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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.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag – torsdag: 16.00 – 22.00
fredag - lørdag: 12.00 – 23.00 • søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.

Da kan hele verden se hvor Nesodden er,
«annerledeskommunen», som gjør ting som
ikke alle andre gjør.
Som å bygge et klatretårn i tre, belyst med
solcellepanel og utsmykket av lokale
kunstnere.
Og helt i toppen? En blank stjerne?
Nei, Nesodden kommunes vimpel!
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Heldigvis finnes det mennesker som tenker
store og høye tanker.
Mennesker som i tillegg er positive, blide og
entusiastiske.
Entusiaster som ikke lar seg stoppe av «nei
det går ikke», men som sier «klart det går».

God jul
og et forhåpentligvis godt og
koronafritt nytt år!

Sivilingeniør Bjørn Zapffe (82) har bygd
oljefelt i Nordsjøen og medvirket i filmen
«Da jeg traff Jesus med sprettert».
Nå vil han bygge verdens største og høyeste
klatretårn i tre, på Nesodden!
Og hvorfor ikke?
Oslo har Holmenkollen, Paris har Eiffeltårnet
og i Piza står det et skjevt tårn.
Nesoddtårnet skal stå vinkelrett og plasseres
slik at det kan sees fra «syv prestegjeld og
halve kongeriket»
Bjørn Zapffe vil ha Nesoddtårnet på Varden,
der hvor julegrana i sin tid sto.
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Følg oss på

Juletregutta Holen & Hagen
Tor Stefan Hagen og Theodor Holen
garanterer at det blir juletrær til
alle som vil ha i år også.
Theodor har solgt juletrær så lenge
han kan huske (The Holen Brothers
Christmastree Company) og de siste
årene sammen med Tor Stefan.
Gutta har holdt sammen siden de
var små og driver «Juletrekompaniet» hvert år – i desember.
Resten av året jobber Theodor
med produktutvikling innen kameraovervåking, og Tor Stefan er
miljøterapeut i Kirkens Bymisjons
barneverntiltak.
Siden i fjor har Tor Stefan blitt
pappa til Viljar, og Theodor ser
frem til å bli far i løpet av vinteren.
Arverekkefølgen er sikret!

Covid-19
Vi tilbyr gratis hjemkjøring på bestillinger til og med 15. desember. Dette er for å for å spre salget.
– Få førstesorterings edelgran og gran på døra!
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– Nytt av året er «Juletrær på døra», forteller
gutta.
Bestilling gjøres på telefon 9345 1450 eller
vår Facebook-side Nesodden Juletresalg Holen & Hagen. Elektronisk betaling ved le-

vering. Her kan man bestille gran eller edelgran i den høyden man
ønsker og treet blir levert gratis på døra fram til 15. desember.

Når sjekket du synet sist?

For øvrig vil det tradisjonelle salget foregå på Tangen Torg, Kiwi Flaskebekk og Coop Prix. Der vil vi stå med munnbind og desinfiserende
håndgelé. Vi håper at mange vil være tidlig ute med å bestille og ikke
vente til i siste liten. Det er for øvrig i tråd med henstillingen fra Tangen Senter og Nesodden kommune om å «spre» julehandelen over
lengre tid.
– Velkommen til en hyggelig juletrehandel, sier juletregutta Holen &
Hagen.

Når sjekket du synet sist?

Når sjekket du synet sist?

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

– Jeg er klar til å ta i mot bestillinger på telefon 9345 1450 eller på vår
Facebook-side Nesodden Juletresalg Holen & Hagen. Elektronisk betaling
ved levering. Her kan man bestille gran eller edelgran i den høyden man
ønsker – og treet blir levert gratis på døra fram til 15. des.

Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

Et optomap-scan viser over
4 ganger
merTorggt.
enn et32,vanlig
Interoptik Optiker
Ottestad,
Hamar, tlf 62 53 82 20
netthinnebilde, og avslører mye
om synet og øyehelsen din.

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få
15% bonus all ferskpakket
fisk og fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

BONUS
KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

s
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0
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kunder!

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Takk for i år!
Det var som om fjorden gråt søndag 4. oktober.
Regnet hang tungt i lufta og skydekket var grått og trist.
Sommeren var definitivt over og «sommerbåten», rute B21,
takket for seg.
Mannskapet om bord i Baronen gikk riktignok fortsatt i sommerskjorter, men det var langt fra sommertemperatur i «sørlandsidyllen» Son.

Henny på Håøya
Hun er den første som kommer og den siste
som går. Når vårsol i bakkane blenker gjør
Henny Engen seg klar og er med den første avgangen til Håøya. Der tilbringer hun mesteparten av sommeren og tar (selvfølgelig) den siste
båten tilbake til Oslo.
På hjemturen i år fikk hun assistanse av sønnen
Jarle Svenningsen og den finska lapphunden
Mio. Tomme gassflasker og geitemelk skulle
hjem og da er det godt å få hjelp av sønnen, som
er inspektør i Redningsselskapet.
Hjelp med de femti geitene, som har sommerjobb på Håøya, har hun hatt av sine to barnebarn. De har sovet i vedskjulet sammen med
geitene.
– Mye selskap er det også i havørnparet, som
hekker på øya, nytt kull i år også, sier Henny
fornøyd.

Mio har vanligvis fast plass på dørken, men i anledning «siste båten» fikk han sitte på fanget til matfar
Jarle Svenningsen, sammen med Henny på Håøya.
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– Mens havørnfamilien tar seg en «sydentur» i
vinter, går jeg i dvale, men når B21 starter opp
til våren er jeg klar og setter kursen mot Håøya.

Lyngåsveien 24
– ved Samfunnshuset
Tlf. 411 58 774
nesodden.vertshus@gmail.com

man 13.00–00.00 • tirs 13.00–00.00
ons 13.00–01.00 • tors 13.00–01.00
fre 13.00–02.00 • lør 13.00–02.00
søn 13.00–00.00

Velkommen til vertshuset!
Her kan du få et rimelig og varierende måltid, fra
flesk og duppe på mandager til vår sterke
kruttburger.
Juletallerken hele uken og lutefisk på onsdager.

