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«Signalflaggene» var heist
på MS Kongen og bar bud
om nye tider for nesoddbåtene. Nøkkelpersonene
bak elektriske ferger i
Oslofjorden strålte, selv
om det var regn i lufta og
Rådhuset knapt synlig.
Regionsjef Alf Jørgen
Fedog (Norled), leder av
hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz,
byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie
Nguyen Berg, viseadministrerende direktør
i Norled, Lars Jakob
Engelsen og administrerende direktør i Ruter
Bernt Reitan Jenssen.

• Nesoddbåtene får stikkontakt» • Ny driftsleder i Nobina • Sikker «Roll-on/Roll-Off» • Sikkerhetsøvelser
• Sommeren var over 7. oktober • Klokketårnaquaviten • Coro Misto • Nesodden Ballettskole • «Førstereisgutten»
• Nesodden Hundespa • Forsikringsrådgiveren • Snøfall • Varmepumpemannen • Verdens beste fiskesuppe?
• Ny bok «Kunstnerkommunen» • Juletrekompaniet Holen & Hagen • Nesodden Tannregulering • Hellviktangen

Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår nye kullgrill,
masse spennende drikke og gode viner.

St randen 1 - 0250 Osl o - Tlf.: 22 83 28 90 - j a r m a nnga stro pub.no
ÅPNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG 11.00 - 01.00

• FREDAG - LØRDAG 11.00 - 03.00 •

SØNDAG 12.00 - 00.00

av båtene som skal gjøres og i den tiden vil vi
bruke gode gamle Huldra i rute, sier prosjekt
leder og driftsinspektør Jarle Myrbø i Norled.
– Båtene blir helelektriske med biodieselaggregater som redundans (backup), sier han.
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Vi gleder oss og ser frem til å få batteripakkene
om bord, men først skal vi feire jul og nyttår.

Et paradigmeskifte
Ved inngangen til et nytt år står vi foran et
paradigmeskifte om bord i nesoddbåtene.
De første nesoddbåtene gikk på damp, deretter
fulgte diesel og naturgass, nå blir det strøm.
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Gledelig jul og godt nytt
kollektivt reiseår!

Kongen, Dronningen og Prinsen får stikkontakt
og skal lades med elektrisk strøm!
Landets beste kollektive reisetilbud blir enda
bedre – og miljøvennlig.
Alle utslipp av CO2, NOx og partikler fra de
tre fergene forsvinner, de blir stillegående og
et grønt utstillingsvindu på vegne av hele den
norske maritime sektor.
Mange lurer på regulariteten, vil den bli like
bra som før? Nesoddbåtene er viden kjent for
sin regularitet og punktlighet.
Folk stiller klokka etter båtene!
Mens kjøreledningen faller ned på Kambo og
køene er kilometerlange på E18, seiler nesoddbåtene jevnt og trutt i fjorden.
Den køfrie veien til Oslo.
Svaret er ja, regulariteten blir like bra med
strøm, som med gass og diesel.
– Det er riktignok en omfattende ombygging
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Lurer du på hvor det blir av gamle bokomslag?
De blir stanset ut, og gjort om til vakker julepynt, og til/fra merkelapper.
Inntektene går uavkortet til Fretex og selges i
den mest blomstrende butikken på Nesodden.
Gjett hvor? Mester Grønn åf kårs!

Nesoddbåtene får «stikkontakt»!
Den 31. oktober 2018 ble det servert kaffe og boller på båten.
Anledningen var nyheten om at nå
kommer «stikkontaktene».
Kongen, Dronningen og Prinsen
blir elektriske i løpet av 2019.

på Aker brygge. Det er beregnet at båtene skal lade i 8-9 minutter, og det
skal sikre elektrisk drift gjennom hele
dagen. Båtene har biodieselaggregater
som reserveløsning.

- Samtidig som båtene bygges om vil
det bli installert nødvendig kraftelektronikk og automatiske ladeplugger på
Aker Brygge, slik at ferjene kan lade
De tre båtene vil bli bygget om og ut- hver gang de ankommer kaien. Det vil
styrt med store batteribanker, slik at sikre at båtene kjører 100 prosent på
driften blir helelektrisk. Båtene vil elektrisk drift, og at hybridløsningen
hurtiglades fra land via en ladeplugg kun blir en reserveløsning, sier visead-

Fra gass til strøm

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Nguyen
Berg gjør seg klar til å møte nesoddingene med nyheten om
«stikkontakt».

Lan Marie Nguyen Berg, viseadministrerende direktør i Norled, Lars Jakob Engelsen, administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen (bak) og Regionsjef Alf Jørgen Fedog (Norled)
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ministrerende direktør Lars Jacob Engelsen
i Norled.
Norled har satt batteripakker til båtene i bestilling, og båtene skal bygges om sommeren 2019. Landbasert ladeinfrastruktur skal
også komme på plass i ombygde lokaler på
Rådhusbrygge 4. Her skal det blant annet installeres en nettstasjon og øvrige tekniske
installasjoner til et landstrømanlegg. Ladestasjonen vil få en kapasitet på 4 MW, som
også vil dekke strøm til øybåtene.
– Vi i Norled er glade for å få være med
sammen med Ruter og selskapets eiere om
satsingen på en mer fremtidsorientert og
miljøvennlig transportløsning til sjøs. Med
denne nye og effektive elektriske ladeteknologien på Nesoddbåtene vil Oslo bli en
foregangsby innen elektrifisering, ikke bare
i Norge, men også internasjonalt. Norled ønsker å være en pådriver for bruk av grønn
teknologi, og med dette vil Norled være med
på å vise frem et grønt utstillingsvindu på
vegne av hele den norske, maritime sektor,
sier Lars Jacob Engelsen.

Et grønt løft
– Det er et grønt løft og en viktig milepæl for
hovedstadsregionen at Norges største bilfrie
passasjersamband går foran ved å legge om

Nesoddenjenta Tuva Otterlei Blikom syntes det var gøy å være på båten med gode nyheter sammen med
sjefen sin Lan Marie Nguyen Berg. Tuva jobber som kommunikasjonskonsulent i byråd
for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

til elektrisk drift. Det bygger opp om satsingen på utslippsfri havn, som er en sentral
målsetting for Oslo kommune.
Elektrisk drift av nesoddbåtene er et viktig
og meget synlig skritt i retning av helt utslippsfri kollektivtrafikk. Det blir ikke minst
flott for de 2,7 millioner reisende med nesoddbåtene som får utslippsfri og enda mer
stillegående transport til jobb og fritidsaktiviteter.
Klimapolitikken handler om at vi gjør alt vi
kan for å fjerne klimautslippene i byen vår,
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og samtidig skape klimaløsninger som kan
eksporteres og tas i bruk av andre. Her er
det gode samarbeidet mellom Norled og
Ruter om nesoddbåtene et strålende eksempel på, sier Lan Marie Nguyen Berg,
byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
– For et flertall av beboerne på Nesodden,
er båtturen over fjorden et sentralt innslag
i hverdagen. I en årrekke har nesoddingene
vært Ruters mest fornøyde kunder. Elektrifisering av Nesoddsambandet er en viktig

