg bo
en dag, og slik ble det.

Filmprodusent
For fire-fem år siden lanserte jeg ideen om
en dokumentarfilm om Nesodden for daværende ordfører Christian Hintze Holm.
Hans umiddelbare respons var: – Ja, så absolutt!
Det er virkelig noe vi politikere kunne tenke
oss, ikke minst når vi treffer kolleger fra
andre steder i landet som lurer på hvordan
Nesodden er!

er 6,5 km i luftlinje til Tangen Brygge. Nesoddens sjel nærmer seg med sin mangfoldige toleranse …
Slike verdier er umistelige!

Han har gjort en kjempejobb – en jobb som
har tatt bortimot to år, talløse
DOKUMENTA
opptak og generert 25 timer råRFILMEN
film! Han bør få en Nesodden-Oscar for denne filmen, sier
produsenten, redaktøren og
operasangeren, som ifølge seg
selv er dønn avhengig av nærhet
til sjøen for å kunne fungere.

OM NESODD
E

... som det stiger fr
em ...

– Roen kommer når jeg nærmer
meg Aker Brygge og nesoddbåtene og jeg vet at naturen
venter. Så får jeg heller bære
over med flimrende reklameskjermer på båten og skingrende stoppsignal-ulyder på
bussen. Irritasjonen blekner
liksom litt mot storbylarmen
og eksos-stanken. Så sitter
man da i sitt sete og priser
seg lykkelig over at det bare
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Tidenes kultursamarbeid
Nesoddens kultursjef Ellen Knutsen har
lagt det store kulturelle «egget».
Sammen med kultursjefen i småbyen Tolfa
nord for Roma, Cristiano Dionisi, har hun
tilrettelagt for en kulturutveksling mellom
Norge og Italia som savner sidestykke.

Folkefest
I motsetning til Nesodden som ligger rett
over havet (fjorden) ligger middelalderbyen
Tolfa 484 meter over havet, og har bare
5 133 innbyggere. Den første helgen i august hvert år invaderes imidlertid byen av
over 50 000 mennesker og Festivalen TolfArte forvandler byen til en gedigen folkefest.

Kultursjefen i Tolfa, Cristiano Dionisi og hans kone Caterina Battilocchio besøkte Nesodden og
Kulturisten i høst. Her viser de tommelen opp for et samarbeid med Nesodden, sammen med
kultursjef Ellen Knutsen.
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– Jeg har aldri opplevd maken, sier kultursjefen som besøkte Tolfa i sommer. Den søvnige fjellandsbyen forvandles - som ved et
trylleslag - til en bilfri(!) markedsplass og
arena for kunstnere innenfor alle sjangere.
Kunsthåndtverkere stiller ut i gater og por-

trom, griser grilles, akrobater gjør det akrobater gjør, og fra de utallige scenene spilles
det alt fra klassisk til hiphop. Hele byen tar
del i festivalen, og hele byen eier festivalen.
Den skaper et samhold og en stolthet som
jeg aldri har sett maken til, sier Nesoddens
kultursjef. Dette kan vi lære mye av, sier
hun og har initiert et samarbeid på to plan;
kunstnerutveksling og turisme. Dersom du
har lyst på en opplevelse utenom det vanlige, kombinert med italiensk mat, vin og la
dolce vita er Tolfa stedet, sier hun og smiler
fra øre til øre.

Ut på tur!
Signalen har vært på tur før.
I Signalen – vår 2009 – skrev vi at
Alexander Rybak kom til å vinne Melodi
Grand Prix, og at vi derfor ville være
med ham til Moskva. Aleksander vant,
og vi var der.
Nå har vi tenkt oss til Italia, til Tolfa
hvor vi har tenkt å vinne banketten.
Lyst til å bli med? Meld din interesse på
post@signalen-da.no.
TolfArte går av stabelen 5.–7. aug. 2016
Løp og kjøp billetter!
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Slamsuging-Høytrykkspyling

Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00

Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15
Tangenveien,
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 09 09/66 91 60 60
Faks: 66 91 60 80

www.tangentrelast.no - post@tangentrelast.no
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Flaskebekkmysteriet

Bokomtale ved
Harald Lorentzen

Handlingen er lagt til midt på 1920-tallet, hvor Carl arver et
sommersted etter sin tante. Her utspiller et drama seg med
spritsmugling som et bakteppe. Her legges et puslespill som
må løses.
Flaskebekkmysteriet er, som tittelen sier, en krimhistorie
som tar sitt utgangspunkt på Flaskebekk.
Turtumøygard tar oss også med til andre deler av bygda og
fletter inn steder og fargerike mennesker rundt om i kommunen. Med boken i hånd kan man, etter å ha lest og nøstet opp mysteriet, gjerne besøke de aktuelle stedene.
Forfatteren Stein Turtumøygard
med sin nye bok Flaskebekkmysteriet som også har røtter i virkeligheten.

Lokalhistorisk
kriminalfortelling
Denne høsten kom Stein Turtumøygard ut med en lokalhistorisk
krimbok med navnet ”Flaskebekkmysteriet”. Her får vi ikke bare et
mysterium å løse, bit for bit, men
også en unik lokalhistorisk tidskildring.

Flaskebekkmysteriet er en bok som kan leses med like stor
glede av folk i alle aldre. Den er ikke spekket med mord og
blod, men hele tiden drevet fremover via brikker som skal
på plass. Bak i boken har han også fått plass til gamle bilder
fra mange av de stedene som omtales i fortellingen.
Stein Turtumøygard har tidligere skrevet om husmannsplasser i skogen på Nesodden og Frogn, samt boken om Kyststien fra Blylaget til Nesoddtangen.
Flaskebekkmysteriet bør ha en naturlig plass blant lokalhistorien fra Nesodden, eller som en leseverdig krimfortelling.
Flaskebekkmysteriet er på 200 sider utgitt av Forlaget Faunens Fortellinger.
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Selges i Nesodden bokhandel på Tangen og på internett:
http://fortell.net
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Julebutikken

Partysett

Batteridrill
Trygg bilpleie

899,-

Fiskars kjelesett

Før 1999,–

4 Km-service for

Bosch 18v
batteridrill

1499,Før 1899,–

3 deler - 1,8 l, 2,5 l og 3,5 l

Kasserollene er utstyrt med titan-forsterket
Hackman SuperPlus-belegg som sikrer at
maten ikke brenner seg fast. Dette gjør også
at du kan steke med mindre fett. Buede
vegger gjør det ekstra lett å komme til med
redskap under matlagingen.

God Jul
og Godt nytt år

PSR 1800 batteridrill fra Bosch er utstyrt med forhåndsinnstilling av dreiemoment i 20 trinn pluss boretrinn - optimal kraft for alle bruksområder. Høyytelses
planetgir med 2 trinn: overlegen levetid, best mulig
kraftoverføring, rolig gange.

alle bilmerker
4 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
4 Oppretting, lakkering,
polering
4 Deler, rekvisita,
leiebil
4 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

Nesodden Bridgeklubb

Den mest aktive klubben - på nesoddbåtene!