Karbi
smørbrsød
kr. 49
,–

Nesodden vertshus
– stedet med det gode vertskap!

Foto: Annette Paulsen
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Tone i Son

- Min far var fisker og jeg er født i strandkanten her i Son, forteller Tone Blix Brevig.
– Han fisket sild og brisling og da DS Oscarsborg anløp Son sto vi alltid på kaia
og vinket. Vinkingen har jeg fortsatt med,
forteller den trivelige damen. Hver gang
Baronen anløper Son står hun på kaia
og vinker og blir belønnet med tre støt i
fløyta når «sommerbåten» bakker ut.
– Det skulle bare mangle, sier kaptein
Arild Brun, Tone fortjener en hilsen.
– Tone vinker til oss hver gang vi anløper Son, sier
kaptein Arild Brun. – Det setter vi stor pris på!

Siste avgang fra Håøya i 2020.

– Tre støt betyr dessuten «jeg bakker», et
signal som er hensiktsmessig og nødvendig i trange havner som Son.

– Sees til våren!

Takk for i år!
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god jul og et riktig godt nytt år!
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DS «OSCARSBORG I»

– litt historikk ved Harald Lorentzen

Generalforsamlingen i Nesoddens Dampskibsselskap besluttet våren 1911
å kjøpe søsterskipet til «Kronprins Olav» som lå for salg i Gøteborg.
Båten kom til Kristiania samme vår og fikk navnet «Oscarsborg 1».
Som søsterbåten var også dette en ren sommerbåt, som ble pakket godt inn
når høsten kom og sommergjestene forsvant.

DS «Oscarsborg I» ved kai i Son. Mye folk på kaien.
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I 1917 ble det besluttet å oppta helårsrute
Kristiania-Son med én tur daglig. Denne
turen skulle også anløpe Oscarsborg festning, Drøbak og Hvitsten. Det var «Oscarsborg I» som var tiltenkt denne ruten. Men
dette var en ren sommerbåt og en stor ombygging måtte til. Selskapet hadde ikke råd
til dette, men skipsreder Fred. Olsen kjøpte
nye aksjer til en verdi av ombyggingens pris.
Etter noen turbulente år besluttet imidlertid selskapet å innskrenke sitt engasjement
utenfor Drøbak og «Oscarsborg I» ble solgt til
skipsreder Fred.Olsen uten navneforandring.
Han lot imidlertid Nesoddens Dampskibsselskap drive fjordbåten og den hadde i alle år
fast kaiplass sammen med nesoddbåtene.
Først ved utstikker A, men fra 1938 ytterst på
vestsiden av gamle Utstikker B i Pipervika.
Etter 2. Verdenskrig skjedde det mye, de
gamle dampdrevne rutebåtene måtte vike
plassen for rutebilene som kunne bringe folk
langt hurtigere fram utover langs fjordens
østside utenfor Drøbak. I 1953 ble derfor «Oscarsborg I» solgt til Reidar K. Olsen i Svelvik.
Han bygget den om til en diesellastebåt og
ga den navnet «Reigun». På 1950-60 og 70
-tallet kunne man stadig se den lange slanke

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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lastebåten her i fjorden. Men tiden innhentet
også de små fraktebåtene. Skipsreder Petter
Olsen kjøpte i 1981 båten og la den i opplag
i Oslo. Meningen var å få bygget den opp i
sin opprinnelige utgave. «Reigun» ble etter
en del år slept til Drammen Slipp for en ombygging, men den var i for dårlig stand. Den
tilbrakte en del år på slippen der før den ble
hugget opp, men heldigvis ble det tatt vare på
enkelte minner fra denne stolte fjordbåten.

Det skulle gå 47 år før man atter kunne reise
med en rutebåt mellom Son og Oslo. De første årene riktignok bare på lør- og søndager,
men med Norled og Ruter kom langt flere
avganger.
Det var kapteinene Stein Øiseth og Harald Lorentzen som kom med forslaget om en rute
helt ut til Son. Helt siden sommeren 1991
hadde «Prinsessen» gått utover med siste
stopp Drøbak.

«MS Reigun», den tidligere passasjerbåten «Oscarsborg»,
i Drammen før den ble hugget opp.
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På helgene hadde man bare én tur og dermed
lå båten i mange timer i Drøbak. De to kapteinene foreslo at man i stedet kunne ta turen
ut til Son. Mannskapet hadde jo sin timeshyre
så det var kun drivstoffet som måtte betales.
Maskinsjefen kalkulerte ut fra tiden vi skulle
bruke og kom til at syv passasjerer var nok til
å dekke omkostningene.
Da fikk man en ny rute og suksessen var et
faktum. Senere har jo ruten blitt utvidet med
anløp av Filtvet og to turer hver dag i sommerhalvåret.

M/S «Prinsessen» første sommeren, i 2001.

Halvtimesruter på båten!
- Samtidig som vi frakter nær like mange skoleelever som før, er pendlerbussene til båtene
halvfulle i rushtidenn, sier kommunikasjonssjefen i Ruter Knut-Martin Løken.

– Koronarestriksjonene medfører begrenset
setekapasitet på bussene og skoleelevene skal
på skolen. De fleste yrkesaktive som vanligvis
tar buss og båt i rushtiden har hjemmekontor.
Det har resultert i at trafikktallene er halvert,
sier kommunikasjonssjefen.
– Basert på rådata ligger vi omtrent på 50
prosent av normaltrafikk på båt og buss i
november.
– I januar 2020 hadde vi 530 000 påstigninger på
buss og båt på Nesodden. I november hadde vi
267 000 påstigninger.
– Vi har derfor innført 30-minutters avgang på
Nesodden-sambandet også i rushtiden (rute
B10). Vi følger, i likhet med resten av landet,
koronasituasjonen fra dag til dag, og vil endre
rutetidene i forhold til regjeringens smitteverntiltak.
Følg med på Ruters hjemmeside og Signalens
Facebookside når du skal ut å reise.
For hurtigbåtene er det ingen endringer, bortsett fra at Baronen er satt inn for Baronessen
på Lysakersambandet (rute B11) for å bedre
kapasiteten mellom Nesoddtangen og Lysaker.