Vinter på Hellviktangen!
ØKOLOGISK KAFÉ Torsdag fredag søndag
FESTLOKALE Alt fra svært billig til kjempedyrt
MØTELOKALER Ta en ut-av-huset-opplevelse!
GOURMETKVELDER Selskapsmat med utvalgte viner
KONSERTER & DJ-KVELDER hele året
AKT-TEGNING & TEGNEKURS
PLANTESTUDIO Planter, design, potter & blomsterkurs
Meld deg på vårt nyhetsbrev via nettsiden Hellviktangen.no
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start for å kutte utslipp fra båttrafikken i Oslofjorden, sier leder av
hovedutvalget for samferdsel i Akershus Solveig Schytz.

reisene kun utgjør én prosent av totalt 371 millioner kollektivreiser
i 2017, så står båtdriften for rundt ti prosent av klimagassutslippene
fra kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

70 prosent av båtreisene
blir utslippsfrie

En elektrifisering av de tre fergene som går mellom Aker brygge
og Nesoddtangen monner, og alle utslipp av CO2, NOx og partikler
fra de tre fergene forsvinner. Målt i antall reiser med Ruters tilbud
på fjorden, vil nærmere 70 prosent av reisene være utslippsfrie når
ombyggingen av disse båtene er gjennomført.

Det forventes at nesoddbåtene vil frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i år. Det er en betydelig andel av de om lag 4,5 millioner
årlige passasjerene med Ruters båttilbud totalt sett. Selv om båt-

- Det blir en gave til innbyggerne å kunne tilby dem elektriske båter
og flere elektriske busser i gatene allerede til neste år, når Oslo er
miljøhovedstad. Da vil utslipp fra Nesoddbåtene forsvinne, og elektrifiseringen av båttilbudet i Oslofjorden er i gang. Vi lykkes takket
være ambisiøse eiere som krever utslippsfrie løsninger og Norled
som sentral pådriver for å få til omlegging til elektrisk drift raskest
mulig, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.
I 2017 var 56 prosent av energibruken fra alle kollektivtransportmidler fra fornybare kilder. Syv prosent av båtenes energibruk var da
fornybar. Med elektrifiseringen av de tre fergene vil nesten 60 prosent av energibruken fra Ruters båttilbud være fornybar neste år.

Utslippsfri kollektivtransport i 2028
I 2019 vil elektrifiseringen av kollektivtransporten være med å prege
Oslo som europeisk miljøhovedstad.
På fjorden vil Kongen, Dronningen og Prinsen frakte passasjerene
utslippsfritt mellom Aker brygge og Nesodden. I Oslos gater vil 76
elektriske busser kjøre på sentrale linjer. Trikk og T-bane går allerede på strøm fra sertifisert vannkraft. I tillegg vil det komme 39
elektriske busser i Akershus.

- Miljømessig bra, et stort steg i retning av miljøvennlig passajertrafikk i tettbebygde strøk, sier Kari Stokkeland som har vært fast
reisende på «Åttebåten» i årevis
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Målet er at det i 2020 kun skal brukes fornybar energi på transportmidlene i tillegg til de elektriske løsningene. I 2024 er målet at
båttransporten skal være utslippsfri og i 2028 skal all kollektivtransport benytte kun batterielektrisitet eller hydrogen. Det medfører at
de direkte utslippene av lokal luftforurensing og klimagasser fra
motorene fjernes.

Fakta om elektrifisering av nesoddsambandet
• B10 Nesoddensambandet består av de tre båtene Kongen,
Prinsen og Prinsessen som kjører mellom Aker brygge og
Nesoddtangen.
• Dette er Norges største bilfrie fergesamband, som vil
frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i 2018.
• Det ble signert endringsordre 17. oktober 2018 om
elektrifisering av B10 Nesoddsambandet.
Kontrakten har en varighet til 30.06.2034.
• 70 prosent av båtreisene blir utslippsfrie når B10
elektrifiseres.
• Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av
B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på
omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.
• Batteribanker vil bli installert i de tre båtene.
Batterier har normalt 8 – 9 måneders leveringstid.
• Tre båter skal bygges om til batterielektrisk drift.
Ombyggingen er anslått til 6-8 uker per båt.
• Båtene blir plugg-inn-hybrider, med biodieselaggregater
tilgjengelig som reserveløsning.

Tidligere styreleder i Nesodden næringsråd Arne Bjerke har reist med nesoddbåtene i 36 år. - Kjempebra, dette har jeg stor tro på og ser frem til. Et
allerede meget godt kollektivt reisetilbud blir enda bedre. Regulariteten
er upåklagelig og miljøfordelene med strøm er store. At nesoddbåtene blir
et utstillingsvindu for norsk teknologi er bra for Nesodden og landet, sier
næringslivmannen som er bosatt på «Torvet».

• Mens en båt er under ombygging vil sambandet driftes av
to båter og reservebåten Huldra.
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Ny driftsleder i Nobina Nesodden
Nesodden, og gleder seg over at veiene forbedres både på øst- og
vestsiden av bygda.
– I tillegg er utfordringene på Helvik løst, sier en fornøyd bussjåførsjef, nå kan vi gi våre passasjerer enda bedre service.

Magne Elvik (58) er på plass som ny sjef for bussene på Nesodden. Han overtok i høst jobben etter Jan Petter Ulltang som gikk
av med pensjon. Magne har forlengst kjørt alle busstraseene på

Buss- og båtfrelst
- Jeg begynte å kjøre buss etter militæret, forteller «Andøyværingen», som er bosatt i Rælingen med kone og to voksne barn. Etter det
har jeg kjørt det meste, og har jobbet med transport og logistikk siden
jeg kom til Oslo i 1985.
På fritiden er det båt som
gjelder, og jeg er godt
kjent med Nesoddens langstrakte kystlinje. Nå ser jeg
frem til å bli bedre kjent
med veiene, og ikke minst
passasjerene på Nesodden.
Jeg har forstått at Nesodden har landets mest fornøyde kollektive reisende.
Det forplikter, og jeg skal
gjøre mitt for at Nesodden
kan opprettholde tetplassen som kommunen med
flest kollektive reisende i
Norge.

Magne Elvik blir ønsket hjertelig velkommen av nesoddbussenes
”Grand Old Man” Torstein Bakmand.
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shutt…

Sikker «Roll on/roll off» - nå også for hurtigbåtene
Når et lavtrykk fyller fjorden med vann, er
det en utfordring å komme ombord eller i
land fra hurtigbåtene. Vannstanden ved en
springflo kan faktisk gå helt opp til bryggekanten, og da er lemmen like bratt som Holmenkollbakken. Dette har nesoddbåtene slitt
med i årevis, men nå er problemet løst.

«Hurtigbåtrampe»

Rullestoler og barnevogner har vært vår
store skrekk når Oslofjorden er fylt med
vann, sier den erfarne kapteinen, som nå
slipper å forlate rorhuset for å assistere aveller påstigende passasjerer.