Agnete Kjensli er sytten år og har i løpet av
høsten blitt en habil bridgespiller.

Meldingene de kommer med er kraftfulle
og krystallkare, men det er en myte at de
noen ganger glemmer å gå i land, og tar en
tur til.

Nico Keilman foreleser om spørremeldinger som kan
lede til det ultimate i bridge, alle stikkene, «slem»!

Du ser dem på vei til byen, og på vei hjem.
Bridgespillerne konsentrerer seg om sine

bridgemeldinger, og gir blaffen i om skjermene på båtene melder vær eller vind.
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Derimot hender det ikke så sjelden at de

Elna Arctander og Leif Kristiansen synes det er helt topp å dele gamle bridgekunnskaper med
unge bridgespillere. Signalen registrerte med glede at kortene det ble spilt med var gamle AS
Nesodden-Bundefjord DS-kort. Kanskje noe å tenke på for Norled? «Båtbridge» er en velkjent
aktivitet på båten og en viktig rekrutteringsarena for landets største bridgeklubb!

skynder seg i land for å rekke bridgekveldene på landjorda. Bridgemiljøet på Nesodden vekker oppsikt blant kort-interesserte
landet rundt for stor oppslutning og en
blomstrende kursaktivitet med deltakere i
alle aldre.

land og Finn Leiang har gjennom en årrekke vært de store miljøskaperne. Det
første nykommerne får lære er at kritikk av
makker er forbudt for i bridge spiller man
to og to mot hverandre – og de to som er
på lag må dyrke samhandlingens kunst.

Store miljøskapere

Den blomstrende bridgeutviklingen på
Nesodden er mye takket være nesoddbåten. Ingen får bedre innføring i kortenes

Klubbens ledere som Per Watz, Ane Haa-
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Maren Kjensli er fjortis og bridgespiller. Hennes mor Grethe Kjensli ble bitt av «bridgebasillen» på Nesoddbåten to år før hun ble født,
og Maren fikk følgelig bridgemeldinger inn
med morsmelken.

indre skjønnhet enn den som er så heldig å
sette seg ved et bord der tre stakkarer sitter med kortstokken klar og mangler fjerdemann; vel å merke hvis man plukker opp
kortene og sier man vil lære – og alle blir
ønsket hjertelig velkommen til kurs i organiserte former på landjorda.

Nye kort og nye sjanser
Signalen fulgte dem i land til Nesodden Videregående skole hvor de samles hver torsdag under ledelse av Nico Keilman.

Hva mer kan man vel ønske seg her i livet
enn nye kort og nye sjanser på nytt og på
nytt – kombinert med kyndig veiledning?

NE SOD DEN

Klatrende bridgespiller

Jern- & Fargehandel as

Når han ikke spiller bridge eller jobber i
Helsedirektoratet, klatrer han.
Knut Tønsberg har fartstid på nesoddbåtene fra 1986 og har opplevd eventyret i
Himalaya.

– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

I september var han med en engelsk ekspedisjon til «noen hvite flekker på kartet»
nord i India. Til neste år er han invitert
med på nytt. Det er hundrevis av ubestegne, «middels høye» fjelltopper på rundt
5-6 000 meter i dårlig kartlagte avkroker.
– Det er fascinerende å gå inn i områder
hvor det ikke har vært folk før, hvor du
ikke kan følge noen rutebeskrivelser til
topps, men må finne veien selv og være
den første til å bygge varder. Jeg har enda
ikke svart på invitasjonen, men jeg er veldig glad for å bli spurt, sier Knut som er
riktig stolt over at han kom seg opp på to
«middels høye» topper på 5900 meter – en
første og en annenbestigning.

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Valgpub - en ubetinget suksess!
På Nesodden har vi mange rare mennesker
og dyr. Noen er «politiske dyr” og kan simpelthen ikke få nok av politikk.
Are Westby Romøren og Svein Jørgen Kjenner Johansen inviterte derfor til «Valgpub»
på Restaurant Flasken før valget i høst. Resultatet ble «stinn brakke» og en rød, blå
og grønn «trekant»!

Historisk avtale
Vi skal på ingen måte antyde at avtalen
mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne ble inngått på Flasken, men
tonen mellom de tre partiene var god allerede da.
Stemningen blir på en måte litt lettere og
avslappet på en pub, og Flasken er i så henseende et utmerket sted for et politisk
nachspiel. Politikerne ble utfordret på
spørsmålet om hvilken rolle Nesodden skal
ta i utviklingen av morgendagens Follo og
Stor-Oslo, Tangen brygge, og utviklingen av
Fagerstrand. Publikum deltok aktivt i
spørrerundene, og det ble avholdt passende

Det ble levert velfunderte og friske fraspark av næringsgründer Jan Vardøen, debattredaktør
i VG Harald Martin Gjøvaag og arkitekt Hans Petter Sjøli. Fagpersoner som fra hvert sitt
ståsted sa noe om hvordan Nesodden kan møte utfordringene og gripe mulighetene som
venter oss i tiden fremnover. Stikkordene var urbanitet, fortetting og utvikling - på Nesoddens egne premisser.
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Restaurantkongen Jan Vardøen er utenom
det vanlige interessert og engasjert i god
mat og drikke i Oslo. Hjemme på Bomannsvik
vil han imidlertid bare nyte det gode liv!

pauser for etterfylling av kaffekopper og
annen leskende drikke.

Gjengen som sto bak pubkveldene på Flasken, besto i tillegg til Are Westby Romøren
og Svein Jørgen Johansen av Torbjørn
Sætre, Dag Idar Jøsang og Lars Dalen. Gutta
planlegger å arrangere flere pubkvelder.
Den neste har skole som tema. Tidspunktet
er imidlertid ikke konkretisert.
Følg med på nettet!
21

ELSKET I OVER 25 ÅR

Politisk Pub

I ettertid kan vi fastslå at «Valgpuben» var et
vellykket «politisk vorspiel» for Nina Sandberg. Her er hun avbildet sammen med Øyvind Solum og Erik Adland. «Pubkameratene»!

www.signalen-da.no

Are Westby Romøren og Svein Jørgen Kjenner Johansen er to passe unge menn, som er
utenom det vanlige
interessert i politikk

UTGIVELSESPLAN 2016:
Vårnummer 18. mars
Sommernummer 17. juni
Høstnummer 9. september
Vinternummer 2. desember
Det tas forbehold om endringer
uten forutgående varsel

FJORDCRUISE
i sommer

Innholdsrike dagsturer
og utflukter på:
• Sognefjorden
• Hardangerfjorden
• Lysefjorden
Informasjon og bestilling
norled.no/fjordcruise
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Foto: Samferdselsfoto

Vi ønsker alle våre passasjerer
Reis på et
en riktig god jul og et godt nytt år!