– Fra 30. november og inntil videre er det avgang hvert 30 minutt i rushtiden,
forteller Knut-Martin Løken.
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ELSKET I OVER 25 ÅR

UTGIVELSESPLAN
2021:
Vårnummer: 26. mars
Sommernummer: 18. juni
Høstnummer: 10. september

www.signalen-da.no

Vinternummer: 3. desember

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri
Wenche Øyens nye fotoserie nattblomster kan
du kjøpe via vårt nettsted. Det er 8 forskjellige
og de blir kun produsert i max 10 ex.
www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001, helleiken@gmail.com
Åpent 9-19, lørdag 10-17
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Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

ÅRETS JULEGAVE!

En gamp i sivet
29 Livsfortellinger
fra krigen
frem til i dag

Inger Derlick

Kjøpes i alle
bokhandlere
og på nett:
https://giutbok.no

Lys i lampa!
Det er totusenåttehundre (2.800) lampepunkter på Nesodden.
Nå lover Helga Horge-Trømborg at det skal bli lys i alle.
Helga er avdelingsleder for samferdsel i Nesodden kommune,
herunder infrastruktur og belysning.

Historisk belysning
I forrige århundre/årtusen eide alle kommuner med respekt for seg selv sitt eget
E-verk og enkelte kommuner eide atpåtil
sitt eget dampskibsselskap.
På Nesodden eide kommunen E-verket og
AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap. Da var kommunikasjonslinjene korte
for å få lys i lampene på veiene til dampskibsbryggene (de fleste veiene på Nesodden ender på en brygge!).
Enkelte steder står de opprinnelige stolpene der, med lyspærer(!) og tinnskjermer
som er fulle av kulehull! Skyting med luftgevær har tydeligvis vært en populær aktivitet,
med lyspærene som blink.
Problemet er bare at ingen har skiftet
lyspærene, men nå skal det bli en annen
«dans»!

Kommunalt vedtak
De fleste veiene på Nesodden ender på en brygge nær deg, som
i sin tid hadde fast ruteanløp. Hvem vet, kanskje kommer båtene
tilbake? I så fall er det lys i lampa!
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– Politikerne har vedtatt at veilyset på
Nesodden skal skiftes ut til moderne
LED-belysning med intelligent styring,

forteller avdelingslederen.
– Det er avsatt førtiåtte millioner kroner til nytt styringssystem og
utskifting av armatur. Innen 2023 skal alle lampepunktene ha ledlys
og et helhetlig uttrykk, forteller Anders Bore, som er prosjektleder
for det største belysningsprosjektet i Nesoddens historie.
– Lampene vil kunne styres, dimmes og overvåkes og med de nye
lampene kan strømforbruket reduseres med opptil 50%.

Nesodden kommune har vedtatt at kommunen skal ha ansvaret for
vedlikehold og drift av veilysene i bygda. Hun skal lyse opp 2800 lysstolper på Nesodden.
Helga Horge-Trømborg er hele bygdas lysmester! Helga lyser opp!

Flaskebekk var ett av de første stedene på Nesodden som fikk veilys.
Disse stolpene står i Øvreveien, og de opprinnelige stolpene er byttet
ut med nye.
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Verdens høyeste klatretårn på Nesodden?
Verdens høyeste klatretårn er 48 meter, bygget i tre
og står i Lillesand. Nå vil Bjørn Zapffe (82) bygge et
enda høyere tårn på Nesodden.
Tårnet vil han bygge på «toppen» av Nesodden.
I Varden leir.

Julegrana
I flere år sto Nesoddens julegran på Varden og var synlig for «halve
kongeriket».
Nå vil Bjørn sørge for at Nesodden skal bli synlig for hele verden.
– Tårnet skal bygges i tre, lyses opp med solcellestrøm og blir en
attraksjon for alle som er glad i å klatre.
– Norges svar på Mount Everest, sier Bjørn entusiastisk,
– og dersom du ikke liker å dingle i en snor, kan du selvsagt ta trappene til topps, men heis blir det ikke.
I tårnet er det bare armer og bein som gjelder.

Urinnvåneren
Bjørn Zapffe har dypere røtter på Nesodden enn de fleste. Hans far,
den sagnomsuste doktor Wilhelm Zapffe bygde hus ved Kiwi-butikken i «Kirkekrysset» i 1940 og der vokste Bjørn opp.
Sivilingeniøren vet det meste om norsk vannkraft og har både Ekofisk
og Statfjord A og B på samvittigheten. Nå vil han bygge i tre og sørge
for at Nesodden får nok en attraksjon.

Tårnet i Lillesand er 48 meter. På Nesodden blir det 50!
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– Jeg har snakket med Nesodden kommune, Nesodden Befalsforening og næringslivet på Nesodden, sier Bjørn
– og alle er enige om at ideen er god. Tårnet i Lillesand går «break
even» ved 5 000 besøkende, et antall som er «peanuts» for en
beliggenhet som denne, sier den spreke pensjonisten og gløder
av entusiasme.
Det samme gjør Steinar Dahlen som jobber med ungdommen på
Nesodden. Han er overbevist om at tårnet vil bli en «høydare» for
Nesodden, og gleder seg til å klatre til topps. Det samme gjør Marius
Pedersen i Energihuset, som bekrefter at klatring har blitt en populær sport som sikkert vil tiltrekke seg nesoddinger og tilreisende.

- Her sto julegrana i mange år, sier Bjørn Zapffe. «Alle» i Oslo og omegn
kunne se den. Nå vil han bygge «Nesoddtårnet»!

Utsikten fra toppen av tårnet på Varden kommer til å bli fenomenal!
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– Varden leir er en juvel, sier Bjørn Zapffe,
– den er toppen av kransekaken Nesodden. Nå håper vi at Forsvaret, som eier leiren, vil tillate
oppføringen av «Nesoddtårnet», som vi ikke kan se kommer i konflikt med den militærstrategiske betydningen av leiren. Snarere tvert imot, sier urinnvåneren. Fra toppen av tårnet
vil vi ha full kontroll med luftrommet over hovedstaden.