Dagfinn Mahle og Finn Winther fra Akershus Kollektive Trafikkterminaler (AKT)
sørger for forbedret fendring for hurtigbåtene.
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www.signalen-da.no

ELSKET I OVER 25 ÅR

Vanligvis legger hurtigbåtene til kai på Nesoddtangen brygge med baugen mot «Klokke-

tårnet».
Ved store forskjeller i vannstanden vil båtene
i fremtiden legge til på tvers, og passasjerene
kan gå «vannrett» av eller ombord i båtene.
– En enorm forbedring, sier kaptein Arild Nybakk, som ved flere anledninger har måttet
trå til for å få folk i land.

UTGIVELSESPLAN 2019:
Vårnummer 22. mars
Sommernummer 21. juni
Høstnummer 6. september
Vinternummer 29. november
Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Det du trenger til jul og vinter!
WMF

SUNWIND

BÅLPANNE
EMBLA

GRYTESETT
5 stk kvalitetsgryter
INDUKSJON 18/10
SPAR 1300,–

-40%

1399,-

1199,-

Vi ønsker alle våre kunder en god jul og godt nytt år!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Sikkerhetsøvelser
– Sikkerheten om bord har høyeste
prioritet, sier kaptein Maziyar Arabi
på MS Dronningen.
Det er alltid en stedfortreder enten
i maskin eller bro, som kan seile
båten trygt til kai, dersom noe skulle
skje med maskinsjef eller kaptein.
Vi har ukentlige øvelser, slik at alle
som jobber om bord skal være best
mulig forberedt.

Truet med juling
Matros Geir Nicolai Mæhlum Jacobsen låres ned fra Kongen av maskinsjef Espen K. Fredriksen.

Kaptein Arabi har selv opplevd det som ikke
skal skje. En ungdomsgjeng truet kapteinen
med juling og nektet å gi fra seg tjuvegods. Han
og mannskapet opptråtte profesjonelt og rolig,
senket farten på båten, og ringte politiet. Da
båten la til kai, sto det syv politibiler og ventet
på gjengen.
– Vi har direkte kontakt med politiet og de
Lettbåten er sjøsatt og setter kurs mot
Aker brygge sammen med MS Kongen
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andre nødetatene, og trener på alvorlige
personskader, hjertestans og menneskelige
trusler.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

Under våre ukentlige «mob» og evakueringsøvelser øver vi i tillegg på:
• Oppmøte på stasjonene og forberedels til de
plikter som hviler på den enkelte

45 år i bygg og anlegg

• Kontroll av at besetningen er hensiktsmessig kledd
• Kontroll av at redningsdrakt/redningsvest
er korrekt tatt på
• Operasjon av eventuelle evakuerings-		
systemer
• Iføring av redningsdrakt eller termiske
verneklær for aktuelle besetningsmedlemmer
• Prøving av nødbelysningen for mønstring og
evakuering av fartøyet
• At det gis instruksjon i bruk av fartøyets
redningsredskaper og i overlevelse til sjøs
• Betjening av kommunikasjonsutstyr, nødsignaler og generell alarm
• Bruk av forskjellige brannslukningsapparater, herunder slanger som skal
kjøres med trykk
For at øvelsene skal være til minst mulig
sjenanse for passasjerene, foregår de

– Øvelse gjør mester, mester i sikkerhet, sier
kaptein Maziyar Arabi.

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

fleste øvelsene mens båtene har «hviletid».
Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig
med øvelser mens båtene går i rute.
Da informerer kapteinen om dette over skipets
høytaleranlegg, og øvelsen foregår så hurtig og
diskret som mulig.
- Vi er forberedt på det meste, sier kaptein
Arabi, men øvelse gjør mester, og vi kan alltid
bli bedre.
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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

Sommeren var over 7. oktober!
Søndag 7. oktober var det slutt for i
år. Etter tidenes sommer gikk siste
båten fra Drøbak.
Nesoddbåtenes «Sommerruter
2018» har slått alle rekorder, og
selv med tre båter har folk stått igjen
på Aker brygge.

Ekstrabåt
Nesoddbåtene Baronen og Baronessen fikk
tidvis følge av Tidevind i sommer.
«Vinden» ble satt inn som tilleggsbåt.
Med sol fra skyfri himmel var Rådhusplassen i
Oslo full av folk som ville på fjorden.
«Alle» ville til Drøbak i sommer. Tjuetotusen
passasjerer tok båten til «Julenissebyen».
En økning på over 40%!
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FISKETORGET
PÅ RÅDHUSPLASSEN

BORDBESTILLING

LUTEFISK fra 249,–

SILD OG JAZZ på torsdager

(må bestilles), men vi har mye
lekkert i sjømatdisken

LIVE MUSIKK FRA 19-21

tlf. 940 80 932

post@pipervika.no
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Adr: Myklerudveien 3 (bak Spar)

ÅPNINGSTIDER FAGERSTRAND:
10.00 - 18.00 (torsdag til 20.00)
Lørdag 10.00 - 18.00

Adr: Tangen Senter
Treningskvelder på Fagerstrand
Mand 16.00 - 18.00
Tors 18.00 - 20.00
Gratis arrangement for deg og din hund.
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ÅPNINGSTIDER TANGEN:
10.00 - 20.00
Lørdag 10.00 - 18.00

Vemodig

Flyttingen av «Øybåtene» fra Vippetangen til Aker brygge har vært en
kjempesuksess, og i sommer har over 1 million passasjerer blitt fraktet
ut til øyene i Indre Oslofjord.

- Det er litt vemodig, sier «mannen med den gule tralla».
Drøbakmannen Hans Preus har i over 20 år tatt nesoddbåten til hytta på
Ildjernet. Den første båten ut om våren, og den siste tilbake om høsten.
Pluss et betydelig antall ganger i løpet av sommeren.
Det samme sier «Henny på Håøya» og de andre stampassasjerene, som
tok et vemodig farvel med Baronen for i år,

Mange har i tillegg fått øynene opp for nesoddbåtenes sommerruter og
køen av passasjerer som ville til Drøbak og Son, strakk seg flere ganger
langt inn på Rådhusplassen.
Neste sommer blir køene neppe mindre, og når polarskuta Maud er konservert og på plass i Vollen skal «hele verden» dit.

– Men frykt ikke, sier billettør Joakim Holand. Vinteren går fort, og før du
vet ordet av det er sommeren, og sommerrutene tilbake. Takk for i år, sa
den blide og joviale matrosen, og erklærte sommeren 2018 for avsluttet.

??
Bortsett
fra noen svippturer til Drøbak i løpet av sommeren, bor
Henny Engen på Håøya hele sommeren.
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Verdens beste fiskesuppe?
Fiskerne i Flaskebekk Fiskesalgslag påstår
at de lager verdens beste fiskesuppe, men
ble utfordret av Indre Oslofjord Fiskesalgslag og Fisketorget.

Trygg bilpleie

Motvillig måtte representantene fra Flaskebekk Fiskesalgslag innrømme at suppen
som serveres i Oslo er minst like god som
den de serverer på Nesodden.

