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Utgis i samarbeid med RUTER, NORLED og NOBINA – Nr. 4 - Vinter 2019 31. årgang

Les mer om:
• Kiwi Flaskebekk
• Elisabeth Grieg ny styreleder i Norled
• Helsestasjon for ungdom
• Vinter på Hellviktangen • Bispevisitas
• Nesodden kirke • Nesodden prestegård
•Gamle møbler blir som nye • «Store Blå»
• Hvor er de nå? • Gode gamle busser
• Ny teknisk driftsleder for bussene
• Mindre glitter og stas • «Villminken»
•Kantina på Fagerstrand
• Spionene på Skoklefall

Følg oss på Facebook

Nesodden kirke

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.
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ÅPNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG 11.00 - 01.00

• FREDAG - LØRDAG 11.00 - 03.00 •

SØNDAG 12.00 - 00.00

Den må skrapes og males – og gjenoppstå i
fordums prakt, som den kulturbæreren den
er, sammen med kirken.
Slik at vi også i fremtiden kan synge «Slekt
skal følge slekters gang».
For ikke å snakke om «Deilig er jorden»!

Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand

Utgiver: Signalen-da i samarbeid med:

Nesodden kirke er det nærmeste vi kommer
himmelen, på Nesodden.

Kjære leser
Biskopen i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt har tatt båten.
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Takk for i år, gledelig jul,
og på gjensyn i 2020.

Han ville møte oss, og hvor møter man
nesoddingene?
Svaret vet vi alle; på båten! Den er vår ferdselsvei til og fra byen, landet og verden.
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Biskopen likte det han så og fikk oppleve.
Han «styrte» båten noen minutter, og ansiktsutrykket hans var som et barn på julaften.
Bispevisitasen ble en suksess, og planleggingen av Nesodden kirkes 850-års jubileum er
i gang.
Kirken er noe av det vakreste vi har på Nesodden, og vi håper er at eierne er sitt ansvar
bevisst.
«Kirken den er et gammelt hus» synger vi i
salmen, og gammel er også prestegården.
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Følg oss på

Kiwi Flaskebekk har blitt nesten dobbelt så stor!
Ellen og Roar Johansen stråler (om mulig) enda mer enn de
vanligvis gjør, og det har de god grunn til.
Kiwi Flaskebekk har blitt nesten dobbelt så stor, og skinner
som en nyslipt diamant, etter en «total makeover».
Butikken er ikke til å kjenne igjen, og Nesodden har fått en
ny fantastisk forretning.

Familiebedrift
Kiwi Flaskebekk er en god gammeldags «familiebedrift».
Ellen og Roar eier «franchisen», og Roars sønn Joakim er butikksjef.
Sammen med 25 ansatte har de skapt en blomstrende bedrift, spesielt
etter at Ellen tok inn blomster. Nå har hun fått et eget blomsterhjørne inne
i butikken, og lover at utvalget har blitt enda bedre.
– I tillegg har frukt- og grøntavdelingen; vårt «hjertebarn», endelig blitt utvidet og fått den plassen den fortjener., sier hun og bobler over av begeistring. – Forretningen har blitt et eventyr, og vi gleder oss til å vise den frem.

Enorm jobb

Ellen og Roar har sammen med sønnen Joakim skapt en fantastisk
forretning på Flaskebekk, midt i «hjertet» av Nesodden.

Det er firmaet PoB Entrepenør som har gjort jobben.
Utendørs graving begynte allerede i begynnelsen av september, og den 26.
oktober stengte butikken.
- Dette kan vi, sier Marius Kristiansen i PoB, vi bygger 10-15 butikker i året,
og selv har jeg vært med på å bygge nesten 60 butikker rundt om i landet.
Trening gjør mester, sier drammenseren, da blir resultatet bra.
Han har ledet 30-40 mann som har stått på, slik at butikken kunne åpne
torsdag 28. november klokken 10.00, som planlagt.
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(Nesten) hele Kiwi-gjengen samlet til julebord, kort tid før åpningen av den nye butikken.
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KIWI FLASKEBEKK REÅPNER
TORSDAG 28. NOVEMBER KL. 10

KIWI fortsetter å satse på grønnere butikker, og nå har vi oppgradert
KIWI Flaskebekk med nye fryse- og kjøledisker med CO2-anlegg, det
eneste kuldemediet som ikke forurenser. Vi har bygget ut og modernisert
og ønsker deg velkommen til en ny, større og topp moderne KIWI-butikk
med utvidet sortiment, ekstra stort vareutvalg, grønnere og mer miljøvennlig!

Konkurranse:

TIPP & VINN
EN HANDLEVOGN
FULL AV VARER

VI TREKKER EN VINNER LØR 30. NOV

Smaksprøver:

FRUKT &
GRØNT
TORSDAG

Til barna:

OVERRASKELSER
TORSDAG
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Til barna:

ANSIKTSMALING
TORSDAG KL 14-18

JOAKIM

BUTIKKSJEF,
KIWI FLASKEBEKK

Ta med deg vårt nye julehefte!

Rutebåt til Steilene
også i 2020

ha
Alle r sin jul!

1090
+ pant

3870
MARSIPANPØLSER

110 g 5 pk Nidar, pr. kg 351,82

JULEBRUS

1,5 liter, pr. l 7,27

Det er en gledessrtålende ordfører som har mottatt nyheten om at Ruter
fortsetter anløpene til Steilene neste sommer.
Årets «prøveanløp» ble en suksess, og med faste anløp i sommerhalvåret blir det enda enklere å f.eks. gifte seg der ute.
Det vet ordføreren alt om, han giftet seg med Edina på Steilene i sommer.
- Bedre sted å bli «spleisa» enn Steilene, skal man lete lenge etter, sier
ordføreren.
Nå ligger han i hardtrening med trossa. Han vil kaste trossa når nesoddbåten har sitt først anløp på
Steilene til våren, og lover
samtidig en stor dugnad og
opprydding på øya.

990

+ pant

- Dessverre er ikke området
rundt «dypvannsbrygga» blitt
vedlikeholdt slik den skulle
og burde, men i sommer gikk
kommunen inn og brygga ble
reparert og forsterket.

JULEBRUS LETT
1,5 liter, pr. l 6,60

KIWI Flaskebekk

Neste vår skal det ryddes opp
i området rundt brygga.

Kapellveien 84, Nesoddtangen

Mandag - lørdag

7-23

Et fast anløp åpnet fantastiske
nye muligheter for Steilene.
7

Velkommen til Signalen Sjøbad

SIGNALEN
R E S TAU R A N T & S J Ø B A D

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Hver lørdag kjører vi bobler- & smørbrød-bonanza på fersklaget brød
fra vårt eget bakeri fra kl. 12–16. Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og take away pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Telefon: 400 29 533
Bordbestilling: bestilling@signal1.no
Mandag stengt • Tirsdag 16.00–00.00 • Onsdag og torsdag 12.00–00.00
Fredag og lørdag 12.00–00.30 • Søndag 12.00–22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.
Kjøkkenet er åpent til 22.00 tirsdag–lørdag, søndag til 20.00.
NB! Vi har åpent på 27., 28. og 29. desember. Nyttårsaften med nyttårsmeny.
Gratis parkering på Tangen på søndager.
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Elisabeth Grieg,
ny styreleder i Norled

Vakttelefon:

22 30 00 37

direktør i Grieg International. Hun er økonom fra BI og har studert ledelse ved UCLA
i San Francisco. Elisabeth Grieg er en anerkjent bedriftsleder innenfor maritim sektor,
og har et sterkt engasjement for bærekraftig
forretningsutvikling og kampen mot klimaendringer. Hun sitter i styret i London Business School, SOS Barnebyer Norge, og REV
Ocean AS. Hun har også vært president i Norges Rederiforbund.