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

Vakttelefon:

22 30 00 37

Vi er tilgjengelig 24/7
- 365 dager i året
• Slamsuging
• Rensing
– fjerning av oljetanker
• Høytrykkspyling
• Rørinspeksjon

I tillegg til jobben som sivilingeniør har Bjørn spilt mange roller i sitt liv. Han har vært «prest» i
Sagene kirke i en reklamefilm for Flytoget og medvirket i filmen «Da jeg traff Jesus med sprettert».
Nå har han hovedrollen i oppføringen av «Nesoddtårnet».
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I norva24.no

Jakten på annekset
I forrige utgave av Signalen etterlyste vi et anneks på Flaskebekk eller deromkring.
Som tolvåring besøkte «Kalland» (Karl Andreas Knutsen) fra Haugesund sin tante, Randi Brembo. Hun
bodde i et anneks og pappaen til kommunalsjef Ellen Knutsen har lenge forsøkt å finne stedet.
Ikke før var bladet kommet ut, så meldte Mette Nesset og Alf C. Bache seg.
– Annekset befinner seg på «Birkeli», eiendommen som vår bestefar kjøpte i 1893, kunne de to søskenbarna
fortelle.

Richard Bache
– «Birkeli» skal eiendommen hete, sa bestefar.
– Det sto massevis av bjerketrær på den
27 mål store eiendommen, forteller Alf C.
Bache. Han viser oss eiendommen som hans
far Eilif og Mettes far Finn arvet av sin far. Nå
er det Mette som er «husfrue» på «Birkeli»,
mens Alf bor på «Eikeli», som ligger rett bak
hovedhuset – og der står annekset.
«Birkeli» brant i 1941. Hele toppetasjen ble
ødelagt, og huset ble delt i to.
– Etter brannen ble annekset flyttet opp til
«Eikeli» hvor farfar tilbrakte sine gamle
dager, forteller Alf.

«Birkeli» er noe av det flotteste vi har på Nesodden.
Alf C. Bache viser stolt frem eiendommen som hans bestefar kjøpte, og bygde hus på, i 1893.
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– Han hadde en husholderske som het Aslaug og det var hun som insisterte på at Randi
Brembo skulle bo i annekset. De to var venninner og holdt hverandre med selskap. De

Nesodden
NYE VAKRE
NYE VAKRE LADY FARGER
LADY FARGER
Utforsk nye fargekombinasjoner
og skap en personlig stil.

Utforsk nye fargekombinasjoner
og skap en personlig stil.

Tangen senter
tlf. 40 00 59 54

Nå kan du kjøpe
ferdigblandet maling
på jernia.no
Slipp å
stå i kø og
spar tid

Trenger du råd til fargevalg?
Vi har gratis fargerådgivning
i våre Vi
butikker!
hjelper deg å finne

Vi har fargerådgivere
den perfekte fargen
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to venninnene holdt sammen i mange år, også etter at Richard Bache
døde. Det hører med til historien at Randi Brembo flyttet fra annekset
til en leilighet i første etasje, i det samme huset som «Kallands» dat-

ter Ellen bor i – i dag.
Tilfeldig? Neppe. Folk fra Haugesund kalles «arabere» og sies å ha
evner utover det normale.

«Kalland» kjente igjen annekset og eiendommen umiddelbart!
23

Endelig samlet utenfor annekset, fra venstre: Tia Knutsen Skogli, Ellen Knutsen, Alf C. Bache som tegner og forteller, «Kalland» og Berit Knutsen.
24

«Snåsamannen» på Nesodden
Våt, tung subbus (grus) og en altfor tung trillebår er ikke noe en eldre mann
bør bakse med. Det fikk Signalens redaktør smertelig erfare.
Venstre arm og høyre del av korsryggen «strålte» av smerte og selv enkle
bevegelser ble et helvete.
Hodepine og ødelagt nattesøvn gjorde gubben grinete og noe måtte gjøres.

Naprapati
Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse og heldigvis finnes det en naprapat på
Nesodden.
Christian Haugen Udnæs i Nesodden
Naprapati holder til i «Rehabbygget» og er
Nesoddens svar på «Snåsamannen».
Etter å ha karret seg ut av sengen og opp
til Varden ble redaktøren lagt på benken og
Christian begynte med sin magi.
Han fant ingenting som tydet på prolaps, verken i nakke eller rygg, men at smertene skyltes overanstrengt muskulatur.
- Helvetes subbus, kom det fra redaktøren
som lå på magen, med hodet i et hull i behandlingsbenken.

Behandlingen
Naprapatisk behandling innebærer ifølge
Christian å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle
problemer i ledd og muskler. Behandlingen
bygger på anatomien og skolemedisinsk forståelse av sykdom og lidelse i muskel- og
skjelettsystemet, samt kunnskap om bevegelesesapparatets oppbygging og funksjon. I
25

Savner du reisene til

syden?

Bygg «paradiset» hjemme
til en overkommelig pris!
Drømmen om et svømmebasseng i hagen
har veldig mange, men det har alltid vært
uoverkommelig for de fleste fordi det bare har
eksistert dyre løsninger som å støpe, mure i
Leca eller kjøpe et ferdigstøpt i glassfiber.
Det finnes nå sikre løsninger med stålplater og
gummiduk i størrelser opp til 5x10 meter som
er enkle å bygge. De kan også bygges ned i en
terrasse som disse bildene viser.
VIKEN REHABILITERING prosjekterer og
bygger basseng i mange former og størrelser
og alt rundt til en overkommelig pris.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tel 48402774 • post@vikenrehabilitering.no
w w w. v i k e n r e h a b i l i t e r i n g . n o

Støping av underlag

26

Bassengkonstruksjon

Innramming

praksis og på benken innebærer det bruk av
ulike teknikker og «grep», både «knekking»,
tøying, trykking, massasje og knaing på muskler, ledd og bindevev. Selv om knaingen
tidvis var vond, var behandlingen aldri smertefull, men overraskende.
Plutselig sa det «knakk» i korsryggen, og

«knekk» i nakken, hvoretter redaktøren var
tilbake til sitt gamle «seg».
Hodepinen var borte, armen kunne rettes ut
og gamlingen kunne sitte opp og ned, uten å
se ut som en olding.
«Snåsamannen» finnes også på Nesodden!