4 Km-service for

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

Kystkulturisten
Det var under Nesodden kommune årlige
kulturmønstring at laget påsto at de lager
”verdens beste fiskeuppe». Påstanden ble
registrert i hovedstaden og Helene Kristoffersen reagerte umiddelbart. Helene er
daglig leder på Fisketorget, hun har vært
styreleder i Indre Oslofjord Fiskerlag, skipper på egen skute og familien hennes har
fisket i Oslofjorden siden Reformasjonen. Vi har den beste fiskesuppa påsto hun, og
inviterte laget til fiskesuppeduell.

Beliggenhet
Ifølge de som har greie på eiendom er det
tre ting som teller: beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!

Kokken på bildet heter Jintana Madsen og hun er
fra Thailand!
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Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Fisketorget i Oslo har det!
Rett foran Oslo Rådhus, på selveste Rådhusplassen, ved siden av Rådhusbrygga og nærmeste nabo til nesoddbåtene.

Anders Kjeserud og Anna Suwara bor på Slottet (ikke det i byen, men det
på Nesodden). Det var første gangen de var innom Fisketorget, - men det
blir ikke siste gang, maten var deilig og beliggenheten er perfekt i forhold
til nesoddbåten, sa den kjente snekkeren fra Nesodden. Her blir de servert
av Brunilda Buraku fra Albania.

De to høvedsmennene fra Flaskebekk Fiskesalgslag Conrad Werner Wilson og Finn Espen Arnesen fikk noe å tenke på da Helene Kristoffersen
serverte «sin» suppe.

Dypvannsfisken uer er en delikatesse, sier Helene
– og dykker ned under disken.

Det er ikke bare fiskesuppa som er velsmakende på Fisketorget
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Klokketårnaquaviten
Det var som om værgudene ville ha et ord med
i laget da klokketårnetusiast Liv Jessen presenterte Klokketårnaquaviten på Signalen.

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF

Tåka lå tjukk som graut, og tåkeluren fra Color
Fantasy skapte en perfekt ramme rundt lanseringen.

Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
Nesodden Premium Juleaquavit 2018 har
bilde av Klokketårnet på forsiden av flasken,
og historien bak Klokketårnet på baksiden.

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

Eneste i landet?

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen

Såvidt vites er Klokketårnet på Signalen det
eneste i sitt slag i landet, kanskje også i hele
verden, som har sin egen aquavit.
Og det skulle da også bare mangle.
Aldri har et klokketårn vært gjenstand for så
mye diskusjon og sendrektighet, men til slutt
seiret fornuften og Historielaget.
Klokketårnet er nå restaurert tilbake til sin
opprinnelige «Sveitserstil» og ruver nå i all sin
prakt på Signalen.
Nesodden har fått et nytt landemerke og klokketårnet har fått sin egen aquavit!.

MNNH

Klokketårnentusiast Liv Jessen er synlig stolt av
Klokketårnet og Klokketårnaquaviten.
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www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand!

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god jul og godt nytt år!
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Nesodden Ballettskole
I høst har det vært «vaktskifte» ved Nesodden
Ballettskole.
Lena Arnesen har overtatt etter Mona
Svenneby, som har drevet Ballettskolen i tjueåtte år.
Tusenvis av håpefulle elever har frekventert
skolen opp gjennom årene, og flere skal det bli!

Lena har overtatt som skolens nye leder, og
lover å videreføre den jobben Mona har gjort.
– Mona har gjort en kjempejobb, sier Lena
som har to døtre, Caroline (17) og Celina (13)
som begge har gått på Ballettskolen siden de
var små – og danser fortsatt.

«Et vintereventyr»
Ballettskolens juleforestilling har i en årrekke vært førjulstidens vakreste eventyr, og
i hele høst har elevene øvd på den klassiske
ballettforestillingen. - Men skolen er ikke
bare dans og øving. Den er også et tilholdssted, et sted å treffes, føle tilhørlighet og få
mestringsfølelse, sier Lena som har sittet i
styret i Ballettskolen i flere år, og har bakgrunn som barnehagelærer.

Ulike sjangere
I tillegg til ballett danses det ulike sjangere
som hiphop, showjazz, jazz, musikal, kompani og funk. Alle sjangere er delt opp i flere
årsklasser fra fire år og oppover. Til sammen
140 elever fordelt på tjueto kurs i uken.
Nytt av året er selskapsdans med selveste
Nadya Khamitskaya som instruktør. Her er
gruppene inndelt i «nybegynnere”, «litt øvet»
og «øvet».
– Kom skal vi danse, sier Lena og inviterer
godt voksne nesoddinger til Grendehuset på
Fjellstrand. Hver onsdag er det bare å møte
opp her.
– Jeg vet at det finnes mange danseløver på
halvøya, sier trebarnsmoren som er født og
oppvokst på Nesodden.
Vi har kurs på Grendehuset på tirsdager for
barn fra 4–9 år.
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Iris Hansen Gjevjon er åtte år og går på Berger skole.
- Jeg begynte å danse ballett da jeg var fire, forteller
hun. Jeg har hatt et opphold, men gjorde come-back i
høst, sier ballerinaen og knytter skoene.

Ballettskolen har i alle år holdt til i Samfunnshuset, det
gjør den fortsatt. Nå med Lena Arnesen som ny leder.

Amanda, Ine og Alva tar en pust i bakken

Ebba og Lara strekker seg mot taket!

Nora Helena Dyrholm har danset klassisk ballett hele livet. Hun er utdannet ved Royal Academy of Dance, og
Universitetet i Stavanger. Hun har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo, og har undervist ved en rekke
danseskoler og organisasjoner. Her instruerer hun elevene ved Nesodden Ballettskole. Nora er en av ballettskolens fire dyktige instruktører.
24

VED TIL SALGS

Vi gir deg

Bjerk i storsekk,
80 l. og 60 l sekk.
Gran i storsekk.

30%
på brille og

Bestilling mottas på tlf:

66918048/95820102/
90879586 mellom
08.00 - 10.00 og
20.00 - 22.00

solbrille nr. 2

NESODDEN TORGHANDEL

Gjelder ved kjøp av komplett brille
ogved
solbriller
med og
Gjelder
kjøp av komplett
brille og
solbriller meduten
og uten
styrke. Tilbudet er
styrke.
personlig og du får 30% på den rimeligste.
Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Tilbudet er personlig og du får
30% på den rimeligste.
Kan ikke kombineres
med andre tilbud.

Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Nesoddens nyeste tannklinikk – du finner oss på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlege Fredrikke Arenfeldt Omdal
• Tannpleier Annette Seim Karlsen

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no

Foto: Mester Grønn
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

TA MED DEG VÅRT
NYE juleHEFTE!