En av landets mektigste kvinner,
ny styrelder i Norled
Elisabeth Grieg (60) har overtatt «roret» som
ny styreleder i Norled.
Hun er deleier i Grieg-gruppen, styreleder
i Grieg Shipping Group og administrerende

Elisabeth Grieg vil formelt starte sitt verv
som styreleder fra 1. januar 2020.
I tillegg består styret i Norled i dag av følgende
medlemmer: Torborg Chetkovich, Andreas
Köttering, Ville Poukka, Lotte Lundberg, Anders Laukhamar, Roger Johan Andersen, Roy
Arne Rimestad og Ingvald Løyning.
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• Slamsuging
• Rensing
– fjerning av oljetanker
• Høytrykkspyling
• Rørinspeksjon

ELSKET I OVER 25 ÅR

I

norva24.no

UTGIVELSESPLAN
2020:
Vårnummer 21. mars
Sommernummer 19. juni
Høstnummer 11. september
Vinternummer 4. desember

www.signalen-da.no

– Vi er svært glade for at Elisabeth Grieg har
takket ja til å bli styreleder i Norled. Hennes
solide nasjonale og internasjonale lederkompetanse med en tydelig stemme innenfor det
grønne skiftet i maritim næring vil være viktig
for Norled i den satsningsfasen som selskapet står i nå, sier konstituert styreleder i Norled, Torborg Chetkovich.

Vi er tilgjengelig 24/7
- 365 dager i året

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Vi ønsker alle våre passasjerer
god jul og et godt nytt år!
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Helsestasjon for ungdom
Er du mellom 12 - 25 år?
Helsestasjon for ungdom utvider med en
ekstra åpningsdag.
Helsestasjon for ungdom er nå også på
plass i Helsestasjonen i Tangenten hver
onsdag fra 15.30 til 18.00, i tillegg til Berger Helsestasjon (Nesodden videregående)
hver mandag mellom 09.30 og 16.45.

Utvidet tilbud
– Det er ungdommen selv som har etterspurt
utvidet tilbud, sier helsesykepleier Ann Kristin Heggeli.

Helsestasjonen er lett tilgjengelig fra sørsiden av Tangenten. Der finner du denne gjengen hver onsdag
ettermiddag; lege Anna Hødnebø, helsesykepleier Eva M. Brandt, jordmor Lisbeth M. Pettersen, helsesykepleier Ann Kristin Heggeli, fysioterapeut Aurora Hellevang.
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– Et tilbud utenom skole- eller jobbtid, lett
tilgjengelig, sentralt på Nesodden.
I så måte er Tangenten perfekt.
– Det koster ingenting. All helsehjelp hos oss
er gratis, timebestilling er unødvendig og vi
har taushetsplikt, fortsetter Heggeli.

Han, hun, hen

er et «lavterskeltilbud» hvor ungdom kan
få helsehjelp og snakke med oss om utfordringer rundt kropp, seksualitet, fysisk og
psykisk helse.
På helsestasjonen treffer du lege, fysioterapeut, helsesykepleier og jordmor – og vi
samarbeider også med psykolog.

Statistikk over hele landet viser at kvinner
er flinkere til å gå til lege og benytte helsehjelp enn menn.

Tilbudet omfatter også testing for seksuelt
overførbare infeksjoner, graviditetstest og
veiledning om og foreskriving av prevensjon.

– Vi ønsker at enda flere gutter kommer
innom, sier helsesykepleier Eva M. Brandt.
Vi konkurrerer ikke med fastlegene, men

– Det er bare å komme innom, om ikke annet,
bare for en prat, sier teamet på Helsestasjon
for ungdom.

Grafisk designer på Nesodden
med over 10 års erfaring
Logo / Webdesign
annonser / Brosjyrer
Plakater / sosiale medier
Roll-ups / Pakningsdesign
bokdesign / Årsrapporter
visittkort / Flyers / DM
Fotomanipulering / FOTO
Bryllupsmateriell
KORT / Illustrasjon

maria@borettidesign.no
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borettidesign.no

Vinter på Hellviktangen
Nesodden folkebadstu
På Hellviktangen møter vi en dugnadsgjeng utenom det vanlige. De er badstubyggere, og skal bli badstubadere.
Påsken 2020.

Lang ferd
– Det har vært en lang ferd, sier Stein-Olav
Stagrim-Kjær som er en av initiativtakerne, og
sitter i styret i Nesodden Folkebadstu.

Barnebuffeten på Hellviktangen har
blitt en stor suksess.
Kyllingklubbene går unna som
varme hveteboller.

Bente Westergaard tenner stearinlysene
i stuene sine, og fyrer opp i peisen på
Hellviktangen.
I tillegg varter hun opp med barnebuffet
hver lørdag og søndag i hele vinter.
Da kan barna spise så mye de orker, og
foreldrene kan nyte stemningen i den

nydelige gamle villaen.
Til våren kan man også bade badstu på
Hellviktangen.
– Det gleder jeg meg til, sier Bente.
Bryllup og badstu kommer til å bli en
hit, og nok en grunn til å besøke Nesoddens kulturelle storstue.
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Det er Miljødirektoratet som eier det vernede
friluftsområdet, Akershus fylkeskommune
skulle også ha et ord med i laget, og byggesøknaden skulle til syvende og sist behandles
av Nesodden kommune. Saksbehandlingen
har vært arbeidskrevende og tatt lang tid, men
vår formann og badstugründer Mette Berg har
gjort en kjempejobb med søknader og en haug
med papirarbeid. Nå bygger vi badstu.

Unik beliggenhet
Badstuen bygges ved siden av «dampskibsbrygga» på Hellviktangen.
Utsikten fra badstua er formidabel, man ser
fra Fornebu til Nordstrand, og Holmenkollen

blir et sentralt blikkfang. Når lysene tennes i
hovedstaden kommer stemningen i badstua til
å nå astronomiske høyder tror Stein-Olav, som
har vært så heldig å finne en nesoddjente.
– Bedre blir det ikke, sier han og tar et tak i
hammeren. Dugnadsgjengen jobber så svetten
siler, selv om temperaturen ikke akkurat er
sommerlig.

Spleiselag
– Finansiereingen av badstua er et stort spleiselag, sier Stein-Olav. Vi har fått 270 tusen fra
Sparebankstiftelsen DnB, 30 tusen fra Nesodden kommune til ovn, og materialene får vi
tilkjørt gratis, med store rabatter fra Tangen
Trelast.
Bente Wennersgaard byr på dugnadslunsj, og
folk bidrar med rå muskelkraft. Badstua blir
vedfyrt, og solceller på taket vil skaffe lys i garderobedelen av badstua.