Sommerbutikken
På Fagerstrand er det sommer hele året.
Nå har Sommerbutikken åpnet lagerutsalg
i gamle Skogheim Bygg.
Hele familien Bang-Ellingsen står bak butikken, som selger sine varer via nettet.

Familiebedrift
Sommerbutikken AS ble etablert i 2005 og
har blitt en kjempesuksess.
– Vi selger våre varer til kommuner, borettslag, skoler, barnehager og privatpersoner
over hele landet, sier Stein Bang-Ellingsen
som er sjette far i huset (fem sønner og en
datter). – Vi har alt som trenges til idrettsog lekeplasser, apparater og utstyr, og nå
har vi omsider fått eget showroom og lager.
Ta en titt på hjemmesiden vår og stikk
innom oss på Fagerstrand. Jeg vedder på at
du finner noe du trenger, sier gründeren
med en fortid i forlagsbransjen.

bransjen var tiden moden for en forandring. Den norske treforedlingsbransjen er
ikke hva den én gang var, og tidene forandrer seg. Å selge sommer hele året via nettet virket forlokkende og slik ble det.
– Med kona som vaktmester og sønnen som
sjef, ser jeg lyst på tilværelsen som syttiåring neste år. Vi jobber godt sammen, trives
med det vi holder på med og jeg kommer til
å jobbe i sommerbutikken til krampa tar
meg, sier Stein og setter seg på en sparkesykkel med fire hjul.
Årets julegave til alle over sytti!

”Kickbike-scooter” og racing-sparkstøting
går så det griner ifølge mor Tone. Vi leverer over hele østlandsområdet med våre
knallrøde biler, sier hun stolt.

Gjøre noe sammen
– Sommerbutikken er et resultat av et ønske
om å gjøre noe nytt, sammen med familien.
Etter 30 år med analyser om treforedlings-

Bålpanne og sparkstøtting. Sikre vinnere
som julegaver, sier Lars Andreas og Stein
Bang Ellingsen.
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Sommerbutikken har selvfølgelig globuser
i alle størrelser og utførelser.

Vakttelefon
909 19 370
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Hud- og kroppsterapeuten

Anita Flølo har inntatt Tangen Nærsenter
med sin Soul Beauty Clinic.
Tobarnsmoren som er bosatt på Fjord-vangen har lang «fartstid» på nesoddbåtene, til jobb hos ulike leverandører og
klinikker i Oslo.

– Jeg pendlet også mellom Østlandet og
Vestlandet og drev min «Spa- og Velværesalong i Førde, sier hun.
– Nå kan jeg gå til jobben og stortrives i
andre etasje på Nærsenteret, der hvor
Rausand Data holdt til før.

Frå Sogn og Fjordane
Dialekten er umiskjennelig vestlandsk, selv
om hun har tilbragt 25 år på Østlandet. Karrieren startet da hun som 24-åring åpnet sin
første velværeavdeling på Grand hotell i
Oslo. Jobben fikk hun etter at hun gikk ut fra
Hudpleieakademiet som beste elev, og fortsatte på skolen som lærer.
– Jobben har blitt en lidenskap, og utviklingen i faget har vært formidabel. Dagens teknologi kombinert med spesialprodukter gir
fantastiske resultater. Arrbehandling, og be-

Soul Beauty Clinic holder til i andre etasje i Tangen Nærsenter, rett vis a vis Tangenten.
Foreløpig er Anita alene i klinikken. Nest år satser hun imidlertid på å alliere seg med en sykepleier for å kunne tilby behandling som krever medisinsk kompetanse.

handling av problemhud som før var vanskelig å gjøre noe med kan nå behandles med
«SkinPen/Mikroneedling», – og oksygenbe25

handling av huden (Madonna-behandling) er
fantastisk. Jeg jobber med Cosmeceuticals
produkter som er halvt medisinske og halvt

hudpleie, slik sørger jeg for optimale resultat etter en behandling.
Behandlingen har ingen aldersbegrensning, – min eldste klient er
over nitti!

Aromaterapimassasje
Klassikeren er imidlertid aromaterapi med eteriske oljer, som bedrer blod- og lymfesirkulasjonen. Signalens utsendte har testet
behandlingen og kan bekrefte at nærmere himmelen kommer
man ikke. Man overlater seg fullstendig i terapeutens hender og
lar seg henføre til en salig og avslappet tilstand. Behandlingen
styrker immunfoprsvaret og bekjemper infeksjoner. Den lindrer
muskel-verk og motvirker lufveisplager. Muskel-knuter man kke
visste man hadde blir løst opp, og etter en time på benken svever
man ut av klinikken og møter hverdagen i harmoni og med godt
humør.

Gavekort

Den perfekte gaven til deg selv eller
en du er glad i!

I vår behandlingsmeny finner du noen av markedets
mest pleiende, effektive og resultatorienterte
ansiktsbehandlinger.
Gode studentrabatter!
Gode tilbud i november og desember på
aromaterapi massasje & hudpleiebehandlinger

De eteriske oljene
Oljene består bl.a. av lavendel og rosmarin. Begge avgir en behagelig
og velduftende lukt som gjør at man slapper godt av på benken. Alle
har ”knuter”, men noen sitter hardere og er vanskeligere
å løse opp enn andre. Spesielt på menn, sier
terapeuten som synes det er rart at gutta
venter med å komme til de har fått et
gavekort av sin kjære.
– Tenk om gutta var like flinke til
å ta vare på helsa, som på bilen,
sier hun ettertenksomt.

Timebestilling: 90 10 79 62
Se vår facebookside
www.soulbeautyclinic.no
Velkommen til TANGEN SENTER 2. etg.
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Det spøker ikke lengre utenfor Signalen

«Spøkelsesteiner»

Uten sveler og vafler er det umulig å dykke. Cristiana Radu fra Norleds cateringavdeling sørget
for at Lars Dahlen, Marinrepartørene og Anne Nesheim, Svestadkammeratenes undervannsforening kunne bespise dykkerne.

Teiner og ruser, tauverk og
fiskeutstyr

Det står tonnevis med redskap på havets
bunn. Noe flyter opp og representerer en
fare for skipstrafikken.

Tau i propellen er den store skrekken for
Baroner og Baronesser, men nå kan de
være trygge.
Ihvertfall på vestsiden av Signalen!
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– Det står ufattelig mye fiskeutstyr langs vår
kyst, sier Lars Dahlen i Marinreperatørene.
Sammen med Svestadkammeratenes undervannsforening og Havforskningsinstituttet
foretok ildsjelene i Marinreperatørene nylig
en registrering og opprenskning utenfor
Signalen. Vi tok opp en haug med ruser og
teiner og slapp løs et betydelig antall hummer og fisk, som ellers hadde gått en sikker
død i møte. Problemet er at redskapen fisker ufortrødent videre, etter at teinen har
slitt seg, eller er mistet. Utenfor Signalen er
strømmen sterk, teinene kommer lett i drift

Når det er tid for dekkskift drar du til
Velkommen til
Jarmann Gastropub
– det uformelle stedet hvor deilig mat
møter et rikt utvalg av godt drikke, i en hyggelig og
serviceinstilt atmosfære.
På menyen vil du oppdage mange utsøkte fristelser for enhver smak.
Og du kan ringe julen inn med en rikholdig drikkemeny.

... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell

Vi ønsker alle våre gjester fra nesoddbåtene
en riktig god jul og et godt nytt år!
Verdt å vite:
«En lunsj med Jarmann skal smake mer enn det koster»

Vi holder til i
Torneveien 21 på Fagerstrand,
og du treﬀer oss på telefon

97 14 22 49 - 90 83 53 56
Stranden 1 - 0250 Oslo - Tlf.: 22 83 28 90 - jarmanngastropub.no
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og ukyndig bruk av flytetau i stedet for synketau kan fort føre til at hurtigbåtene blir
liggende stille. Det er nesten utrolig at folk
kan få seg til å sette teiner rett bak Baronen, som hver kveld og i helgene ligger til
kai på Nesoddtangen brygge. Båten var
derfor et naturlig valg som skifte- og varmestue da farvannet vest for brygga ble
saumfart, og Norled stilte velvillig båten til
disposisjon.
– Nå gjenstår farvannet nord og øst for
bygga, det får vi ta ved en annen anledning, sier Lars.
Dykkerne fra Nesodden Dykkerklubb og Marinreperatørene følte seg som Baroner og Baronsesser
da de fikk låne MS Baronen som «dykkerbåt”.

29

Original as

Overstyrmann Kurt Nilsen på MS Baronen er sjeleglad for at han ikke har fått
spøkelsesteinene i propellen.

Fredningsområde
Farvannet utenfor Nesoddtangen brygge må fredes for hummerfiske. Det er et glimrende
oppvekstområde for havets kardinal, med sterke strømmer og utskifting av vann mellom
Oslo- og Bunnefjorden.
I tillegg er det helt uakseptabelt at landets desidert største ferjesamband skal bli utsatt for
driftsstans på grunn av teinetau i propellen. Signalens anmodning til Nesodden kommune er
at Nesoddtangen fredes for hummerfiske fra og med neste år, og at farvannet blir et
forskningsomåde. Det samme kommer forhåpentligvis til å skje utenfor Tjuvholmen hvor Ane
Sommerstad har utsmykket havbunnen med sine installasjoner. Kanskje det samme, eller
til-svarende kan gjøres utenfor Nesoddtangen, med kameraer som viser livet på havbunnen.
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Vi designer logoer, lager
menyer, annonser,
visittkort og plakater.
Vi printer/kopierer,
dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.
Vi forstørrer og rammer
inn bildene dine
og mye, mye mer ...
... og det er også vi som
utformer dette bladet!
Fjellstrandvn. 1 - 1458 Fjellstrand
Tlf. 22 83 02 02/98 81 06 06
lise-lotte@original.as - www.original.as

Kystverket

utvider og sikrer innseilingen til Oslo

I løpet av høsten har vi fra Nesodden og
nesoddbåtene kunnet observere riggen
«Hector». Den begynte sitt arbeid på «Storesanden» – som ligger vest for Flaskebekk/
nord for Snarøya.

Det er dimensjoner over graveredskapen. Hver lekter tar 700 kubikk

I sommer kunne det gått galt.
MS Aidaluna måtte ta en «u-turn” mellom
Ildjernsflu og Storesanden.
Dersom skipet hadde kommet ørlite ut av

kurs, kunne det gått galt.
Nå ryddes det opp i de farligste grunnene i
fjorden.
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Derfra forflyttet den seg til «Gåsungane»
og skal videre sørover. Tilsammen skal det
sprenges 24 grunner, og flyttes på totalt

Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www.lillesandhus.no
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Hvert jafs med grabben tar med seg 12 kubikk. Tilsammen er 8900 kubikk sprengt
og gravd opp fra grunnen.

88.000 kubikkmeter med fast masse, et arbeid som kommer til å pågå til september 2016. - Arbeidet har så langt gått etter planen, forteller Nicklas Kranz
som sammen med Kristine Pedersen-Rise i Kystverket har ansvaret for prosjektet. Massene blir flyttet til Spro Havn og Kavringen båtsenter, og går med til
å bygge molo, bølgebryter og brygge.
Hovedleden får, når arbeidet er avsluttet, en minstedybde på fjorten meter,
mens «Dynaløpet» får en minstedybde på tolv meter. Minstedybden har hittil
vært elleve meter. Kostnadsrammen for prosjektet er NOK 120 millioner.
Mer informasjon om prosjektet finner man på
www.kystverket.no/innseilingoslo og www.facebook.com/innseilingoslo
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De røde ringene viser hvilke grunner som skal fjernes det
kommende året.
Fra Adventdalen

Vi har den beste utsikten på Nesodden!
www.paviljongen.as

Alle rettigheter!

Dagens
WOK
Take away

135,–

Vi serverer også julemat!

Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk og
kinesisk mat. Kom innom for et godt måltid.
Vi har flotte lokaler for JULEBORD,

Pa iljongen
B A R

&

R E S T A U R A N T

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

konfirmasjoner, bryllup og vi kan
arrangere store selskap.
Åpent hele året!

Velkommen!

Bordbestilling: 66 96 22 23
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Lego
League
Forskningsgruppa i klasse 6d ved Nesoddtangen skole valgte «søppel i havet og
langs strendene» som tema for sin spørreundersøkelse. Undersøkelsen fant sted på
Tangen Nærsenter i «Store Fri» og Signalen
ble intervjuet av de unge damene.

Lego League
Hvert år i september arrangeres Lego League (FLL) i skoleklasser over hele verden.
Det fokuseres på et dagsaktuelt tema, som
relateres til forskning og utvikling, og en
del av den internasjonale konkurransen er
å designe og programmere Lego-roboter.
De unge forskerne i forskningsgruppa i
klasse 6d tok utgangspunkt i Nesoddens
langstrakte kystlinje, og valgte søppel i
havet og langs våre strender som sin oppgave.
– Helt opplagt, sier Maja, vi ser søppel og
skrot langs våre strender hver dag, spesielt

Foran fra venstre: Maja Weedon-Fekjær og Ella Høigilt Egebakken.
Bak: Freya Ragnhildstveit McCormick og Hanna Oanæs Hassel

plast i alle farger og fasonger. Dette må vi
få slutt på ved at vi alle tar ansvar for eget
og andres søppel. Ser du en tomflaske som
flyter i sjøen, så plukk den opp, sier bestevenninnene Maja og Ella i kor, og skynder
seg videre til neste intervjuobjekt.
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Resultatene av spørreundersøkelsen og
forskningsprosjektet ble presentert på skolen i høst, og jentene fikk stående applaus
med ovasjoner da de presenterte sitt foredrag.