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Coro Misto - Julekonsert i Nesodden kirke
Hele verden har et «forhold» til Mikis
Theodorakis og hans «Zorba the
Greek». Filmen og musikken sitter i
ørene til enhver nordmann som har
levd en stund, og da Marilena Zlatanou
kom til Norge på nittensyttitallet, var
det Zorba de fleste nordmenn forbandt
med Hellas.
– Jeg kommer fra Thessaloniki, den
nest største byen i Hellas forteller Marilena. En by som ble grunnlagt 315 år
før Kristus, en by som er kjent for sine
festivaler og et allsidig og pulserende
kulturliv. Sin greske kulturarv hadde
hun med seg til Norge.

Øya Thassos
Det var imidlertid på øya Thassos reisen til
Norge begynte. Der traff Marilena sin «Zorba»,
nesoddingen Jørgen Ibsen, og «søt musikk»
oppsto. Resultatet har blitt sønnene Alexander som er sosiolog og jobber på Stortinget, og
frilansmusikeren Stefan.
– Stefan har vært kantor i Skoklefall kirke, og
jobber bl.a. sammen med Alexander Rybak, og
meg, forteller en stolt mor.
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HAR DU EN

MILJØBOMBE
I HAGEN?
Er du en av de som eier en
fyringsoljetank? Da kanskje du
trenger en rens og godkjenning
av tanken? Eller kanskje du vil
ha den sanert og fjernet?
Vi fikser dette! Alt fra tømming,
rensing, fjerning og innmelding til
kommunen.
Gamle tanker som ruster og skaper
lekkasje til grunn, kan koste eier
store summer.

Norva24 Sandnes Transport

I

post@sandnes-transport.no
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I

Døgnvakt 66 96 55 10

I

norva24.no

Kor
Koret Coro Misto betyr «Blanda
kor» på latin, og består av 15 nesoddinger med vakre stemmer. Mezzosopranen Marilena er ofte solist i
koret, og har svingt dirigentstokken
siden koret ble etablert i 1997. Den
samme dirigentstokken bruker hun
i Arkadiakoret, som er Norges eldste «greske» kor. På repetoaret til
Arkadiakoret står Bysantisk kirkemusikk, gresk folkemusikk, og verker av moderne komponister som
Mikis Theodorakis.

Julekonsert
I Nesodden kirke den 22. desember
blir det imidlertid ikke Theodorakis
men tradisjonelle, kjente og kjære
julesanger så vel som enkelte
satser av det klassiske repertoaret som fra «Juleoratoriet», som
handler om Jesu fødsel, skrevet av
Johann Sebastian Bach i 1734, og
«Halleluja koret» av Georg Friedrich Händel i 1741.
Rammen rundt Coro Mistos julekonsert kan ikke bli bedre.
Nesodden kirke er noe av det vakreste vi har på Nesodden!

Coro Misto består av 15 vakre stemmer fra Nesodden, - men vi har plass til flere,
sier korets dirigent Marilena Zlatanou.
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3 TIMER

SØNDAGSÅPENT

PARKERING

9. og 16. DES.
14–18

GRATIS

23. DES.
14–20

På Tangen Senter gjør vi alt for at du skal få en enkel og koselig handel før jul.
Varierte og inspirerende butikker, hyggelige ansatte med gode tips
til gaver og julemat, og ikke minst, skikkelig god julestemning.
Det er vårt bidrag til at du skal få en behagelig start på julen.

Ord. åpningtider:

10-20 (9–18)
Meny: 8-21 (19)

På Tangen Senter finner du også
helseforetak, lege, tannlege, NAV
og andre servicetjenester.

Se www.tangensenter.no
for avvikende åpningstider i julen.

gratis

3 TIMER
PARKERING
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www.tangensenter.no

«Førstereisgutten»
Den nye redaktøren i Akershus Amtstidende valgte den rette dagen å reise med nesoddbåten for første gang. Det var
den 31. oktober, dagen da det ble kjent at Kongen, Dronningen og Prinsen får stikkontakt i 2019. «Førstereisgutten» ble
euforisk da kaptein Morten Berg lot ham sitte i kapteinsstolen og styre Kongen.

Fra Moss

«Førstereisgutten» Mattias Mellquist gikk ombord i MS Kongen med skrekkblandet fryd
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– Jeg har vært i båt før, skrøt Mattias Mellquist, jeg er tross alt fra
Moss og har krysset fjorden utallige
ganger med Bastøy Fosen. Dette var
imidlertid min første tur med nesoddbåtene, sier den nye redaktøren
i Amta. Han skulle gjerne hatt den
samme utsikten fra sitt kontor i Drøbak, som kaptein Morten Berg har
fra sitt «kontor» ombord i Kongen.
Trehundreogsekstigraders utsikt til
noe av det vakreste Norge har å by
på, og som han lover at Amta skal bli
flinkere til å rapportere fra.
Nesoddbåtene er nesoddingenes
stolthet, sambandet er det største i
Norge, og det bor flere folk på Nesodden enn i Frogn!
Redaktøren fikk klare meldinger fra
folket om bord om at Amta kan bli
(enda) flinkere til å rapportere fra
Nesodden.

Journalisten, fotografen
og redaktøren
– Jeg har vært i båt før, skrøt Mattias MellquMattias Mellquist har en omfattende karriere
i media bak seg. I Moss Dagblad jobbet han

som nyhets- og sportsjournalist i 14 år, og
i Vestby Avis var han redaktør i 6 år. Han er
bosatt med samboer og hund i Moss. Hunden
heter Jonathan og er en Lancashire heeler,
en liten kugjeter fra England.
– Nå gjeter den meg, sier redaktøren med
glimt i øyet.

Glimt i øyet får han også når Color Magic
kommer glidende inn fjorden, og han griper
til kamera.
– Hvor fort går hun, spør han kaptein Berg,
som kan berolige med at skuta er innafor
Dyna og må gå for sakte fart. Redaktøren
senker kameraet og skjønner at han ikke
har gjort et scoop. Turen med Kongen frister
imidlertid til gjentakelse.
– Dette var garantert ikke min siste tur med
nesoddbåtene!
Vi ønsker den nye redaktøren i Amta lykke til
med sin gjerning.

Mattias Mellquist måtte gjennomgå en bratt lærekurve for å få lov til å innta kaptein Morten Bergs
«kontorstol».
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Mattias Mellquist er 41 år, men her har gutten i
mannen våknet!

Nobina 0416.qxp_Layout 1 23.11.16 19.53 Side 1

Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
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Nesodden Hundespa
Loui er en «Australian Cobberdog» eller
en «Drøbakhund» som noen kaller rasen.
Han har krøller over hele seg og er en
skikkelig jålebukk. Han elsker å være ren
og pen, være nyfrisert og ha velstelte negler. At ørene også er rene og pene er en
selvfølge for sjarmøren, som elsker Nesodden Hundespa.