Amel Mahi, Anine Kopperud, Håvard Sandvand, Heidi Maria Päivärinne,
Stein-Olav Stavgrim-Kjær og Lilli Wikki gleder seg til å kaste klærne i badstua.
Beliggenheten og utsikten fra Nesodden Folkebadstu er spektakulær.

På Nesodden er det lange badstutradisjoner
langs kysten. Både Oksval og Flaskebekk Vel
har badstuer, som er tilgjengelig for medlemmene. Nesodden folkebadstu vil være åpen for
alle, året rundt.
Bente Westergaard gliser bredt ved tanken
på å kunne ta badstu på Hellviktangen.

Hellviktangen
Bente Westergaard i Hellviktangen kunstkafé
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smiler fra øre til øre.
– Badstuen vil gjøre Hellviktangen (om mulig)
enda bedre, sier hun og gleder seg til å kunne
tilby bryllup m/badstu.
Hun minner om at det i sin tid sto et badehus
på samme sted, og er veldig glad for at alle
gode krefter har bidratt til at det nå kan bades
året rundt på Hellviktangen.

Bisp på båten

Biskopen i Borg
Det er Atle Sommerfeldt som er biskop i Borg bispedømme. Han har
vært biskop siden 29. januar 2012, og er 68 år gammel.
Den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp sier at tiden hans
der formet han sterkt, og var uhyre meningsfylt. Hans mange møter
med menneskelig lidelse og ondskap, og med menneskelig storhet og
livskraft har gitt ham en verdifull «ballast» som biskop.

En bispevisitas er ikke dagligdags, ihvertfall ikke på nesoddbåten.
Det har aldri skjedd før, og det er første gang i verdenshistorien at en visitas gjennomføres på en elektrisk ferje.
Bispen tok Kongen, og møtte nesoddingene på hjemmebane.

Det var en folkelig biskop som tok nesoddbåten Kongen fra Tangen til
byen, og tilbake. Passasjerene måpte da de forsto hvem som befant
seg om bord.

Ordfører Truls Wickholm og kaptein Bengt Johannesson viser biskop
Atle Sommerfeldt hvordan man styrer nesoddbåten – og så glad blir
en biskop når han får lov til å styre den selv.

Trioen «Beddari, Nilsen & Ramstad» fikk det til å swinge på nesoddbåten. Fra venstre: Trygve Beddari, Ann Margaret Nilsen
og Tov Ramstad.
15

Prost Hege Fagermoen hilser på Grete Øyna Milivojevik
og datteren Lillian (8 månder).

Atle Sommerfeldt møtte sentrale politikere på båten. Claudia Behrens
(SV), Erik Adland (H), prost Hege Fagermoen, og Truls Wickholm (Ap).

Elena Linga feiret sitt 10-års jubileum i Norled med å servere kaffe og
sveler til biskopen og hans følge.

Sokneprest Svein Hunnestad var godt fornøyd med bispevisitasen
om bord i nesoddbåten.
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Nesodden kirke

Sagn

I mange hundre år var Nesodden kirke den eneste kirken i sognet, som tidligere også
omfattet Oppegård. Nå er den sognekirke for Nesodden sogn i Søndre Follo prosti, i
Borg Bispedømme. Nylig besøkte biskop Atle Sommerfeldt Nesodden, den første bispevisitasen på mange år.

«Det var en gang for over 800 år siden – at
folk som bodde på Nesodden, gjerne ville
bygge seg en kirke. Men hvor skulle kirken
ligge?
Etter mye om og men ble de enige om at
den skulle bygges på Kirkeåsen på Granerud. Det ble hentet stein med hest og vogn,
og de begynte å bygge kirken som de hadde
ønsket seg så lenge.
Men så hendte det merkelige at alt som ble
bygget opp om dagen, ble revet ned i løpet
av natten. Det tok de som et tegn fra himmelen på at kirken ikke skulle ligge der.
En natt var det en som drømte om en hvit
ung hest som gikk og gresset ved en vakker steinkirke mens den dro på en tømmerstokk.

Salmen «Kirken den er et gammel hus» passer perfekt som bakgrunnsmusikk for Nesodden kirke
17

Da alle hadde tenkt seg om både nøye og vel,
fant de ut at drømmen måtte tydes slik at
de nå måtte slippe løs en ung hvit hest som
skulle slepe på en tømmerstokk. Dette syntes alle var en klok avgjørelse. Hesten ble
sluppet løs på Løes, og der den stoppet og
begynte å gresse — ja , der ligger Nesodden
kirke i dag.

En av landets vakreste

Din kjeveortoped
på Nesodden

Et sagn er et sagn, men faktum er at Nesodden kirke er en av landets
vakreste. På Nesodden synes vi at den er den vakreste! Den ble bygget
mellom 1136 og 1180 i kalkstein, og altertavlen er fra 1715.
Kirken ble restaurert i 1870 og mellom 1956 og 1960, og har 130 sitteplasser.
Det blir tidvis trangt i den lille kirken. Når julen ringes inn, må man
være tidlig ute for å få en sitteplass.

Barn og voksne –
med eller uten
henvisning
– er velkommen!

Eiere
I likhet med eiendommer i vår tid, har Nesodden kirke også skiftet eiere
en rekke ganger.

Vi utfører all
behandling innen
kjeveortopedi,
klassisk så vel som
usynlig tannregulering,
inkl Invisalign.

Før 1537 (Reformasjonen) var det Den katolske kirke, som eide kirken.
Etter 1537 var det Den norske kirke.
Ved kirkesalget i 1720-årene ble Nesodden kirke i 1723 kjøpt av sognneprest Christian Ruge. Han solgte den i 1740 til stadskaptein i Christiania; Anthoni Müller.

Vi har kort ventetid,
bestill din
konsultasjonstime
i dag!

Blant senere eiere kan nevnes Christian Carlsen fra Drøbak, sogneprest Henrik Ring, Paul Røer, Peder Anker og Halvor Blindern.

Tangen Senter, 2. etg.
Vestveien 51, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 64 808 808
kontakt@nesoddentannregulering.no
www.nesoddentannregulering.no
Facebook@Nesodden Tannregulering

Christian Pedersen Granerud eide kirken fra 1796 til 1834, og i 1860
var Maren Hallanger kirkeeier. Hun solgte den det året til kommunen.
Nesodden kirke står helt sentralt i vår kulturelle arv, og «står enn om
tårnene falle» (fra salmen «Kirken den er et gammelt hus»).
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Nesodden prestegård
Sogneprest Svein Hunnestad har kort veien til jobben.
Prestegården ligger tett inntil kirken, og er en viktig kulturbærer.
Gjennom århundrene har kirken og prestegården fulgt slekters gang.
I 2025 er kirken 850 år!

Sliten
Det er imidlertid en sliten prestegård som ligger ved siden av den staselige gamle kirken.
Eierne av gården har i årevis latt den forfalle,
og selv om han forventer å få sin lønn i himmelen, har sogneprestens lønn på jorden ikke
vært nok til å dekke vedlikehold.
Malingen flasser og eiendommen bærer preg
av forfall.
– Sånn kan vi ikke ha det, sier sognepresten
som betegner seg selv som «en pøbel fra Sinsen», nå må noe gjøres, sier han.