45 år i bygg og anlegg

NAPRAPATI

Naprapat Christian Haugen Udnæs og
behandlingsbenken.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

Naprapatien ble grunnlagt av Dr.
Oakley Smith (1880-1967). Han var
utdannet kiropraktor, men gikk
tidlig bort fra subluxationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av
ledd). Han mente at det var forkortning eller skade av connective
tissue (støtte og bindevev), ikke
sublukasjoner, som var årsaken til
smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens
ledd som i de perifere leddene.
Smith utviklet et spesifikt system
for å behandle, samt et system for
å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunn basert på de nye
teoriene,
27

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

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

Sommerbutikken.no
Her en noen av
våre vintertilbud ...

• Pulk og Spark
• Strøkasser
• Treningsutstyr
• Gaveartikler

Fjellpulken Barnepulk

Komplett

Strøsandkasse/Strøkasse
225 liter

2950,–

8995,–

6795,–

2495,–

Klatreveggplate
for
ribbevegg

5495,–

Globus Columbus
Duorama
med lysl

2995,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Trossekasteren
Når nesoddbåtene «går» i lemmen, er det ikke nødvendig å fortøye. Av- og påstigning foregår over lemmen
som båten presser seg mot. Når båtene fortøyes for natten, skal bunkre eller i dokk må det imidlertid fortøyes
«longside» og da må trossa kastes. En kunst som det ikke er alle forunt å kunne.
Matros Helge B. Johansen kan det. Han har kastet trosse siden han var en neve stor og står fjellstøtt på dørken
når han kaster. Kveiler trossa, sikter seg inn og lar trossa gå i akkurat rette øyeblikk for å lande rundt pullerten.
– Øvelse gjør mester, sier mesteren og gliser!
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I løpet av høsten gleder vi oss til å
åpne den nye senterdelen og flere butikker!
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SØNDAGSSØNDAGSÅPENT
ÅPENT

Utvidede
åpningstider
3 TIMER
fra
14.-23.12
GRATIS
PARKERING
HVERDAGER
til kl. 21.00

6., 13. og 20.
8.,desember
15. og 22.
desember
kl. 14-18
kl. 14–18

3 TIMER
GRATIS
PARKERING
På Tangen
Senter
gjør gjør
vi altvifor
legge
rette
en trygg
og koselig
handel
før jul.
På Tangen
Senter
altåfor
at dutilskal
få for
en enkel
og koselig
handel
før jul.
Vi oppfordrer
til og
å starte
julehandelen
tidlig
og til bruk
av hele
vår.
Varierte
inspirerende
butikker,
hyggelige
ansatte
medåpningstiden
gode tips
til gaver
og
julemat,
og
ikke
minst;
skikkelig
god
julestemning.
Kom gjerne tidlig på morgenen eller sent på kvelden!
Det er vårt bidrag til at du skal få en behagelig start på julen.

i P-garasjen

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
10-20
for avvikende åpningstider i julen.

(9-18) •www.tangensenter.no
Meny: 8-21 (19)
w w w. t a n g e n s e n t e r. n o
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«Ny» bensinstasjon på Flaskebekk
Circle K på Flaskebekk har blitt ny innvendig og har fått ny sjef. Thomas Arnesen har gått gradene på
stasjonen og lært det meste av sin gamle sjef Tom Harald Wilberg. Nå er han sjef for tilsammen 11 ansatte,
som betjener nesoddens møtepunkt fra morgen til kveld.

Fikk blomster av «gamlesjefen». Tom Harald Wilberg var den første til å ønske Thomas lykke til i den nye jobben og fikk tommelen opp
av Jonas Nordgarden, Emilie Arnesen og Stine Sundby (i bakgrunnen).
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Ikke bare drivstoff
Førsteinntrykket av forandringene er
«wow»!
Innredningen er lekker og minner mest om

ut fra stasjonen uten en pølse eller pizza.
en effektiv fast food restaurant.
Tipp topp moderne dispensere, reoler og
kjøkken gjør det nesten umulig å komme

Smågodt og andre fristelser er det også
plenty av og innimellom alle godbitene finner man også vindusviskere og olje til bilen.
Tempoet er hurtig, og alle bak disken jobber godt sammen.
Kanskje ikke så rart?
Det er bare innredningen som er ny, de
ansatte er de samme og servicen er (om
mulig) enda bedre.
Signalen gratulerer Thomas og ønsker
lykke til med den «nye» stasjonen.

Thomas Arnesen er «urinnvåner» på Nesodden, og vet hva vi vil ha. Nå har han blitt restaurantsjef, i
tillegg til daglig leder i Circle K Flaskebekk.
33

Thomas Arnesen er stolt av, og godt fornøyd
med «nye» Circle K.

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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Varden leir

«Corncrake»

fortsettelse fra forrige nummer
I løpet av høsten har den gamle
militærleiren på Varden våknet
til liv. Nesodden Befalsforening og
HV-Ungdommen har åpnet porten
for en rekke aktiviteter for store
og små.
Nesodden Teaterfabrikk, Kulturisten og Universitetet for den tredje
alder (U3A) har inntatt leiren,
med brask og bram og flagget til
topps.
Nå håper befalsforeningen på en
snørik vinter. Da vil Varden bli et
eldorado for ulike vinterøvelser
for store og små, tobente og firbente.