Den gamle bussgarasjen

Loui er klar for «full pakke» på Nesodden
Hundespa (Før)
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Lillian Tjølsen og Nesodden Hundespa holder
til i den gamle bussgarasjen på Fagerstrand, et
«landemerke» for folk som har levd en stund.
Kundene kommer kjørende fra hele Nesodden,
Drøbak og Oslo, og parkerer rett utenfor inngangsdøra. Trenger bilen ny vindusrute fikser
nabobutikken det mens bikkja er på spa. Riis
Bilglass holder til vegg i vegg.
- Eldstegutten min holder også til i nærheten.
Han går på Myklerud skole, og vi bor bare 1000
meter herfra, sier damen som har skapt sin
egen arbeidsplass. Etter 15 år i utelivsbransjen
har jeg endelig fått anledning til å jobbe med
det jeg liker aller best; å jobbe med hund. To
år i lære, diverse kurs og et godt lag med dyr
er oppskriften, sier jenta som startet butik-

Praktfulle hager i Nederland og Belgia

UTFLUKTER INKLUDERT

Bli med Tore Henning Larsen, redaktør i Signalen,
på et elvecruise gjennom Nederland og Belgia.
• Kanalbyen Amsterdam
• Hageanlegget i Appeltern i Belgia
• Floralia vårblomstutstilling i Belgia
• Den botanisk hagen i Meise
• Belgias nest største by, Antwerpen
• Den verdensberømte blomsterparken Keukenhof
• Vi seiler med det førsteklasses skipet MS Serenity
18. april 2019 (påsken) | fra kr 10 980

T: 21 99 56 00 | E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no
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ken hjemme ved årsskiftet 2014/15. Som den
eneste hundefrisøren på Nesodden har pågangen vært enorm, spesielt etter at hun flyttet inn
i den gamle bussgarasjen. Her kan hundeeierne
vaske sine firbente venner selv, eller få jobben
gjort profesjonelt.

Pågangen er stor, spesielt før 17. mai og andre
høytidsdager. Dagens hundeeiere er opptatt av
hundens ve og vel, og jeg vet hva alle hunder
ønsker seg til jul, sier Lillian:

Et opphold på Nesodden hundespa!

Håndverk & kvalitet
Lokalprodusert

KVALITETS
GARANTI

Åpningstider Tangen Senter
Mandag - fredag: 09.00 - 20.00
Lørdag: 09.00 - 18.00
Tlf. 32 22 97 15

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

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

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www.lillesandhus.no
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Forsikringsrådgiveren
Han har det største smilet og det lengste håret på Nesodden.
Han etablerte Norges første «miljøbud-firma» med sykkelbud,
mopeder som gikk på planteolje og biler som gikk på propan.
Nå er han personlig forsikringsrådgiver og representerer
Codan Forsikring

Husbesøk
I gamle dager kom til og med leger på hjemmebesøk, nå konsulterer man legen
via en app.
Det samme gjelder bank og forsikring, og vi vippser og googler i vilden sky.
Personlig rådgivning er en saga blott, og gode råd er som oftest dyre. Det har
Øyvind Sogge skjønt, og tilbyr gratis rådgivning.
– Dersom gjennomgangen av dine forsikringer ikke viser at du kan få en bedre
avtale ved å bytte forsikringsselskap, tjener jeg ikke fem øre, sier den langhårete
rådgiveren som har hatt langt hår så lenge han kan huske.

Til Nesodden
– Første gang jeg var på Nesodden var i 1978. Jeg var fem år, vi bodde på Hovseter, og jeg syntes Tangen Centrum var et kjempedigert kjøpesenter.
Da min eldste datter Tanya foreslo at vi skulle flytte til Nesodden var jeg ikke i
tvil, mine minner fra Nesodden var store og gode.
Nå har vi kjøpt hus på Fjordvangen av Wilson Eiendom og stortrives. Jeg har
hjemmekontor og driver rådgivningen derfra, sier Øyvind og garanterer at ingen
av betingelsene i forsikringene han selger er skrevet med «liten skrift».
Alt er skrevet med samme bokstaver, sier den joviale rådgiveren.
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Øyvind Sogge er tilbake på Nesodden og kjøpesenteret han besøkte
første gang som femåring.

personlig forsikringsrådgiver på Nesodden!
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Har du rett forsikring?
Jeg tar en uforpliktende gjennomgang av dine forsikringer på telefon – kan også foreta hjemmebesøk.
Alt innen privat- personforsikringer og næring fra
Codan Forsikring og Danica Pensjon.
I tillegg til våre gode vilkår, har vi vilkårsgaranti mot
deres gamle selskap.
Vår barneforsikring ble best i test i jan 2018.

Kontakt Øyvind Sogge i dag på 40 121 000 / info@dalion.no
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Varmepumpemannen
Roy Brodin har levd med «hvitevarer» hele sitt liv. Pappa Helge drev
i en årrekke Brodin Service og reparerte alt elektrisk som gikk i stykker.
Nå er han lagersjef i NESODDEN
El-TJENESTE AS, som leverer varme
til de tusen hjem.
– Bare i år har vi montert bortimot
200 varmepumper, sier Roy og smiler fra den ene ringen i øret til den
andre.

Varmt hus
I løpet av en formiddag ble nylig et 100 år gammelt og kaldt hus forvandlet til et «drivhus». En
luft til luft-pumpe ble installert og 3-4 panelovner kunne pensjoneres. Viften går hele tiden, og
tilsvarer det elektriske forbruket til en lyspære.
En ekstra «peisfunksjon» gjør at viften går, selv
ved oppnådd temperatur for å spre varme fra
peis eller andre varmekilder. I tillegg, og på
toppen av det hele sparer man opptil 50 og 60
prosent strøm hvis den ikke brukes til kjøling.

Roy Brodin er født (på fødestuen i Drøbak) og oppvokst på Nesodden. Han er bosatt på Ellingstadåsen med
kone og til sammen seks barn. Vi har ingen felles sier han spøkefullt, bortsett fra hunden Tink. Den er en
blanding av Flatcoated Retriever og Irsk Setter og passer på oss alle sammen.
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Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass

NE SODD EN

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

NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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– Utviklingen de siste 30 årene har vært enorm, forteller Roy. Dagens
pumper gir hele 5kW varme ved minus 15 grader og utrolige 4kW ved
minus 25 grader ute med den største pumpen. I tillegg renser dagens
pumper luften og har et lavt lydnivå.

sorte baksiden på et kjøleskap som var varmt? Den var varm for å kunne
produsere kulde. Varmepumpen tar energi fra kald luft og omdanner den
til varme.
Forstå det den som kan, men det virker. Det 100 år gamle huset har aldri
vært varmere. Bortsett fra i sommer, men dersom varmepumpen hadde
vært montert da, kunne man brukt den til å kjøle ned huset.
Magisk!

Kjøleskap
En varmepumpe er nemlig et omvendt kjøleskap. Den henter luften utenfra og leverer den som oppvarmet luft innendørs. Hvem husker ikke den

Det kan være en utfordring å montere varmepumper i gamle hus,
men resultatet blir bra.