Prestens bolig
Prestegården er sogneprestens bolig, men
ikke alle har valgt/velger å bo i den.
– Klokkene ringer, selv om det ikke skal
være gudstjeneste i kirken, å bo på jobben
kan være utfordrende, sier Svein Hunnestad
ettertenksomt.
– Det blir litt begge deler, positivt og negativt,
men det er med en stor grad av ydmykhet at
jeg bor her. Kirken og prestegården er kulturbygg av dimensjoner, og jeg er stolt av å kunne
ta vare på denne viktige historiebæreren.

Kort vei til jobben. Prestegården ligger nesten vegg i vegg med kirken.
19

Nesoddbåten

Din lokale hjelper AS

Når sjekket
du synet sist?

«Et vintereventyr»

Ballettskolens juleforestilling har i en år

arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

Trefelling med
forsikring!

Moderne Praksis på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlegene Fredrikke Arenfeldt Omdal og Eivind Bay Hammer

• Tannpleier Annette Seim Karlsen

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

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Opplysningsvesenets
Fond (OVF)
Det er Nesodden kommune som eier Nesodden kirke, men det er Opplysningsvesenets

fond som eier prestegården. Fondet er statseid, og driftes av staten.
Eierskapet går tilbake til Reformasjonen,
da den dansk-norske Kongen beslagla Den
Katolske Kirkens gods og gull. Fondet er en

stor grunneier og eier prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer
over hele landet.

850 år
OVF har sagt at det skal satses på Nesodden
Prestegård. Sammen med Nesodden kommune har fondet satt i stand kirken. Nå står
prestegården for tur.
Planleggingsarbeidet igangsettes i 2020, og
omfatter hele eiendommen. Prestegårder har
i «vår tid» vanligvis vært hvite, men i «gamle
dager» kunne fargene variere.
Siden malingen flasser av på Nesodden

Opplysningsvesenets fond (OVF)
er et norsk fond som eier de
eiendommer og den finanskapital
det består av.

Sokneprest Svein Hunnestad betegner seg selv som en «pøbel fra Sinsen».
Nå vil «pøbelen» pusse opp prestegården.
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Fondet er en stor grunneier og
er blant annet eier av mange
prestegårder, presteboliger,
festetomter og store skogarealer.

Det du trenger til jul og vinter!
649,-

Før: 1299,–

STEKEPANNESETT

RIVJERN MED HOLDER

BARCELONA

OG HIMALAYASALT

20 +28 CM
BEST I TEST, POLITIKEN 2019

199,-

Før: 299,–

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

Nesodden

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
22

Prestegård vil det være en smal sak å konstatere hvilken farge prestegården hadde før. I
tillegg skal anleggsgartnere saumfare arealene utendørs, målet er å tilbakeføre hage og inngjerding til slik det var.
«Pøbelen fra Sinsen» ser med glede frem til arbeidet, og feiringen av 850-års jubileet i 2025.

Trygg bilpleie
4 Km-service for

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

Det er ikke bare kirken som er et gammelt hus, prestegården er temmelig gammel (og nedslitt)
den også. Øverst i venstre billedkant flasser malingen av.
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Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Gamle møbler blir som nye

FØR

ETTER – Gamle møbler trives best i gamle hus.

Gammelt «kråkeslott»

Bor du i et gammelt hus, med gamle møbler, eller i
et nytt hus med stygge møbler?
Frykt ikke, på Fagerstrand fikser de det!
Solveig og Cristo Andresen-Ots er hhv møbeltapetserer og treskjærer, og møblene blir bedre enn nye.

Når huset er over 100 år gammelt er møblene ofte utslitt, men kanskje
ikke helt.
I gamle dager var man forsiktig med, og tok vare på møblene, som skulle
vare livet ut, og vel så det.
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Møbeltapetserer og treskjærer

Møblene er kanskje litt slitne, men det er vi mennesker også, etter å ha
levd et langt liv, men i motsetning til gamle møbler blir vi (heldigvis) ikke
slengt på dynga.
Kvaliteten på gamle møbler er ofte vesentlig bedre enn nye, og stilarten
vitner om en forgangen tid. Møblene forteller en historie og er en ikke
uvesentlig del av vår kulturarv.
I tillegg er gamle møbler ofte arvegods og har derfor en stor affeksjonverdi.
Stilarter kommer og går, men de kommer som oftest tilbake, og da kan
det være for sent. Mens den ene generasjonen har kastet hemningsløst,
står den neste og river seg i håret i fortvilelse over alt som har blitt kastet.

I Damengveien 1 (Breidablikk Grendehus) holder ekteparet Solveig og
Cristo Andresen-Ots til.
De har sitt verksted i kjelleretasjen, og bor noen steinkast unna i
Solveigs barndomshjem.
Utdannelsen som møbeltapetserer fikk Solveig på Elvebakken skole i
Oslo, treskjæring lærte hun på Dovre og Voss, og kjærligheten fant hun
på Dovre. Der traff hun Cristo fra Estland.
Han er også treskjærer og jobber til daglig i en verktøybedrift, som bl.a.
lager treskjæringsverktøy. Det er nok treskjæring som diskuteres rundt
middagsbordet på Fagerstrand.

Kast no more! Dra til Fagerstrand med møblene i stedet.

Solveig holder til i Breidablikk Grendehus
– Ta med stolen din til Fagerstrand. Der blir den god som ny.

Hva gir man til den som har «alt»?
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Enhver bolig har noe unikt ved seg,
vi kaller det for det gylne kvadrat.
Som markedsleder i Oslo og Nesodden
tilsammen, har vi den kompetansen som
skal til for å finne dem som vet å sette
pris på akkurat din bolig.
Din lokalmegler – Privatmegleren Park
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Kjell Inge Røkkes «Store Blå» på Tangenbrygga
Joakim Moe Røisland er vaskeekte urinnvåner på Nesodden,
han har fem generasjoner nesoddinger bak seg, og er positiv
til det meste. Så positiv at han har kontaktet konsernsjef
Øyvind Eriksen i Aker AS og administrerende direktør Nina
Jensen i REV Ocean, og foreslått å bygge «Det Store Blå» på
Nesoddtangen.
Begge har bekreftet at de er interessert i å realisere «Blå» på
Nesodden. Han har også snakket med investorene bak Vestby-utbyggingen, og det store nye prosjektet i Bergen
sentrum, som er positive til prosjektet.
Planene ble presentert i Tangenten, sammen med et dusin
andre forslag, som omfattet veldig mange badstuer, utstillingslokaler og massevis av kunst og kultur.

Medvind
Joakim Moe Røisland har jobbet store deler av sitt liv innen kunst og
kultursektoren. Han er seriegründer og startet event- og kommunikasjonsbyrået Medvind for 15 år siden. Han jobber med store nasjonale og
internasjonale konferanser for offentlig og privat sektor, med fokus på
bærekraft og bærekraftsmålene .
– Konseptet vil gjøre Nesodden til en foregangskommune innen klima og
miljø, og vil skape utrolig mange arbeidsplasser på Nesodden. - Bygget
blir det største i Norden, og er fullfinansiert, uten at det koster Nesodden
kommune en krone, sier gründeren.