«Corncrake»

HV-U
Hver tirsdag kveld møtes «gamlegutta» i Nesodden Befalsforening og HV-ungdommen på
Varden. Resten av uka er det vanligvis fredelig i
leiren, men i høst har det sydet av aktivitet.
Området har blitt ett av Nesoddens mest popu-

Varden leir passes på av Nesodden Befalsforening og HV-Ungdommen .
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VIKEN REHABILITERING AS hjelper

deg med rehabilitering, totalrenovering – eller
mindre oppdrag innendørs og utvendig.
Vi utfører også alle typer tilbygg, ombygging og
påbygging, fra garasjer til verandaer og vinterhager – samt bygging av svømmebassenganlegg.
Vi kan blant annet bistå med:
• Befaring og rådgivning
• Endring av planløsning
• Bytte av dører
• Nytt kjøkken/bad
• Listing
• Nye trapper
• Utskiftning av takstein
og lekter
• Omtekking/etterisolering
av tak
• Etterisolering av yttervegger
• Utskiftning av ytterkledning
• Utskifting av vinduer
• Drenering, utbedring og
etterisolering av grunnmur

Vi påtar oss hele oppdraget
som totalentreprenør – og
rehabilitering av hele fasader.
Dette kan bl.a inkludere:

• Stillaser
• Etterforankring av tegl
• Balkonger
• Malingsfjerning
• Murerarbeid
• Flislegging
• Malerarbeid
• Betongrehabilitering
• Gipsmakerarbeid
• Takarbeid
• Snekkerarbeid
• Blikkenslagerarbeid

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tel 48402774 • post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no
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lære turområder og hundegården er en «innertier», som møteplass for bygdas firbente. I
tillegg har Nesodden kommune arrangert Kulturisten i leiren og kommunen har takket for
lånet av leiren med kapping og rydding av vegetasjon. Det er helt utrolig hva man kan få til med
pågangsmot og en fliskutter. I likhet med resten
av Nesodden gror Norge og Varden leir igjen
og kulturhistoriske minnesmerker blir borte. I
Varden leir er det først og fremst krigsminnene
som blir borte. De gamle kanon- og forsvars-

stillingene, som tyskerne anla under andre verdenskrig. Minner vi må ta vare på for ettertiden, før
de blir borte for alltid.
Varden leir har forlengst utspilt sin militærstrategiske rolle, men er fortsatt i beredskap for Forsvaret og et glimrende sted for rekruttering av ungdom som søker en fremtid i Forsvaret.
For mange unge er Varden leir det første møtet med Forsvaret og for mange eldre et kjærkomment
gjensyn med gamle minner.
Det lille som er igjen av krigsminner må taes vare på og bevares for ettertiden. Leiren må brukes
og forvaltes av Forsvaret, Nesodden kommune – og oss alle – i fellesskap.
Området er ett av de flotteste vi har på Nesodden!

«Corncrake»

Nils Erik Lie er formann i Universitetet for
den tredje alder. I høst har U3A hatt sine forelesninger i Varden leir.

Varden leir er som skapt for utendørskonserter.
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Gutta fra Kafé Tangenten sto for serveringen under årets Kulturisten i
Varden leir.

Ömer Öser fra Kafe Tangenten og ildsjelene i U3A, som er overlykkelige for
å få låne Varden leir til sin møtevirksomhet.

Kommunalsjef Ellen Knutsen i Nesodden kommune var strålende fornøyd
med årets Kultruristen i Varden leir.

Nesodden Teaterfabrikk leverte en fryktinngytende Halloween-feiring i
Varden leir.
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Søndre Flateby gård
«Alle» vet hvor Tangen Trelast er, men de færreste vet hvor
Søndre Flateby gård er. Francis Horn vet det derimot bedre enn
de fleste.

Han er født og oppvokst på
denne plassen, som i dag huser
«Trelasten».
Sammen med «gårdskjerringa» May Dalen holder
han tradisjonene på gården i
hevd og baker brød og pizza i
den gamle vedfyrte ovnen.

«Petter Smart»
– Etter å ha drevet bilverksted i Oslo, etablerte
jeg eget verksted i grisehuset her på gården,
forteller Francis Horn, som arvet gården av
sine foreldre. De kjøpte gården i mellomkrigstiden og bestefar Erik Horn («Gamle-Erik»)
hadde sommerhus på det som i dag kalles
«Hornstranda». Familien drev Horn på Egertorget og solgte dresser og slips.
– Selv trives jeg best i kjeledress, sier tusenkunstneren som kan dreie alt i stål og aluminium. Verkstedet hans er et velorganisert
kaos av alt mulig, som enten har vært brukt
39

eller kan brukes.
– Alt kan repareres, sier den ungdommelige
rakfiskentusiasten, som forlengst kunne ha
gått av med pensjon.
– Null skoft og aldri sjuk, kommer det fra
snurrebarten, som ikke har tenkt å sette seg i
gyngestolen. Jeg er et B-menneske og begynner ikke før ni, men holder på til fem hver dag,
så lenge jeg kan stå på beina!

– Grunnen til at trelasten ble startet var at jeg
ønsket å leie ut noen av lokalene jeg hadde
investert i. Da finanskrisen kom på slutten av
80-tallet falt flere av de kundene jeg hadde fra.

ligger langt fra folkeskikken.
– På Søndre Flateby gård har vi trafikken rett
utenfor stuedøra, på Røros ser vi ikke en levende sjel, sier May.

Røros

– Vi kjører inn forsyninger med snøscooter før
snøen går om våren, og baker brød i svartovnen gjennom hele sommeren. I 7-8 uker lever
vi Herrens glade dager i stillhet og harmoni
med naturen, men under Røros-martnan må
vi inn til Røros.
Francis er dommer i VM i rakfisk, som i år
dessverre ble avlyst pga koronaen.

– Erik Horn etterlot seg også en eldgammel
gård på Røros. Gården er fra sørsamisk tid og

Tangen Trelast

Bilistene suser forbi det gamle «bryggerhuset» og er uvitende om at brøddeigen står til
heving på Søndre Flateby gård.
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– Etter at den første leietakeren av Tangen
Trelast ga seg, ville Are Sønstehagen og Truls
Falkenberg beholde arbeidsplassene og gudskjelov for det.
Sammen med Carl Fredrik Holmsen har Tangen Trelast blitt en suksessbedrift, som vi eier
sammen. En bedre utnyttelse av gården og eiendomsmassen kan jeg ikke tenke meg. Tradisjonell gårdsdrift med kuer og gris hadde ikke
gått i dag, sier May og Francis, men hjemmebakt brød fra den gamle grua hadde solgt som
varme hveteboller (red. anm.)

– Jeg driver fortsatt mitt eget firma, FH Motorservice, som i dag driver
mest med sveise- og reparasjons arbeider. Det er jo det firmaet som
startet utbyggingen på Søndre Flateby Gård, avslutter Francis stolt.