Lego League – en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år) i Mo
i Rana 28. november 2016

På toppen av det hele vant klassen championsprisen, og skal dermed videre til Skandinavisk finale i Mo i Rana den 28. november! Der vil alle vinnerlagene fra flere byer i Norge,
Sverige og Danmark konkurrere om forskning, markedsføring og teknologi. Spennende!
Hvis du vil lese mer om Lego League kan du det her: www.hjernekraft.org
Elevene sa i kor til profileringsdommerne:
«Vi i 6d er ikke lenger bare en klasse, vi er et lag!»
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«Prinsesse Ragnhild» har kommet til siste havn
av Harald Lorentzen

øket.
I 1975 ble ”Kronprins Harald” erstattet med
en større og moderne skip som tok over
navnet, det 14 år gamle skipet ble nå solgt.
Helt siden den første ”Kronprins Harald”
ble satt i rute hadde Jahre Line samarbeidet
med Fred Olsens rederi og passasjerskipene
ble delvis bemannet med offiserer fra dette
rederiet.

”Prinsesse Ragnhild” vinteren 1982 i Oslo, ett år gammel

(Foto H.Lorentzen)

I 1966 kom den da 37 år gamle kaptein Petter Norstrøm, født og oppvokst på Nesodden om bord, og han ble etter en tid fast

Natten til 29. oktober 2015 ble slutten på
en historie om et vakkert og særdeles minnerikt skip.
Historien startet i 1961 da Jahre Line satte inn
sitt nye og moderne bil og passasjerskip ”Kronprins Harald” i ruten Oslo-Kiel. En rute som
hadde historie helt tilbake til 1860 årene, men
som hadde ligget nede fra 2. verdenskrig startet.
I 1966 kom nok et skip inn i ruten, navnet var
”Prinsesse Ragnhild”. Snart gikk skipene hver
dag fra Oslo og fra Kiel. Trafikken øket og

“Prinsesse Ragnhild” etter ombygging i 1992 i Oslo
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(Foto H.Lorentzen)

BASIC

HAIR

HU D • K ROPP • FØTTER

Holder til på Granholt
hos Basic Hair AS
Miljøvennlige produkter
uten sulfat og parabener.
Hårfarger uten amoniakk og ppd.
Gavekort på behandlinger!
Online timebestilling:
www.basichair.no
Facebookadresse: Basic Hair
Tlf: 66912220
Hilsen Tone

KEVIN.MURPHY

10% seniorrabatt og
studentrabatt på alle
behandlinger
Gavekort «den perfekte gaven»!

Behandlinger som tilbys: Hudpleie (med og uten fruktsyrer), hårfjerning,
aromaterapi, rygg- nakke- skuldermassasje, fotbehandling (pedikyr),
forming/ farging av bryn, farging av vipper og bryn. Velkommen inn!
monica-andersen-hudpleie.no

Timebestilling: ta kontakt på tlf: 91163439 eller FB
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og akterenden, mens ”Prinsesse Ragnhild”
hadde den mer tungvinte innkjøringen på
siden av skipet.
Det ble besluttet å bygge nok et nytt skip.
Kjølen ble strukket på Kieler Howaltsverke
i Kiel i 1980.
Kaptein Petter Norstrøm fulgte hele byggeprosessen og etter hvert kunne også de reisende fra Oslo se hvorledes det nye fartøyet
ble til. Kieler Howaltsverke lå jo rett over
for OsloKai hvor fergene den gang lå.
I januar 1981 ble det nye skipet som fikk
navnet ”Prinsesse Ragnhild” overlevert og
ikke mange ukene senere kunne den settes
inn i ruten Oslo-Kiel.
Årene gikk og verdens vakreste passasjerog bilferge ble et kjent syn i fjorden.
I 1990 ble skipet overtatt av Colorline og
høsten 1991 seilte den til Spania for forlengelse og ombygging. Passasjertallet økte nå
fra 1042 til 1900. Den kom atter i fart i ruten
Oslo-Kiel i mai 1992.
“Prinsesse Ragnhild” på stranden i Alang før tidevannet trakk seg tilbake.

kaptein på ”Prinsesse Ragnhild”. Utover på
1970-tallet var biltrafikken i stadig utvikling

og etter at nye ”Kronprins Harald” kom
med inn- og utkjøring til bildekket i baugen
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Den 10. desember 2004 klappet ”Prinsesse
Ragnhild” til kai i Oslo for siste gang i ruten
fra Kiel.
3. januar 2005 ble den satt i rute Kristi-

ansand-Hirtshals og 27. april ble den overflyttet til ruten Bergen-Stavanger-Hirthals.
I januar 2008 avsluttet den ruten og ble nå
i 4 måneder atter å se i Oslofjorden i ruten
Oslo-Hirtshals. I juni var også denne ruten
slutt og skipet gikk i opplag i Sandefjord.
i september 2008 ble den solgt til Celebration Cruise Holding på Bahamas og omdøpt
”Bahamas Celebration”. Nå ble det cruiserute mellom Palm Beach og Bahamas
.
31. oktober 2014 gikk den gamle Kielfergen
på grunn utenfor Bahamas og det ble snart
klart at den var blitt så skadet at den ikke
ville bli reparert.
I januar 2015 ble den solgt for opphugging
og omdøpt ”Celebration” for sin siste reise.
Den la ut 6. juli 2015 på sin lange tur til
India med sine i snitt 5,7 knops fart.
I oktober var den fremme og ved høyvann
på natten 29. oktober klarte man å presse
maskinen opp i ca 9 knop for å få kjørt den
lengst mulig inn på stranden der den skulle
hugges opp.

«De solgte skinnet før bjørnen
var skutt!»
Så vidt vi vet, er det ingen politikere på
Nesodden som er i mot halvtimesruter på
båtene.
Nina Sandberg (Ap) og Erik Adland (H) er
begge for, og kjemper om å være først
ute med gladnyheten.
Resultatet ble tjuvstart, begge solgte
dessverre skinnet før bjørnen ble skutt.
«Bjørnen» er i denne sammenheng Fylkestinget som skal behandle Ruters
årsbudsjett for 2016. Ruteopplegget for
2016 vil bli fastsatt av Ruters styre. De
foreslåtte tiltakene for buss og båt er
kostbare og endelig prioritering kan ikke
gjøres før de økonomiske rammene for
2016 er vedtatt. Det skjønner vi.
Vi er imidlertid overbevist om at lobbyvirksomheten, som våre politikere har

Nå er bare minnene tilbake.
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bedrevet vil lykkes når ruteopplegget for
2016 skal fastsettes av Ruters styre.
Kanskje får vi en avgjørelse allerede før
jul? Halvtimesruter på dagtid og lørdager med oppstart i april 2016.
Før det tror vi ikke det er praktisk mulig
å få det til, men først må pengene på
plass!
Svelene, vaflene og ikke minst båtene er
klare.

– Vi håper å felle «bjørnen» i fellesskap!