Joakim Moe Røisland: «Tangen brygge kan bli selve fyrtårnet innen
grønne løsninger og fremtidens arbeidsplasser. Samtidig som det
kan huse alt vi mangler og trenger på Nesodden.
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BILDER
Velkommen til vår nye
og moderne klinikk.
Vi benytter det siste innen utstyr,
materialer og behandlingsteknikker.
Vi har også bred erfaring
innen kosmetisk tannpleie.

Dette er den perfekte
gaven til den som har alt – og
er personlig og evigvarende!

Tlf. 66 91 60 20
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00-16.00
Åpningstider
Kveldstimer etter avtale på tirsdager.
Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, tirsdag kl. 08.00 - 20.00

Finn fram noen fine fotografier av familie og venner.
Kan lages i glass og ramme, som lerret på blindramme
eller på moderne aluminium.
Kom innom for å se på vårt rammeutvalg – eller send
bestilling med bilde på e-post og fortell oss hva du ønsker.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

www.rehabtannlegeklinikk.no
Mail: post@rehabtannlegeklinikk.nhn.no

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Fjellstrandveien 1 (ved siden av Annas Hybel) • Tlf. 66914408
post@glansbilde.no
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Think BIG
– Vi må tenke stort, sa urinnvåneren,
– det er viktig å ikke gå i fellen med å ødelegge
området med å tenke for lite, altså et lite bygg
på parkeringsplassen.
Dette handler om å bygge fra og med Tangen
Gård og helt til nordspissen av Tangen brygge,
og videre ut til 2-3 kunstige øyer. Bygget starter

under vann og går til 100 meter, kanskje 200
meter høyt.
Tårnet blir så høyt at det blir som et solur for
Aker brygge, men litt lavere enn at det blir
skygge på Grefsen. Bygget kan bli det mest
bærekraftige bygget verden har sett.
Solcelleparken på fasaden skaper mer energi
enn bygget trenger, som kan lade både elektriske ferger og busser.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

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

Joakim Moe Røiseland fikk den største applausen av alle da han presenterte «Det Store Blå».
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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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SØNDAGSÅPENT

3 TIMER

GRATIS

8., 15. og 22.
desember

PARKERING

kl. 14–18

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:

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

10-20 (9–18)
Meny: 8-21 (19)
.

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

www.tangensenter.no

Hvor er de nå?

av Harald Lorentzen

Mange av Signalens lesere husker de tidligere passasjerbåtene som tilhørte A/S Nesodden-Bundefjord D/S,
– selskapet som drev passasjertrafikken fram til 2009.
I denne artikkelen skal jeg fortelle om de to Prinsessene og hvor man finner dem i dag.

De to Prinsessene
I forrige nummer av Signalen fortalte jeg hvor
man kunne finne gamle «prinsen» fra 1955
og nye hurtigbåten «Prinsen» fra 1998, henholdsvis i Stockholm og i India.
Denne gangen skal jeg fortelle om hvor vi finner de to gamle «Prinsessene» som fraktet
passasjerer til og fra Nesodden i en rekke år.

De to Prinsessene
I 1963 ble det besluttet å fornye flåten av rutebåter som gikk mellom Piperviken i Oslo og
nesoddlandet. Den gang med trafikk både på
Bunnefjorden, på vestsiden av nesoddlandet,
men først og fremst på Nesoddtangen.

MS Prinsessen ut fjorden.

De to passasjerbåtene man først ville erstatte, «Drøbak» og «Nesodden», var blitt 66
og 63 år gamle, dessuten var de blitt for små
til den økende trafikkmengden.

Foto Harald Lorentzens samling
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Det ble besluttet å bestille to søsterskip for
levering i desember 1964 og januar 1965.
Skrogene ble bygget ved Salthammer Båtbyggeri på Vestnes og de ble utrustet ved Ulstein Mek. Verksted.
Det ene av disse fikk navnet «Prinsessen».
(søsterskipet skal vi omtale i en senere artikkel).
Den nye nesoddbåten kunne frakte 350 pas-

sasjerer og var moderne utstyrt med en
hovedsalong for røkere, og en aktersalong
et halvdekk aktenfor, som var for «ikke røkere». Herfra kunne man gå opp en trapp til
et stort akterdekk som var delvis innebygget
med trebenker.
Kapteinen hadde fått sin lugar oppe bak styrehuset, slik at han kunne gå rett fra lugaren og inn i styrehuset. Det øvrige mannskap,

MS Prinsessens hovedsalong kiosk til høyre
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Foto Tom Harbø

maskinsjef, billettør og matros , samt kioskdamen hadde lugarer nede under hoveddekket. Her var moderne bysse og messe for
mannskapet. Alt i alt en trivelig passasjerbåt
for passasjerer og mannskap.
De første årene gikk den vesentlig i ruten
Oslo–Nesoddtangen, men skulle senere også
gå i ruten på Bunnefjorden. Mens søsterski-

MS Prinsessen hadde telefon i salongen.
Foto Harald Lorentzen.
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
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MS Katharina ex Prinsessen i Tallin 2019

Foto Ole Øveraas som
er nestleder ved den Norske Ambassaden i Tallin. Bosatt på Nesodden

MS Prinsessen i Son 2001.
Foto Harald Lorentzen

pet fikk elektrisk gangvei, ble aldri «Prinsessen» bygget om med dette, den beholdt sin
manuelle gangvei og «sliske» (gangvei uten
handtak) helt til siste driftsdag.
Da den store nye pendelfergen «Dronningen»
ble satt i drift i 1987, da var «Prinsessens»
dager talte.
I oktober samme år ble den solgt til Shipsnielssen A/S i Horten som ville bruke den
som charterbåt selskaper på fjorden.
I juli 1988 ble selskapet omdøpt til Nielssen
Service A/S, fortsatt med Horten som hjemmehavn.

Vi går fram til januar 1989 da «Prinsessen»
ble solgt til Sjöboden Shipping AB i Stockholm
og fikk navnet «Prinsessan av Stockholm».
Nå ble det svensk flagg på den tidligere nesoddbåten.
Jeg skal ikke ramse opp alle de svenske eierskiftene, men nevne at den i 1994 fikk bygget inn aktersalongen oppe. Den skiftet navn,
først til «Linné» så til «Nightliner» (som restaurantbåt), og «Prinsessan Estelle».
Fra 1995 kunne vi se den i rute Strømstad–
Fredrikstad, men ellers var det hyppige eierskifter og forsøk på drift i Sverige.
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I november 2014, etter en tids opplag, ble vår
tidligere nesoddbåt solgt til Warren Equipment OÜ i Tallin, Estland. Her fikk den navnet
«Katharina».
Det er flere tidligere nesoddinger som har
sendt bilder fra Tallin og av den tidligere nesoddbåten «Prinsessen».
Her i Tallin havn går den på turistturer og
fungerer som restaurant.
Den har egen Facebookside og hjemmeside,
det blir vel atter en sommer og sikkert verdt
et besøk.