Brøddeigen skal snart i ovnen, som har vært i bruk siden
reformasjonen!

Søndre Flateby gård før trelasten.

Francis Horn har drevet FH Motorservice
på Søndre Flateby gård siden 1979/80.

Sammen eier de Tangen Trelast AS. Carl Fredrik Holmsen,
Are Sønstehagen, Truls Falkenberg og Francis Horn.
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Borettidesign.no

Personlige og
kortreiste julegaver
får du hos oss!
Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand

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

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Velkommen til våre nyoppussede
lokaler på Tangen Senter.
Stort (Covid-19-vennlig) venteværelse
hvor pasientene kan føle seg trygge
og godt ivaretatt.

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Vi har også fått rotfyllingspesialist i huset!

ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag, onsdag og
fredag 10-17 – torsdag 10-19

Fjellstrandveien 1
(ved siden av Annas Hybel)
Tlf. 66 91 44 08 / 98 81 06 06
post@glansbilde.no

Telefon 40 00 23 05
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RING FOR TIMEAVTALE

66 96 12 00

post@nesoddentannhelse.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

Nesodden Vertshus
Dersom du er fysen på norsk husmannskost er Nesodden Vertshus stedet.
På mandager serverer de flesk og duppe, onsdager er det lutefisk og hver
søndag er det en ny søndagsmiddag – med saus og poteter.
Trioen bak vertshuset har truffet blink med sitt restaurantkonsept, de lager
alt fra bunnen av og kjøttvarene kommer fra Strøm Larsen i hovedstaden.

Trioen bak Nesodden Vertshus.

Fra Fjellstrand, Enebakk
og Senja
Christina Karete Risbakk kommer fra Fjellstrand og begynte sin restaurantkarriere i
oppvasken.
– Et glimrende sted å begynne, sier hun,
– renslighet og orden er et must i bransjen.
Dersom det svikter i oppvasken hjelper det
ikke med stjerner i himmelen eller i Michelin-guiden.

Flesk og duppe
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Foto: Annette Paulsen

fra alle oss i ruter
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Ole Fjeld kom til Nesodden for å spille
innebandy og ta det med ro. Den rørslige
karen hadde drevet i antikvitetsbransjen i
årevis og var gått lei. På Nesodden møtte
han, og ble kjæreste med Christina – og
da hans bror Andreas tok nesoddbåten fra
byen var trioen et faktum.

år siden vi overtok vertshuset og ting har forhåpentligvis normalisert seg.

– Da blir det fest og kanskje også en overraskelse, sier han med et lurt glimt i øyet.

– Mor er fra Finnsnes, forteller Andreas,
og jeg gikk videregående på Senja. Jeg
drakk øl på puben og gjorde opp for meg
med å skrelle poteter. Jeg har ti års
«fartstid» som barsjef i Furusetgruppen,
og er vertshusets «altmuligmann».
Mange vil sikkert dra kjensel på Ole fra
«døra» både her og der. Han har voktet
inngangsdøra både på Granbar og Flasken.
Nå passer han døra til vertshuset.

Åpent
– Vi holder åpent hver dag, syv dager i
uken, og kommer til å holde åpent både julog nyttårsaften. Vi er syv ansatte og ingen
er, eller vil bli, permittert dersom vi får lov
til å holde åpent.
Trioen er takknemlig for at Nesodden kommune har gjort det mulig å holde åpent,
riktignok med strenge restriksjoner.
– Overlever vi dette, skal vi klare alt, sier
Ole og ser frem til april 2021. Da er det ett

Et samfunnshus og et vertshus hører sammen. Derfor ligger Nesodden Vertshus
vis à vis Nesodden Samfunnshus. Ole Fjeld, Christina Karete Risbakk og Andreas Fjeld.
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Går du med tanker om
et boligsalg før jul?
Vi er inne i en ny sesong i boligmarkedet.
Skal du selge boligen din i tiden som kommer er det
ekstra viktig at du tar de riktige valgene, slik at så mange
potensielle kjøpere som mulig ser nettopp din bolig.
PrivatMegleren vet at det er stor forskjell på
formidling og megling av boligsalg. Vi skreddersyr alltid
den optimale salgsplanen for en bolig, der ingenting
blir overlatt til tilfeldighetene og hvor
man som megler kan være med på å påvirke
salgsprisen for din bolig.

Din lokalmegler – Privatmegleren Park
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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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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Båtruter 2020 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 25. november 2020.
Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Gyldig fra 10.02.2020
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

x = Innstilles i romjulen.

Mandag - fredag

s = Kun til Vollen og Slemmestad.
Avgangen innstilles i romjula

SISTE SISTE SISTE SISTE SISTE SISTE SISTE SISTE
Endringer
Ruter kommer med endringer fra mandag 30. november
for tilbudet på Nesodden, nesoddbåten og de lokale
busslinjene:
Båt B10/B11 og buss 560/561/565/565E/570 og 575
nedjusteres til 30 min frekvens (20 min frekvens
ordinært) i morgen- og ettermiddagsrush.
Rutetilbudet vil gå tilbake til det opprinnelige den dagen
samfunnet normaliserer seg igjen.
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LØSN.3-20: De vakreste solnedgangene, nydelige gulbrune farger, kjøligere netter, men sjanse for mye mer sol – det er høst!

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

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 17. mars 2021.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Kari Haveland
fra Nesoddtangen.
Hun får et gavekort på 500 kr hos
Nesodden Vertshus på Tangen.
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner

hos

Gulbjørnrud Bygg,

i Nordre Frogn.