Utedelen er på plass og varmepumpemannen har begynt å trylle.
Kald luft omdannes til varm luft!
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Foto: GettyImages

Med RuterBillett kan du fornye billetten
med et tastetrykk, og ta deg tid til å dvele
litt ved soloppgangen.
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Snøfall

Alle bilder fra forestillingen: Bård Gundersen

Oslo Nye Teaters oppsetting av TV serien Snøfall er eventyrlig, magisk og en fulltreffer for
barn i alle aldre.
Selv godt voksne skeptikere, som ikke tror på
Jul E Nissen, har godt av å se forestillingen på
Oslo Nye.
Teateret har overgått seg selv og produsert en
«innertier» av en forestilling.

Tilhørighet
Snøfall handler om foreldreløse Selma, som
drømmer om å få sin egen familie. Hun finner
veien til eventyrverdenen Snøfall der overraskelser, farer og magi venter.
Når en stjerne lyser på himmelen og Julenissen
forteller Selma at det er hennes far, Julenissens
sønn som lyser, er der ikke et øye som er tørt i
salen.
Snøfall handler om mot til å være seg selv,
kjempe for det man har tro på, og til å møte det
man frykter mest.
Men først og fremst er det en historie om tilhørighet og det å ha noen som du deler noe med.
Sammen med hunden Kasper gjør Selma og
resten av ensemblet en fabelaktiv jobb med å
fortelle nettop dette!
Årets førjuls- eller julegave?
Snøfall spilles i hele desember, og Oslo Nye TeaterDet
erble
bare
en kort
båttur fra
trangt
om plassen
vedNesodden.
Aspon.
Med de magiske og eventyrlige nesoddbåtene!
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Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Ny bok: «Kunstnerkommunen»!
Den rikt illustrerte boka forteller historien om hvordan
det gikk til at halvøya sør for Oslo fikk landets største
tetthet av kunstnere.
Her kan du lese om utviklingen av et helt spesielt kunstmiljø – i et historisk og samfunnsmessig perspektiv.
Boka presenterer også rundt 70 av de viktigste kunstnerne, og gir et bilde av situasjonen i dag.

Kathrine Geard presenterer boka si akompagnert av Leif Blix
og Lars Nygård (trekkspill)

Galleri Vanntårnet
Galleri Vanntårnet var fylt til taket av kunstnere og kunstinteresserte som ville bokbade sammen med Sjur Sætre og Kathrine
Geard.
Boken om Kunstnerkommunen Nesodden er skrevet av Kathrine
Geard, og slår fast at Nesodden er landets kunstnerkommune.
Årets julegave?
Sjur Sætre bokbadet sammen
med Kathrine Geard

Sjur Sætre bokbadet sammen med Kathrine
Geard
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Båtruter 2018

Julerutene 2018

(Gyldig 02.04.2018 – inntil videre)
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Med hensyn til fridager er årets jul- og nyttårsfeiring ideell.
Både jul- og nyttårsaften faller på en mandag,
og det er duket for en skikkelig langferie.

Mandag - fredag

Assisterende regionsjef Håkon Fauskanger i
Norled skal feire hjemme i Bergen, men kan
fortelle at nesoddbåtene går som normalt
frem til julaften, deretter:
Julaften
kjøres lørdagsrute fram til 16.00, deretter
er det timesavganger.
1. & 2. juledag og 1. nyttårsdag
kjøres søndagsrute.
I romjulen
kjøres det iht sommerrute, det betyr bl.a. at
linje B20 Aker brygge-Vollen/Slemmestad innstilles.

God jul!
Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag
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LØSN.3-18: Ekstremsommeren sørpå i år gjør nok at mange ikke gruer seg til sure høstkvelder, men ser fram til den fargerike årstiden

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Synnøve Solbakken

fra Nesoddtangen.
Med gavekortet kan du handle for
500 kr hos Lille Have på Fjellstrand.

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 8. mars 2019.

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 GLANSBILDE

Minigalleri og Rammeverksted
på Fjellstrand.

Lykke til!

Juletrekompaniet Holen & Hagen

«Corncrake»

Theo Holen har solgt juletrær på Tangen Senter siden han gikk i bleier.
Hans far, og to onkler drev i årevis The Holen Brothers Christmastree Company.
Nå har Theo overtatt businessen sammen med barndomsvennen Tor Stefan Hagen.
Sammen fortsetter de tradisjonen med å selge juletrær på «Torget» på Nesodden, og skaper
julestemning i adventstida.
- Vi drar på juletrebefaring til Danmark og Sørlandet for å plukke ut trær av alle beste kvalitet.
Slik sikrer vi oss de beste trærne i norden, sier gutta.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
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Norske leverandører
- Vi prøver så langt det er mulig å kjøpe trær
fra norske leverandører, sier radarparet. Vi har
edelgran, norsk gran, fjelledel, nobel og furu,
og synes det er helt all right å tilbringe adventstiden på «Torget».

Til daglig jobber Theo med produktutvikling i
Cisco Systems, og Tor Stefan studerer pedagogikk.
- Vi treffer bokstavelig talt gamle kjente, (venner av våre besteforeldre og foreldre), og venner på vår egen alder. Vi har begge dype røtter
på Nesodden, og nåde oss dersom trærne
drysser. Da lover vi å kommer hjem og støvsuge, sier gutta spøkefullt.

Rocking around the
Christmas tree!
- Vi kommer til å rocke rundt juletrærne og
selger juletrær helt frem til julaften. I tillegg
til Tangen Senter, selger vi trær utenfor Coop
Prix Bjørnemy og Kiwi Flaskebekk. Gutta kjører hver sin pickup truck fra 80-tallet, og fikser
hjemkjøring (på Nesodden) for en femtilapp.

Førjulstemning i
Tangen Senter
Senterleder Jorunn Røed lover stor stemning
og full aktivitet i senteret i hele adventstiden.
I samarbeid med Nesodden kommune tennes
julegrana lørdag 1. desember. Dette er en fantastisk hyggelig tradisjon. Spesiell stas er det
for barna, når nissen kommer med sekken full
av poser. I år er programmet for dagen enda
mer innholdsrikt enn tidligere.

Tor Stefan Hagen og Theo Holen lover «ferske» juletrær til jul!
Ellers i desember kan Tangen Senter invitere
til julekos og moro; spesielt for barna. Det blir
juleverksted, pepperkakepynting, bamseverksted og ansiktsmaling.
– Dette er bare noe av alt som skjer, sier senterleder Jorunn Røed. «Solan og Ludvig» kommer
søndag 9. desember. Da kan barna møte disse
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kjente film-figurene, og bli tatt bilde av sammen
med dem.
For øvrig vil det også bli korsang, pepperkaker
og gløgg. Tangen Senter ønsker velkommen til
en hyggelig førjulshandel!
Følg med på senterets Facebook-side for tider
for de enkelte aktivitetene.

Nesodden Tannregulering

«Corncrake»

- nå slipper vi å reise til byen!

Senterleder Jorunn Røed i Tangen Senter trenger så absolutt ikke tannregulering, – men Nesodden gjør det. Kjeveortoped Shervin Shadnazar har overtatt de gamle lokalene til Akershus Amtstidende, og åpnet en lenge etterlengtet og sårt tiltrengt tannreguleringsklinikk.
Jorunn smilte med like hvite tenner som fargen på orkideen, da hun ønsket Shervin velkommen
til Nesodden.