Foto: Morten Krogvold

Nora

Kristina

Uansett hvor du finner kjærligheten,
står vi klare til å ta deg dit.
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«Prinsessen» 1990-2009
Etter at ruten mellom Nesoddtangen, Fornebu og Lysaker med de to innleide små
hurtigbåtene «Tornerose» (1986–1988) og
«Snarveien» (1988–1991) hadde blitt en suksess besluttet nesoddbåten selv å bygge en
stor hurtigbåt for denne ruten.
Harding Verft i Rosendal bygget og leverte
hurtigbåten «Prinsessen» like før jul 1990.

Hele 175 passasjerer om vinteren og 200
passasjerer om sommeren kunne den ta med
seg. Det ble suksess fra første år, selv om
den ikke kunne gå i is. Sommeren 1991 begynte selskapet med ruter helt ut til Drøbak,
og man gjenåpnet kystbryggene Fjellstrand
og Fagerstrand.
«Prinsessen» var i drift i brytningstiden mellom det gamle og det nye. Mellom manuell
billettering og billettautomat, før mobiltele-

fon, men med fastmontert mobiltelefon i salongen for de reisende.
Da Norled overtok var dagene talte for «Prinsessen». Bare noen dager før den skulle gå
sin siste tur, hadde den rute fra Drøbak til
Oslo. Skjebnens ironi gjorde at det ble full
stopp på den ene maskinen på vei innover og
dermed ble det en brå slutt for «Prinsessen».
Det ble reparasjon og opplag i Horten.
«Prinsessen» ble solgt til Trygve Tønnessen
på Haus utenfor Bergen.
Vinteren 2012 ble eierskapet overført til
Bergen-Nordhordlandske Rutelag A/S, ved
Trygve Tønnessen. Allerede i desember 2012
overtar Kaikanten Kurs & Konferansesenter
A/S, ved BNR på Haus. I mai 2013 er det eierskifte til Kaikanten Kurs & Konferansesenter (Fjordscharter Norway A/S på Haus), og
i mars 2014 overført til Fjordcharter Norway
A/S på Haus.
I juni 2015 ble «Prinsessen» solgt til rederiet Rødne Trafikk A/S i Stavanger og omdøpt
«Rygerprinsessen».
Hurtigbåten har vesentlig gått med passasjerer fra de store cruiseskipene fra Stavanger
inn til blant annet Lysefjorden. Den har hjemmehavn i Stavanger.

MS Rygerprinsessen ex Prinsessen i Stavanger 2018. Foto Knut Lorentzen.
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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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Gode gamle busser

Sommeren gjorde «come back»
da gutta i Johns Treider Veteranklubb Nesodden stilte opp i rutetrafikk, og for å kjøre kulturister i
høst.
Veteranklubben kjørte vanlige
ruter. I tillegg var de engasjert av
Kulturisten Kunst, for å kjøre passasjerer mellom de ulike kunstutstillingene som fant sted.
De tre bussene vakte oppsikt og
sjåførene ble belønnet med blide
fjes og klappsalver.
– Selv om bussene er gamle, er de i
perfekt stand, sier Espen Riis Andersen, som er leder i veteranbussklubben.

Tre busser
Thorkild Agerup, Victor Høy Ree-Lindstad, Espen Riis Andersen, Arnfinn Bakmand,
Johannes Haugen og Håkon Krosby. Blidere bussjåfører skal man lete lenge etter.
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– Vi stillte med tre busser og seks sjåfører,
forteller Espen. Vi har til sammen 5 veteranbusser, og er 60 medlemmer i klubben. Inn-

tektene til klubben får vi
fra bryllupskjøring, reklameoppdrag og 17. mai-kjøring. Du har sikkert sett
oss i reklamen for Kornmo,
sier formannen, og hver
17. mai kjører vi musikkorpsene på Nesodden fra
skole til skole.
– Vil du ha en veteranbussopplevelse er det bare å
kontakte oss. Vi holder til
i Nobinas bussgarasje på
Fagerstrand, sier bussjåføren.

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

Thorkild Agerup er prototypen på en bussjåfør, en mann med godt
humør!

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
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

Passasjerene ga «thumbs up» for de gamle bussene
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Ny teknisk driftsleder for bussene på Nesodden
– Jeg har krabba rundt her siden jeg var liten, sier Thorkil Agerup, som den 1. november ble ansatt som ny teknisk driftsleder i
Nobina Nesodden. Min tante og onkel kjørte buss, og buss var tingen for en pode som vokste opp på Fagerstrand.
Nå har poden blitt voksen, lagt byen og jobben i Ruter bak seg, og flyttet hjem til Nesodden.

Unik mulighet

Statens vegvesens krav til mønsterdybde er 5 mm i vintersesongen og
Nobinas grense er 8.3 mm for sommersesongen.
Ordfører Truls Wickholm er imponert.

– En sjanse som dette får man bare når en driftsleder
flytter på seg, eller går av med pensjon. Nå var muligheten der, og jeg grep den begjærlig, sier Thorkil og
smiler til sin forgjenger Gunnar Aanonsen. Gunnar er
klar for nye oppgaver og sykkelveier. Han er bosatt på
Nordstrand, og har syklet til og fra jobben på Nesodden
hver dag.
– Dersom jeg sykler Bundefjorden og Bonnebakkene
får jeg 32 kilometer, men dersom jeg tar båten til eller
fra Lysaker blir det 34. Nå blir det Grorud, sier sprekingen og smiler i skjegget.
– Jeg overtar jobben hans, men sykkelskoene hans
kommer jeg ikke til å overta, sier Thorkil, – jeg tar
bussen!

«Dekket bord»
– Jeg kommer til et «dekket bord», sier den nye tekniske driftslederen. Bussene ruller jevnt og trutt, med
motiverte og engasjerte sjåfører, som kjenner rutene
og har god lokalkunnskap. Heldigvis har vi ingen trafikklys som hindrer trafikken på Nesodden, og selv om
41

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)
Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

det tidvis kan være krevende og
glatt, kommer vi frem. Det er ikke
vi som står på tvers i Svestad- eller
Bonnebakkene, det er som oftest en
utenlandsregistrert trailer.
Mitt hovedansvar er bussparken,
bussanlegget og fremkommeligheten langs våre traseer. Vi er rundt
regnet 100 ansatte på bruket, sjåfører, verkstedsansatte, i vaskebanen, og i administrasjonen.
–Jeg har fått drømmejobben, landets beste arbeidsplass, og verdens
beste kollegaer, sier den nye driftslederen.

Ordfører Truls Wickholm ønsker
Thorkil Agerup til lykke med
jobben.

Rotfyllingsspesialist, oral kirurg
og allmenntannleger
• Implantatbehandling
• Tannregulering for voksne
• Gratis parkering
• Nær bussholdeplassen
• Kvelds-/lørdagstimer
Student-/pensjonistrabatt

Ordføfreren sammen med Gunnar Aanonsen og Thorkil Agerup,
henholdsvis avtroppende og påtroppende teknisk driftsleder.
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DEDIKERT TIL
NESODDENS
LOKALE NÆRINGSLIV
Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.
Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:
• Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
• NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
• Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
• Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
• NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og
sosial art i løpet av året.
• Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens
næringsliv og styrende organer.
• Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.
Meld dere inn via vår hjemmeside www.nesoddenvekst.no eller pr. e-post til post@nesoddenvekst.no
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Mindre glitter, men like stas!
Sverre Bratlie og solstrålene hans i Mester Grønn blir mindre glitrende.
Innen 31.12.2020 skal all mikroplast i glitteret være borte, og flere produkter som inneholder mikroplast er allerede fjernet fra butikkene.