Alle nyanser av sinne
Bokomtale: Mari Tveita Stagrim - debutant

alle de dagene som ikke ble sånn som man
trodde de skulle bli.
Når du står med øksa i hånda og har slått
i stykker en dør, når du har sneket deg
inn på en pelsdyrfarm og ikke vet hvorfor, når du har ligget med fem av kameratene til nesten-kjæresten din, når noen
forteller deg at Norge er et fucka sosialdemokratisk høl, og om byen der det står
skrevet SUG DEG SELV med sprittusj på
en dør.
UTDRAG FRA BOKA:

Mari Tveita Stagrim, født 1989, fra Nesodden, bor i Oslo. Hun er en av initiativtakerne til skrivekollektivet A.K.R.O.N.Y.M.
Dette er en bok med syv fortellinger om

Var det strukturen eller var det han,
eller var det foreldra som skulle
lært han å snakke, eller var
det den læreren som hele tiden
sa at han skulle klappe igjen,
holde munnen, være stille, for han
snakka jo hele tiden, og det var jo bare
fordi han var glad, var det ikke det? Men
han lukka munnen, og orda smelta inn i
hjernen og inn i magen, og det beste var
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på en måte det med øksa. Det beste var å
slå og slå, og de flisene sprekke, se døra gi
etter og alt bare bli knas og treverk, for
da falt alt sammen, og kunne på en måte
bygges på nytt.

Regionsjefen er seksti!

Fra Kysten Lindesnes Åna
Sira og Dalstroka innafor

Han har vært daglig leder i Flekkefjord
Dampskibsselskap AS i 35 år - og er det
fort-satt. I tillegg har han vært regionsjef i
Norled, avdeling Oslo siden selskapet overtok Nesoddensmbandet 1. juni 2009.
På selveste ”Eldredagen” (1. oktober) fylte
Alf Jørgen Fedog seksti. Alderen preger
imidlertid ikke jubilanten, han pendler med
glede de 5-6 timene det tar å dra på jobben
i Oslo, fra hjembyen Flekkefjord.
– Det er selvvalgt og jeg er ikke den eneste
«sjømannen» som har lang vei til jobben. I
Flekkefjord har han ansvaret for to ferger
og tyve ansatte. I Oslo fire ferger, tre hurtig- båter og 60 ansatte.

Euphonium og Louis Armstrong
Interessen for sang og musikk har sekstiåringen hatt siden han ble med i «Guttemusikken» i 1964. Han savner øvelsene i
Flekkefjord Musikkorps, som er en dyd av
nødvendighet for å holde kunnskapen ved
like. – Euphonium et et musikkinstrument i
messingblåserfamilien og ser ut som en

– Godt humør er tingen, sier jubilanten. Humøret og regulariteten er det ingen ting å si på i Nesoddensambamndet. Nittinikommani % regularitet er et resultat av hardt og godt arbeid om bord
i båtene, og godt humør. Vi jobber hardt hver dag og gjør vårt beste for å gi våre passasjerer det
beste tilbudet vi kan.

liten tuba, sier euphonisten. Korpset øver
når jeg er i Oslo, det er en av ulempene med
å ukependle. Louis Armstrong har han imidlertid med seg over alt, og de som har vært
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så heldige å høre ham synge «What a wonderful world» har fått gåsehud.
Signalen gratulerer med vel overstått.

Skjermer på båtene
- storm i et vannglass?
Skjermene på båtene har vært gjenstand for
diskusjon på sosiale medier, og Akershus
Amtstidene har sågar spandert en hel forside
i sort på saken.
Signalen har derfor forsøkt å «ta pulsen» på
problemstillingen og spurt hva folk mener,
men først observerte vi.
Lenge og vel!

Tuftet på isolasjon!
Høvding Sture i Nesoddspelet sier det slik:
Nesoddens eksistensgrunnlag er tuftet på
isolasjon.
Vi har det greit her ute på odden, og vi ønsker ingen forandringer.
Det har ført til at vi har blitt omtalt som
«Neisodden» og sett på som noen særinger.
I Signalen mener vi at dette er feil, Nesodden er en perle, og vi som bor her er perledyrkere.
Vi er impulsive, bare vi får tenkt oss om.
Skjermene på båten har nyheter, værmel-

Liv Mehus har reist med båten til jobben i
byen siden 1976 og har aldri visst at det er
gratis omvisning i Rådhuset. Nå vet hun det,
og barnebarnet Tuva (8) var ellevill av begeistring da hun så «Bjørnemyr» på skjermen.
- Der bor jeg, kunne hun gledesstrålende konstatere. Bestemor Liv skjønner ikke alt det
negative som er sagt om skjermene.
– Dette er bare positivt, sier hun og smiler
hele veien til byen.
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Selv om Rune Dammyr og Per Hermann Krøger er urinnvånere på Nesodden reiser de
ikke så ofte med båten. Sikkerhetsinformasjonen og nyhetene setter begge pris på, og avviksinformasjon på trikk eller buss i Oslo er
fint å bli informert om på båten.

Nobina 0411_Layout 1 21.11.11 18.57 Side 1

Velkommen
om bord!

Vi ønsker alle våre pasjerer
en riktig god jul
og  godt og edelig ny år!
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Frøydis (fra Fjordvangen) Skaug-Andersen
har vendt ryggen til skjermen. - Vi trenger
ikke noe annet enn dette, sier hun og peker
ut gjennom vinduet. For ikke så lenge siden
så jeg en delfin som svømte ved siden av
båten. Jeg overser skjermen med vilje!

Reklamegutta Trygve Fjæstad Andersen, gift
med Frøydis – og Martin Solaas fra Oksval
synes det er viktigere ting enn skjermer på
båten å ta stilling til. Begge synes at det er
nyttig informasjon på skjermene, men stiller
seg tvilende til om annonsørene får valuta for
pengene. Kanskje de til og med får det motsatte ved å bli assosiert med noe som mange
mener er negativt.

dinger, sikkerhets- og avviksinformasjon.

Vi ser ikke på skjermene!

Reklameavtalen som gjelder buss, trikk
og båt tilfører Ruter 110 millioner kroner
på årsbasis. En anseelig sum penger som
går rett inn i felleskassen, som betaler for
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. På
Nesoddbåtene utgjør reklamen 15% av
«sendetiden». Det tåler vi, hvis ikke kan vi
snu oss.

Signalen reiste lenge og vel før vi klarte å
finne noen som så på skjermene. Når sant skal
sies fant vi ingen. Vi måtte spørre om noen
hadde sett på, eller hadde meninger om skjermene, og svarene var rimelig klare; vi hadde
helt sikkert klart oss uten, men som før, spiller
vi bridge, spiser, leser avisen, surfer på nettet,
eller prater med venner og kjente. Vi ignore45

Gro Jørgensen kommer ilende til når hun
skjønner at vi intervjuer folk om skjermene.
–- Nesodden i et nøtteskall, sier hun. Nei og
negativitet til alt og alle. Dette er da bare positivtt! Jeg er på vei fra Torvet til byen for å
gå på tur i Nordmarka sammen med min datter. Eventuelle avvik eller forsinkelser på trikken får jeg vite allerede på båten. Helt topp,
skriv det!

rer skjermene og i Signalen skjønner vi ikke at
noen vil betale for reklame som ingen ser på,
men det er en annen sak.
Nå blir det opp til Ruter å tiltrekke seg vår
oppmerksomhet. Aktivitetene på sosiale medier viser at vi er umettelige på informasjon
om hva som skjer på Nesodden, og i samfunnet for øvrig. Vår påstand er at skjermene

Anne-Kristine Schanke er sjefpsykolog på Sunnaas sykehus og bruker
reisetiden på båten til å lese avisen
og jobbe.
– Skjermene har jeg rett og slett
ikke lagt merke til, sier hun. For i så
fall må jeg bruke kikkert for å lese
hva som står der.
Nettbrett er tingen!