Gode ambassadører
– Smiler gjør også Una og Espen Seim Parmann.
Det var de som fortalte hvor fantastisk det er
på Nesodden. Etter å ha pendlet fra Oslo til
Nesodden for å etablere klinikken, er Shervin
overbevist.
– Et fantastisk sted med mange hyggelige mennesker og et unikt kollektivt reisetilbud.
– Jeg pendler mot trafikken, og har en nesoddbåt nesten helt for meg selv, på vei til jobben.
Turen fra Frogner til Aker brygge tar fem minutter, og på båten har jeg min «egentid».
«Friminutt» i 23 minutter hver vei er ren luksus!

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Veien til kjeveortopedi
– Jeg var ferdig utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo/Odontologisk fakultet i 2005,
forteller Shervin.
Deretter tok jeg viderutdanning innen kjeveortopedi, og har drevet egen klinikk på Majorstua
i over 10 år.

??
Senterleder Jorunn Røed ønsker Shervin Shadnazar og hans tannreguleringsklinikk
velkommen til nyoppussede, lyse og lekre lokaler i Tangen Senter. Klinikken holder til i
andre etasje, med inngang mellom Meny og Vinmonopolet
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Sammen med sin kone Minou Nirvani, som også
er tannlege, er han bosatt på Frogner med en
datter på syv, og en sønn på tre år.
– Vi er begge født i Teheran i Persia, sier Shervin om seg og Minou, men jeg er Oslo-gutt, opp-

vokst på Løkka og har bodd på Nordstrand og
Frogner. Kanskje blir det Nesodden etterhvert,

sier han og trekker på smilebåndet. Una og
Espen har helt rett, Nesodden er fantastisk!

Tannregulering (kjeveortopedi)
Kjeveortopedi er en spesialitet innenfor tannlegeyrket som krever tre års viderutdanning.
Kjeveortopeden jobber med pasienter henvist
fra allmenntannlegen, og behandler tannstillingsfeil både med hensyn til estetikk og
funksjon.
– Det er vanligvis barn og ungdom som henvises for kjeveortopedisk vurdering og behandling, forteller Shervin. På denne måten kan
bittfeil korrigeres tidlig mens barnets kjever
ennå er i vekst. Avhengig av hvilken bittfeil
som skal korrigeres tar en kjeveortopedisk
behandling 1,5 til 2 år.

«Corncrake»

Voksne pasienter kan også få utført tannregulering opplyser kjeveortopeden. Behandlingen kan ta noe lengre tid enn hos barn,
men nye metoder og materialer gjør at reguleringsprosessen er både skånsom og lite
skjemmende. Det meste av kjeveortopedisk
behandling utføres med økonomisk støtte fra
HELFO, man betaler bare en egenandel selv.
Unntaket er tilfeller der behandlingen kun
er estetisk motivert. Den type behandling gir
ikke rett til offentlig støtte.
??
Lisa Warnquist er tannlege/helsesekretær, og er bosatt på Hellvik med mann og to barn.
Her er hun i resepsjonen sammen med ekteparet Shervin Shadnazar og Minou Nirvani.
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Nå slipper vi å reise til byen for å få regulert
tennene, det er bare å ta en tur til «Tangenbyen»!

Hellviktangen
De fleste av oss forbinder Hellviktangen
med sommer og sol, bading og grillfest,
men Nesoddens og Oslofjordens «perle»
er mye mer enn det.
Spesielt i vinterhalvåret, med fyr på peisen,
en utrolig atmosfære og en økologisk meny
i særklasse.
Maten på Hellviktangen er himmelsk, det
kan medlemmene i Nesodden Næringsråd
bekrefte.

Besøk og befaring
Anført av lederen i Nesodden Næringsråd
Torgeir Koteng og den nye næringsrådgiveren i Nesodden kommune Hege Andersen
besøkte Næringsrådet Hellviktangen i høst.
Det staselige gamle herskapshuset ble vist
frem av Bente Westergaard som har drevet
stedet siden 2008. Næringsrådet var samstemt: Hellviktangen er stedet!

Hellviktangens historie
Grosserer Petter Brandt var en selskapelig
anlagt herremann. I 1779 kjøpte han Skoklefald gård og fikk Hellviktangen med på
kjøpet. Der bygget han et fasjonabelt sommersted og inviterte sosieteten fra Christi-

Hellviktangen i vinterskrud
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ania på besøk. Han hadde egen båtfører og en stor seilbåt,
og det skal ha vært ganske «høy sigarføring» på turene
over fjorden. Hva som skjedde med den glade grosserer vet
vi ikke, men det er mulig at det gikk dårlig med forretningene, for både Skoklefald gård og Hellviktangen ble solgt.
Kjøperen (i 1810) var også en «glad laks», så Hellviktangen
fortsatte å være et sted for overklassn i mange år.
I 1903 kjøpte A. Hennum Hellviktangen. Han hadde vært
norsk konsul i Spania, og bygget om huset til jugendstil.
I 1905 kjøpte han sin egen dampbåt, og etablerte Helvig
Dampskibsselskab. Båten fikk navnet D/S Helvig og gikk
mellom Helvik og Christiania.
Bakersvennene kjøpte Helviktangen av konsul Hennum
i 1924 og brukte det som feriehjem. Under krigen ble det
brukt til flyktninger, og sto deretter lenge til forfalls. I 1978
kjøpte Staten området for å sikre det som firområde, og
huset skulle brennes i en brannøvelse. Heldigvis ble det
stoppet av lokale ildsjeler, og Nesodden kommune fikk eiendomsretten til huset. Kommunen ga bruksretten til Stiftelsen Hellviktangens Venner som fikk disponere huset og
sørge for vedlikeholdet, og takk for det!
I 1998 ble huset leid ut til Kunstkafeen A/S, som fremdeles
leier huset av Stiftelsen. Det har vært fire drivere av stedet
siden overtagelsen, og i 2008 overtok Bente Westergaard.

Julemarked og vinterstemning
Hver lørdag og søndag i hele adventstiden er det Julemarked på Hellviktangen, og utover vinteren lover Bente
Westergaard den samme lune og gode atmosfæren. Legg søndagsturen langs Kyststien, til Hellviktangen, sier
Bente og ønsker velkommen til det «sommerlige» stedet
også om vinteren.

At maten på Helviktangen er god kan den nye næringsrådgiveren i Nesodden kommune
Hege Andersen bekrefte. Her sitter hun mellom Paul Støp fra Sjøsenteret Nesodden AS
og Hilde Agnethe Haugen
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VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

• 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

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

PREMIERE 31. JANUAR 2019
OSLO NYE HOVEDSCENEN

SKANDINAVIAPREMIERE 25. JANUAR 2019
OSLO NYE CENTRALTEATRET

NYPREMIERE 11. APRIL 2019
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

Regi: Birgitte Victoria Svendsen
Scenografi: Dagny Drage Kleiva
Med: Anders Hatlo, Modou Bah m.fl.

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

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