– Bruken av mikroplast skal fases
ut i alle produkter som selges i
våre butikker, sier Sverre Bratlie,
men lover at jula blir like blomstrende for det.

Mikroplast
Mikroplast er plast som er mindre enn 5 milimeter. Mikroplast oppstår når plastgjenstander smuldrer opp i mindre biter. Det skjer når
plasten blir utsatt for UV-stråling, mekaniske
krefter, vind og vann. Plastemballasje er i så
måte verstingen, bare spør fiskene i fjordene
våre, og hvalene i havet.
– I første omgang er det primært mikroplast
vi skal konsentrere oss om – og kutter derfor
alt av glitter og snø på alt av avskårne og potteplanter, med unntak av Echeverian.
Den hadde vi allerede bestilt da vi tok beslutningen, forteller «Blomster-Sverre».

Fairtrade-julestjerne
Blomsterhandler Sverre Bratlie omgitt av sine blomstrende og vakre medarbeidere.
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Sverre forteller at Mester Grønn er den første
og eneste blomsterleverandøren i Norge som

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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selger Fairtrade-merkede julestjerner.
Kjøper du en Fairtrade-merket julestjerne er du med på å sikre tryggere arbeidsforhold og levelønn for blomsterarbeidere i Uganda.
Levelønn er en lønn som gjør det mulig for en familie å dekke sine
grunnleggende behov. Det handler blandt annet om nok næringsrik
mat, husly, skolegang og medisiner.

TANGEN

DYREBUTIKK

Velkommen til våre dyrebutikker
på Tangen og Fagerstrand

Stiklingene til julestjernene kommer fra Wagagai-plantasjen i
Uganda, og dyrkes frem hos våre dyktige gartnere i Norge, forteller
Sverre, de er engrenede, medium, store, og lekre!

• valpekurs
• treningstreff
• veterinærkvelder med:
Vaksinasjoner og
veterinærfôr

Gratis
hjemkjøring
på hele
Nesodden!

FAGERSTRAND

DYREBUTIKK
ÅPNINGSTIDER
Tangen: Mandag til fredag 10-20 • Lørdag: 10-18
Fagerstrand: Mand til fred 11-19, torsd 11-20, lørd 10-17

Vakker pynt på julebordet uten glitter på plantene.
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Urter fra Nesodden

Kjetil og Therese
Haagensen

Bente og Arne Jensen
Prøvesmaking
på Signalen Sjøbad

Simen Andreas Godlien og Patriyk Sliwa på Signalen Sjøbad, og
Merete Halvari Rinde fra Nesoddakevittens Venner synes det er stas at
det er en av nesoddbåtene som preger etiketten på årets juleakevitt.

I fjor var det klokketårnet som var avbildet på etiketten, i
år er det en nesoddbåt som er avbildet på NAV Nesodden sin
juleglede.

Ellen og Einar Johan Holst

Nesoddakevittens Venner har plukket ulike urter på Nesodden, og
sendt urtene til Grimstad.

Pål og Gry Skurdal

Venneforeningen sa seg godt fornøyd med urtene, og nesoddbåten var nærmest euforisk over å være avbildet på etiketten.
Så glad var båten at den tok en 360 – ikke bare én, men tre ganger utenfor Signalen Sjøbad.

I god tid før jul kom urtene tilbake til Nesodden, på flaske, og ble
prøvesmakt på Signalen Sjøbad.
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Båtruter 2019 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 7. november 2019.

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag
Lørdag

Søndag

Lørdag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Søndag

x=Avgangen innstilles i romjula
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s=Kun til Vollen og Slemmestad
x=Avgangen innstilles i romjula
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LØSN.3-19: Mørke høstkvelder nærmer seg, men ingenting er som å kose seg på båten eller foran peisen med siste utgave av Signalen

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Per Håkon Enoksen fra
Nesoddtangen.

Med gavekortet kan du handle for
500 kr hos Annas
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 7. mars 2020.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................

Vinneren av dette kryssordet får
fribilletter til en verdi av min.

500,– kroner

Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Hybel på Fjellstrand.

Vi gratulerer!

på

Oslo Nye Teater.

«Villminken»

«Corncrake»

Sigurd-Andre Kristoffersen er
13. generasjon fisker i Indre Oslofjord.
Slekten hans har vært bosatt på Ulvøya siden reformasjonen.
Nå roper han et stort «varsko her» for
hummerbestanden i fjorden.
– Vi har snart fisket fjorden tom, sier
«Villminken», som han ble kalt, da
han jobbet som matros ombord i nesoddbåtene.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Gressholmen

??
Yrkesfisker Sigurd-Andre Kristoffersen foran naustet til Indre Oslofjord Fiskerlag på
Gressholmen.
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I tillegg til salgsplassen ved Rådhusbrygge 4,
har Indre Oslofjord Fiskerlag sitt naust på idylliske Gressholmen.
Der har fiskerne leid plass av Oslo kommune
siden 1961, til oppbevaring av fiskeredskaper,
verktøy og reservedeler.
I tillegg har de seks gjenværende yrkesfiskerne
i Oslo hvert sitt krypinn, hvor de kan slenge seg
nedpå, etter en lang økt på fjorden.
Gressholmen er mellomstasjon for fiskerne, på
vei fra fiskebankene til Rådhusbrygga.
Slik det har vært i alle år.

«Skipsløpet»
- Vi befinner oss midt i «Skipsløpet» sier Sigurd-Andre, rett innafor Heggholmen fyr, som er landets eldste.
I sommerhalvåret er skipstrafikken enorm, «Øybåtene» piler frem og tilbake mellom øyene, og skip fra hele verden, seiler forbi, rett utenfor vinduene våre. Nesoddbåtene seiler «Dynaløpet», men når KNS arrangerer

Fra fiskernes naust på Gressholmen er det fri sikt til
Heggholmen fyr og Nesodden i bakgrunnen.

Sigurd-Andre roper et «varsku her» for hummerbestanden i fjorden. - Før kunne jeg betale et avdrag på lånet, med inntektene
fra hummerfisket. Nå holder det ikke engang til dieselen.
«Færderseilasen» må nesoddbåtene også «gå» «Skipsløpet.
Skipene kommer og går, men Indre Oslofjord Fiskerlag består, om enn så
lenge, sier fiskeren ettertenksomt.
Sønnen min er seks år, jeg håper at han blir 14. generasjon fisker på
Ulvøya.

Helt siden Norge var katolsk, og biskopen holdt til i Bjørvika, har
Sigurd-Andre og Harald Kristoffersen sine forfedre fisket i fjorden. Her hviler de ut i naustet, en svømmetur fra Oslo sentrum.
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Hummerfisket

Hvem skulle tro at det er Holmenkollen vi ser i bakgrunnen.