Mor og datter fra Fjellstrand på
tur. Maja på vei til skolen og Liv
til en venninne i byen.

Programleder Hege Moe Eriksen
bor på Helvik og har rimelig bra
tilgang til nyheter på jobben. Som
småbarnsforeldre flest har hun
det rimelig travelt. Tiden på
båten tilbringes derfor på nettet,
med øretelefoner.
Skjermene bak seg har hun knapt
lagt merke til.

Det smaker det med en kopp
kaffe på båten. Fint med nyttig
informasjon og oppdaterte nyheter. Selv om vi helst vil sitte i fred
og ro.

sannsynligvis har kommet for å bli, og vi kommer nok til å se på skjermene dersom innholdet er bra.

Kruttønna Tonje Tererra har rutetidene i sjela og trenger verken dem eller annonser for å bli
underholdt på båten. Det klarer
hun selv.

Tips derfor nesodden@ruter.no om aktuelle hendelser og saker som
kan legges på skjermene. Be happy, don’t worry!

Visste du at

ORDRETELEFON:

66 91 73 20
NETTBUTIKK:

www.sommerbutikken.no

er åpen hele året?
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Rett fra Levra
–Midtskips

Billettøren
Det er nesten umulig å unngå å se (eller
høre) Bjørn Holst.
Matrosen fra Bø i Vesterålen har et ordforråd og et lynne som hadde gått rett hjem i
TV-programmet « Fra Rorbua», men han trives best bak billettmaskinen på MS Prinsen.
Den joviale billettøren har seilt til sjøs siden
han var guttunge, og har satt sjøbein ombord i Den norske Amerikalinje (NAL), såvel
som Klosters Rederi. SS Norway var litt av et
syn da vi cruiset rundt i Karibien, og temperaturen var absolutt å fortrekke fremfor
«cruisefarten» i Indre Oslofjord. Lengselen
etter varmere strøk tar av og til overhånd, og
da stikker matrosen til Syden. Ikke så nøye
hvor, så lenge det er varmt og leskedrikkene
er kalde. En fottur i fjellet i Norge er heller
ikke å forakte, sier moroklumpen. Selv om
Beseggen tok knekken på ryggen i fjor sommer. «Sjøbein» på Beseggen er ikke å anbefale, men heldigvis finnes det dyktige
kiropraktorer og fysioterapeuter som kan få
ryggen på plass igjen.
Billettørens jul- og nyttårsønske er fred på

jorden og ryddige båter.
Ryddejobben har riktignok blitt adskillig
mindre etter at Mac Donalds la ned hamburgersjappa på Aker brygge, men fortsatt blir
det mye griseri på nattbåtene.
Bare spis og kos dere, sier billettøren, men
søppelkassene er til for å brukes, ikke dørken
(gulvet) eller stolsetene.
Klart det er godt med en kebab eller ei pølse
på vei hjem etter en livat kveld på byen, men
send en tanke til meg neste gang du «glemmer» å ta med deg søpla, sier matrosen, som
har vært ute en vinternatt selv!

Bussjåføren
– Jeg har stelt med bil siden jeg var gammal
nok, sier Torstein Bakmand i Nobina. Oppvokst på Fjell og bosatt i Bjørnemyr siden
1963. Tyngre kjøretøy har jeg kjørt i over 40
år, og blir nå brukt til det meste. Han vil ikke
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si det selv, men er nærmest å betrakte som
et orakel. Det han ikke vet om yrket som
bussjåfør er ikke verdt å vite, og busslommene på Nesodden kjenner han bedre enn
sin egen bukselomme. - Veiene er stort sett
de samme, men bussene har blitt bedre og
vesentlig større, og det er like glatt på veiene nå som før. I den forbindelse maner den
erfarne sjåføren til forsiktighet. Selv om vi
har gode dekk og bremser tar det sin tid å
stoppe en buss som er 15 m lang og veier
over 20 tonn. Ta hensyn til det når du løper
over veien, eller foretar en forbikjøring. I
bussene har vi sett og erfart det meste, men
opplever stadig nye krumspring i trafikken.
Den mørke og kalde årstiden er en utfordring, sier Torstein som for anledningen er
fotografert i en annen veteran. En Scania-buss fra 1976 som i årevis gikk i tjeneste
for Johs. Treiders Bilcentral, med Torstein
bak rattet.

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

INSTALLASJONER UTFØRES AV:

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Glenneveien 222, 1455 Nordre Frogn
Telefon 40 00 23 05
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Tangen Nærsenter 4 år!
Vi gratulerer senteret vårt så masse med dagen!

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!
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Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no
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LØSNING NR. 3-15: Etter en temmelig tragisk sommer dukket sola endelig opp

Vinneren av kryssord i høstnummeret
er Lynn Moltzau fra Oslo med hytte på
Fagerstrand. Gavekortet kan brukes hos
vår annonsør Jernia på Tangen.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 4. mars 2016.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner
som kan brukes hos vår
annonsør Kiwi på Flaskebekk.

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2015
TORSDAG 24.12.2015:
Lørdagsrute hele dagen, men det seiles ikke nattavganger
natt til julaften.
noen pause på kvelden julaften.
være
Merk at det ikke vil
FRE 25.12.2015 OG LØR 26.12.2015:
Søndagsruter inkludert nattrafikk.
SØNDAG 27.12.2015:
Som vanlig søndag.
MAN 28.12.2015 – ONS 30.12.2015:
«Ferierute» med halvtimesavganger i rush på B10 og B11.
Ikke hurtigbåt på kveldstid på B10. Linjene B12 og B20 innstilles.
TORSDAG 31.12.2015:
Lørdagsruter, men uten nattavganger natt til nyttårsaften.
FREDAG 01.01.2016:
Søndagsruter inkludert nattrafikk.
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RIMSMEDEN
– T E K S T E R F R A V U G G E T I L G R AV –
Sanger og taler til enhver anledning
Stemmebruk og diksjon
Grafisk design og produksjon
Sangere, skuespillere og musikere
Lyd- og lysanlegg
tlf 47 91 52 30 • tor.fagerland@rimsmeden.net
www.rimsmeden.net

Pappas Pizza

- Norges første pizzeria i en rundkjøring
Det var tilløp til kaos i basthytta på
Flaskebekk før den offisielle åpningen
av Pappas Pizza.
Kaospiloten Petter Norwich bedyret
imidlertid at alt var under kontroll, og
da åpningen skulle finne sted begynte
det å regne.
– Flott, sa kaospiloten som nå har blitt
pizzabaker, regn i sløret betyr lykke
for en brud, jeg gjør regning med at
det samme gjelder for pizzabakere.
Dermed erklærte han Pappas Pizza for
åpnet, til ellevill jubel og glede for de
fremmøtte.
Nesodden har blitt en attraksjon og et
tilbud rikere!