Flåteøvelse
«Corncrake»

«Livbåter» er ikke hva de engang var. En «livbåt» var en båt som ble låret ned fra skipssiden og satt på vannet.
Nå er det flåter, som befinner seg i konteinere, blåser seg opp selv og har plass til alle om bord.
Forutsetningen er imidlertid at alle som jobber om bord, vet nøyaktig hva de skal gjøre dersom
utstyret må tas i bruk.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
Driftsinspektør Tormod Nordeng var tilfreds og
godt fornøyd med årets øvelse.
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Øvelse
– Våre mannskaper må ha gjennomgått kurs og øvelse hvert tredje år,
sier driftsinspektør Tormod Nordeng i Norled. Ellers kan jeg legge til
at mannskapet også trener jevnlig gjennom hele året på mange andre
viktige sikkerhetsoppgaver som brannbekjempelse, evakuering, utsetting av mann-over-bord-båt (MOB-båt), førstehjelpsbehandling og
redde opp personer fra vannet for å nevne noen. I tillegg til øvelsene
som trenes på om bord er mannskapet på lovbestemte kurs avhengig
av stillingen man innehar.
– Om bord i fergene er det to store flåter som tar 300 personer og to
mindre som tar 150 personer og en sklie på hver side av båten.
– Hvert sjette år skal systemet fullskalatestes, sier driftsinspektøren,
som er godt fornøyd og tilfreds med årets øvelse.
Fra «alarmen» gikk, tok det mindre enn to minutter før konteineren
lå i vannet og flåtene blåste seg opp.
Deretter skled den ene kapteinen, maskinsjefen og matrosen etter
den andre ned på flåten og ble «reddet».
– Forhåpentligvis vil vi aldri få bruk for utstyret, sier Tormod, men du
verden så betryggende det er å vite at vi har det!

I denne konteineren befinner det seg to flåter med plass til 300 personer.

To minutter tok det fra konteineren var i vannet til flåtene var ferdig blåst opp med plass til 300!
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DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

DYREBUTIKK
Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

Din lokale
hjelper AS
arnelendl@gmail.com

Tlf 93 86 11 51

FAGERSTRAND

DYREBUTIKK

VA K TM E S TE RT J E N E S TE R

ÅPNINGSTIDER
Tangen: Man-fre 10-20 • Lør: 9 -18
Fagerstrand: Man-fred 11-19, tors 11-20 lørd 10-17

OPPUSSING INNENDØRS:
• snekring • muring • maling og flislegging
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Frisbeegolf, sporten som har tatt helt av!

«Corncrake»

– Banen på Nesodden var nummer 100 i landet, nå er det over 350 baner
i Norge, forteller Kenneth Andersen, som er en av nestorene i Nesodden
Frisbee. I høst arrangerte klubben Nesodden Open og folk kom langveis
fra for å kaste en flyvende tallerken.

Fra Amerika
– Sporten har sin opprinnelse i USA og er i
nær slekt med vanlig golf, bortsett fra man
kaster i stedet for å slå.
Vi snakker om 18-hulls baner, boagie, eagle
og par, men vi er vesentlig yngre enn de fleste
golfspillerne.
Frisbeegolf passer nok best for myke ledd
og skuldre, som kan tåle kast på over 100
meter. I tillegg er terrenget på de fleste frisbeegolf-banene krevende, i ulendt terreng,
sølete og glatte.
På Nesodden befinner banen seg i området
bak Skoklefalleika på Skoklefall gård, en perfekt arena for sporten.
Et sekstitall deltakere møtte opp og Signalens redaktør var den eldste som gikk den
krevende runden.

Enkelt og greit
Østre Skoklefall gård er arena for Nesodden Frisbeeklubb. Under Nesodden Open deltok
60 frisbeegolfere fra hele østlandsområdet.
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Sporten er stort sett gratis og passer for alle
som ikke føler seg gamle nok til å spille golf.
Inngangsbarrieren er lav, det er intensivt og
utrolig spennende. På kjøpet får man frisk

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

www.samcom.no – post@samcom.no

• 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
56

luft, god trim og fine naturopplevelser. Alle hull spilles med «par 3» og registreres (selvfølgelig) på www.discgolfmetrix.com.
Det innebærer at man hvor som helst i hele verden kan følge en turnering på siden som oppdateres hvert 30 sekund. Treffer man kurven på mindre en tre kast gir det minuspoeng. Bruker
man flere kast blir det tilleggspoeng. Den som har lavest score (flest minuspoeng) vinner.
Under Nesodden Open vant Hermann Bentzen Hinkel med poengsummen minus 17, som i
seg selv er nesten ufattelig. At Hermann «bare» er 11 år tilsier at prestasjonen er enda mer
ufattelig og definerer ungutten som et talent i verdensklasse.

«Corncrake»

Jørgen Dahl fra Rømskog studerer til landskapsingeniør i Ås. Her setter han «hole in one»
som i frisbeegolf blir betegnet som «ace», eller
på norsk: et ess. Det er bare å ta av seg hatten!

Tommy Larsen er formann i Nesodden
discgolfklubb. Klubben ble stiftet i 2011
og har opplevd en eksplosiv økning i antall
medlemmer og interesse for sporten. Banen
på Skoklefall er gratis, åpen for alle og åpen
året rundt. Man trenger verken grønt kort,
avtale tid for «tee off», eller kostbart utstyr.

Prøv å få en flyvende tallerken til å lande i en
kurv 140 meter unna. Det er ikke lett!
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En stolt vinner Hermann Bentzen Hinkel.

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

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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Få kalesjen klar til båtsesongen!

TOKAP

Kalesjeservice
Tlf. 90 78 73 90

Oversøm av slitte sømmer,
reparasjon av rifter, hull.
Bytte av vinduer, glidelåser,
knapper, remmer m.m.
Kapellveien 80, 1450 Nesoddtangen
tokapkalesje@gmail.com
www.tokap-kalesjeservice.no

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • balkau@outlook.com
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen ved Skoklefallkrysset

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

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

SESONGPREMIERE 15. JANUAR 2021
OSLO NYE HOVEDSCENEN

NORDISK PREMIERE 22. JANUAR 2021
OSLO NYE CENTRALTEATRET

PREMIERE 27. FEBRUAR 2021
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

av Tove Jansson

– En helt herlig forestilling
Aftenposten

– Førsteklasses feelgood!

AV STEPHEN KARAM

OVERSATT AV LARS BERGE

VG

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

Dag‐ og kveldsforestillinger
PASSER FOR BARN FRA 3 ÅR
Egne barnehagepriser!

Billetter:

www.oslonye.no