- Årets hummerfiske er det dårligste på mange år, sier «villminken». I
dag ble fangsten to rognhummer, som (selvfølgelig) fikk friheten tilbake,
resten av teinene var tomme. Vi har tømt fjorden, sier han og skuer utover
hvor det stedvis står hummerteiner tett i tett. I tillegg knasker ærfugl, sel
og skarv det de kan få tak i, og med en kilopris på nesten en tusing, blir
hummeren fort rød. Fint at farvannet fra Nesoddtangen og innover mot
Dyna er fredet, sier han, men det er ikke nok.
Så lenge folk ikke respekterer regelverket, og fisker hemningsløst må
det sterkere «lut» til. Alt innafor Drøbaksundet bør fredes, i minst fem
år, sier «villminken» og freser.
– De ansvarlige for viltforvaltningen, bør også ta stilling til «fremmedfuglene» som har dukket opp i fjorden. Bestanden av grågås, skarv og
ærfugl bør kunne reduseres, og selen kan med fordel jaktes på.
Kanskje vi skal spørre Steinar Bastesen om råd?
- Han vet mye om sel, legger Harald Kristoffersen spøkefullt til.
«Corncrake»

Grøstad Landhandleri

??
Harald Kristoffersen navigerer fiskebåten Helene utenfor
Nordstrand. Sigurd-Andre står klar med teinene.

Hvem skulle tro at det fiskes hummer i «Paddehavet», på innsiden
av Ulvøybroa, rett utenfor E18.
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Kantina på Fagerstrand

«Corncrake»

I åtte år hadde Marit Godlien ansvaret for at alle som
jobbet for Statoil på Fagerstrand fikk mat.
– Det var en herlig tid, minnes Marit.
Trist og vemodig at produksjonen ble lagt ned, og
kantina ble stengt, men nå er jeg i gang igjen, sier den
driftige dama.
Kantina er gjenåpnet og serverer et stadig økende antall
personer som jobber i det gamle industriomådet.
– I tillegg er det utrolig mange andre som finner frem til
oss, sier hun, og steiker kyllingvinger i hopetall.
– Hjemmelaget og rett fra panna, bedre blir det ikke, sier
kantinedama.

«Corncrake»

Bortgjemt
Kantina er vanskelig å finne, dersom man ikke er lommekjent på Fagerstrand. Hovedporten fra sjøsiden er stengt, men kjører man inn fra baksiden (RV 157), kommer man rett inn på det gamle tankanlegget.
Her holdt i sin tid Norsk Brændselolje til, så ble det Statoil, og nå er det
Circle K. som eier nesten hele sulamitten.
Leietakerne er mange, blant annet Fagerstrand Båtforening. Norsk Yrkesdykkerskole eier bryggen de opererer fra. Det er utrolig spennende
å rusle rundt på det gamle industriområdet, og lete seg frem til Kantina.

??
Bak bilene i venstre billedkant finner du inngangen til Kantina

På lang avstand kjenner man lukten av nystekte poteter og kyllingvinger.
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Veldig morro

Kine Skogfelt ble headhuntet av søsteren
Marit Godlien for å hjelpe
til i Kantina.

– Dette er gøy, sier Marit, som måtte headhunte
søsteren Kine etter at Kantina åpnet. Dykkerne
dukket opp skrubbsultne, og plutselig hadde
hele Fagerstrand hørt at vi hadde åpnet.
Selv ordfører Truls Wickholm fant veien hit, selv
om han er ganske ny på Nesodden, og kan han
finne frem, kan alle.
Tar du turen til Fagerstrand kan du nyte en fantastisk utsikt, oppleve gammel industrihistorie,
og få god gammeldags mat rett fra steikepanna.
Vi har åpent hver dag fra 10.30 til 14.00 og hvem
vet? Når sommerrutene med nesoddbåtene begynner til våren, har vi kanskje fått skjenkebevilling på den gamle takterrassen.
– «Da blir det liv, rai, rai!»

Det er bare å følge pila til Kantina, og i vareheisen
er det plass til både rulle- og gåstoler, dersom
man er dårlig til beins.

Når dykkerne fra Norsk Yrkesdykkerskole
kommer opp fra vannet er de skrubbsultne.
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Simen Andreas Godlien har krabba rundt i Kantina siden han var liten. Nå står han bak grytene
og lager gourmetmat på Signalen Sjøbad, men
lunsjen inntar han i Kantina, hos mor.

Spionene på Skoklefall

Bokomtale ved Harald Lorentzen

Ny bok fra Stein Turtumøygard
Nok en gang tar forfatteren med oss til Carl
Bach sitt hjemsted Nesodden. Igjen har han
med seg sine gode venner og atter er det hans
onkel Albert som spinner sitt nett og lar Carl
ordne opp.
Stein Turtumøygard er en flink lokalhistoriker,
og sin store kunnskap fletter han inn i en historie med hans hovedperson Carl Bach.
Han nøster opp fortellingen med et bakteppe
fra andre verdenskrig. Det gjør fortellingen ekstra spennende. Forfatteren er lommekjent på
Nesodden og gjennom hans fortellerstil kan han
gi leserne en god historie, med helt autentiske
kulisser.
Boken åpner med en spennende historie om
hvorledes Carl og hans gode venn skal hjelpe
flyktninger videre, og her kan leserne, som ellers i boken, selv følge i Carls fotspor. Kapittel
etter kapittel bringer oss inn i krigshistorien
på Nesodden, og forfatteren lar ikke leserne
stoppe opp – stadig nye innspill fra onkel Albert
og stadig nye steder på Nesodden i okkupasjonstiden blir besøkt.
Forfatteren faller ikke for fristelsen til å gjøre
historien voldelig, og har også plass til både romantikk og ikke minst samhold i vennegjengen.
Boken er delt opp i kapitler som er små historier i den store helheten, noe som gjør boken
lesbar på mange måter. En bok man bør lese

Harald Lorentzen og Stein Tørtumøygard på Skoklefall

for å bli underholdt og ikke minst bli bedre kjent
med Nesoddens historie fra krigsårene.
Årets bok er en fortsettelse av de to bøkene
«Flaskebekkmysteriet» (2015) og «Et lite mord
på Oksval» (2017).
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Stein Turtumøygard
260 sider
Forlaget Faunens Fortellinger

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
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

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

VED TIL SALGS
Bjerk i storsekk,
80 l. og 60 l sekk.
Gran i storsekk.

Bestillinger mottas på tlf:

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

NESODDEN
TORGHANDEL

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
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Velkommen til Nesoddens
hyggeligste pub!
– i Lyngåsveien ved samfunnshuset.
Mandag: Stengt (gjelder også take away)
Tirsdag og onsdag: 14.00 – 23.00
Torsdag: 14.00 – 24.00
Fredag og lørdag: 14.00 – 01.30
Søndag: 14.00 – 23.00 (Take away 15.00 - 22.00)

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

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

Urpremiere 22. januar
Oslo Nye Centralteatret

Norgespremiere 19. mars
Oslo Nye Hovedscenen

Emilie

MORDAL

Tarjei Sandvik

MOE

Ines Høysæter

ASSERSON

Jon

RANES

Norgespremiere 26. mars
Oslo Nye Centralteatret

Filip Bargee

RAMBERG

med
STINE FEVIK
regi
LENA ENDRE

Ingvild Holthe

BYGDNES

av Dennis Kelly

Iren

REPPEN

AV LINN SKÅBER

Bearbeidet og regissert av Mattis Herman Nyquist

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

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

Birgitte Victoria

SVENDSEN