Flyttet bua

Marcus Mars
BLACKSMITH ARTIST

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

«Mossekråka» Petter Norwich har landet på Nesodden sammen med
kompisen Øystein Hoen Bache, her med den første pizzaen: salsiccia og
spinat, en sikker vinner! Petter Norwich er utdannet kaospilot, et studium som fokuserer på innovasjon og kreativitet.
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– Det var Statens Vegvesen som sa at vi
måtte flytte bua vår, men etter at vi
gjorde det innser vi at vi er mer fornøyde med å stå der vi står nå. Det er
fint å få ettermiddagssola inn i vogna.

Vi har utvidet åpningstidene våre i tillegg til å ha startet med
utkjøring. Vi har også ansatt noen lokale nesoddinger, som hjelper oss med litt av alt i vogna. Hvis de er representative for
odden, så står det godt til med ungdommen her ute. Det beste så
langt må være møtet med kundene. Vi treffer mange mennesker
når vi står i bua, og får servert en del gode historier.
Selv om det fremdeles er mye jobb for å holde en pizzavogn åpen
seks dager i uken, er vi sjeleglade for at vi startet opp. Å være sin
egen sjef, ha det gøy på jobb og møte så mange hyggelige kunder gjør hverdagen lys.
Utfordringene har stått i kø, men det er vel ikke uvanlig for oppstartsbedrifter. En dag røk vannpumpa, en annen dag kjøleskapet. Som sin egen sjef må man være innstilt på å fikse det som må
fikses, når det må fikses. Litt slitsomt, men desto mer tilfredsstillende når vi er i mål.
Vi utvikler fremdeles menyen, og det kommer nye varianter
snart. Kanskje vi må ha en julepizza når den tiden nærmer seg!?

Noah rakk såvidt å bli døpt før han tok turen fra Drøbak sammen med
sine foreldre Alexander Berg Pettersen og Tonje Plaum for å delta under
åpningen av Pappas Pizza

Presidenten i Nesodden Akevittens Venner (NAV) Arne Neegaard er
ikke i tvil om hva han skal drikke til Pappas Pizza.

Nesodden har blitt en attraksjon rikere, en pizzasjappe i en rundkjøring.
Den første i landet, sannsynligvis også i hele verden! Og køen ble lang.
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O’ Sole Mio - nok en pizzeria i en rundkjøring

med italiensk mat i Oslo, har Cesare etablert egen virksomhet på Nesodden.
I det gamle rammeverkstedet til Chris
Mavrikios på Granholt.

Cesare lager pizza med,
og omgitt av kjærlighet!

«O’ sole mio» er en verdenskjent napolitansk sang, som betyr «Min sol».
Cesare Nochese kommer fra Salerno, nabobyen til Napoli og var derfor ikke i tvil
om hva pizza-restauranten hans skulle
hete. Robertino og Pavarotti har sunget
sangen, nå synger Cesare den på Granholt
hver dag!
Nesodden har fått enda en pizzarestaurant
i en rundkjøring.
En som lager ekte italiensk pizza!

På ferie
Da Cesare var på ferie i Norge for åtte år
siden traff han tilfeldigvis nesodditalieneren Francesco Saggio i Oslo. De to fant
tonen og har vært gode venner siden. Rørleggeren fra Salerno falt pladask for Norge
og kort tid etter flyttet han og familien til
Nesodden. Rørleggere var det nok av i
Norge, men nordmenn elsker italiensk mat,
så Cesare ble kokk i stedet. Etter flere år
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Sammenhengen mellom pizza og rundkjøringer er åpenbar, begge er runde! Nå har Nesodden fått enda en pizzarestaurant i en
rundkjøring. Rundkjøringspizza!

Tenkt deg en tur
til museene på
Bygdøy i helgen?
Vi også. 120 ganger faktisk.

Busslinje 30 tar deg fra Rådhuset til
Bygdøy hele helgen. Se avgangstider
i RuterReise-appen. God tur!
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Søt musikk
Det er som i Disney-klassikeren «Lady og
Landstrykeren» og nesten ikke til å tro.
Chlara Nochese er datter av Cesare, og Mathias Saggio Strandvik er sønn av Francesco,
og de er kjærester.
Romantikken blomstrer i det gamle rammeverkstedet.
Paret klarer nesten ikke å holde fingrene
fra hverandre, mens de tar imot bestillinger og ekspederer kunder. Cesare har sin
fulle hyre med å snurre pizzadeigen, og
har ingen ting i mot at datterens kjæreste
er bestevennens sønn.

Cesare snurrer deigen.

Cesare har to døtre,
Anna og Chlara. Anna
har sørget for at Cesare har blitt bestefar
til to år gamle Aurora.
Denne pizzaen er oppkalt etter henne og er
helt magnifico. Signalen har prøvesmakt
den og Cesares hjemmelagde Tiramisú.
Nærmere Italia kommer du ikke på Nesodden!
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på hele 8 forskjellige
steder på Nesodden
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•Kafe Tangenten,
Kommunesenteret
• Notabene, Tangen Nærsenter
• Tangen Terminal, kiosken
på Tangen Brygge
• Sunkost, v/Rema, Bjørnemyr
• Nesoddhuset
v/Spar, Skogheim
• Posten, v/Rimi, Skoklefall
•Joker, Fjellstrand
• Kiwi, Kirkekrysset
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Inspirert

i Nesoddens
innendørs
handlegate

Tangen Senter
www.tangensenter.no

gratisPARKERING

3 TIMER

10-20 (9–18)
Meny: 9-21 (19)

Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal • Kinesiologi/Healing Beate Buchner •
Martins Kjøreskole Nesodden Kirkesenter • Nesodden Tannhelsesenter • Nesodden Legesenter
Presis ARS AS • Psykoterapeut Sylvareik • Soul Beauty Clinic • Tangen Helseklinikk
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PREMIERE 28. JANUAR
OSLO NYE HOVEDSCENEN

URPREMIERE 4. FEBRUAR
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SPILLES FRA 20. JANUAR
OSLO NYE TRIKKESTALLEN
Passer for barn fra 3 år

av Jo NesbnøJoachim

av Morte
Dramatisert
svoll
og Ane Skum

Musikk av Franz Lehár
Libretto av Victor Léon & Leo Stein
Presentert etter avtale med Glocken Verlag Limited
Oversatt og bearbeidet av Svein Sturla Hungnes

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

