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Hva er det som gjør et sted til et sted? Hva er det som gjør at vi oftere 

reiser til et sted enn til et annet? Og kommer igjen hvert år? Og forteller 

slekt og venner at dit må du reise på besøk eller flytte til? Et ord som ofte 

går igjen når denne gode følelsen skal beskrives er «sjel».

Son har sjel. De gamle husene har sjel, lørdagsmarkedet på torget har sjel. 

Galleriene og museene har sjel.  Flinke kokker og servitører på de mange 

spisestedene serverer mat med sjel. Båtliv i en populær havn gir både ro i 

sjela og sjeleglede.

Og rundt alt dette kan vi by på et stadig mer variert handelstilbud. Fra det 

dagligdagse som mat og medisiner til det mer eksotiske i klær og interiør. 

Og trenger du vin, blomster, fiskeutstyr eller ny sveis er det bare å stikke 

innom. Oversikt over attraksjoner, tjenester, forretninger og begivenheter 

finner du i dette heftet - og på www.soninf.no.

Har du forresten besøkt Son på en kald og klar vinterdag?

Hvis ikke, må du gjøre det. Vi som bor her vet det. Mange kjenner Son som 

et av de hyggeligste stedene man kan besøke på varme sommerdager, 

men har neppe oppdaget at mens andre sommerbyer går i dvale, er det 

i Son både åpne gallerier og cafeer midt på vinteren. Og når du rusler 

langs bryggene er ikke noe syn mer idyllisk enn et svanepar i en åpen 

råk – i silhuett mot ei lav vintersol.

Det varmer sjela!

Trygve G. Nordby

Leder
Son Næringsforening
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Sjeleglede i SonVelkommen til Son
- hele året
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Fisk og skalldyr
- en ren nytelse hele året

“Fiskebutikken i Son” – den lille, store butikken i hjertet av Son 
som ikke bare er fiskebutikk.

Fiskebutikken i Son har eget fiskemottak som sørger for fersk fisk og skalldyr året rundt. Bare i den 
kaldeste tiden på året når isen ligger tykk kan det være stopp i mottaket, men i år har den milde vinteren 
sørget for jevnlige besøk av fiskebåtene. Reker, rødspette, slettvar, piggvar, dypvannstorsk og sjøkreps er 
eksempler på fangst som blir levert året rundt. Utover vår og sommer kommer makrellen i store stimer, 
fiskerne leverer da nattfanget makrell som vi kan tilby våre kunder. 

Sommerstid har vi enkel servering av sjø-
produkter på kaia foran butikken. Her kan du 
få ferske reker, fiskesuppe eller dampede 
blåskjell med noe godt i glasset. 

Høst er krabbe og hummertid, fiskere kommer 
fra hele Oslofjorden og leverer i Son.
Fangsten som blir landet i Son blir pakket og 
ført til Fjordfisk på Utgårdskilen, men først tar vi 
av det beste for salg i butikk. Vi tilbyr kortreist  
fersk fisk og skalldyr til våre kunder. Gunne-
rekene er et begrep i Son, Gunne med sin 
Sonbas Senior er jevnlig inne i fjorden og 
sjekker på sine faste steder.
Skalldyrkassene våre er blitt enormt populære, 
det bestilles fra Halden, Indre Østfold, 
Lillestrøm, Lier til Tjøme på den andre siden av 
fjorden. Med skalldyrkassen kan du planlegge 
en fest uten å måtte stå på kjøkkenet i timevis. 
Det er bare å hente kassen, sette den på bordet 
og nyte ferske skalldyr.

I butikken finner du Nour, Øystein, Martin og 
Ketil. Vi er en glad og positiv gjeng som hjelper 
til med kunnskap og tips til å gjøre alt fra hverd-
agsmiddagen til festmat. Velkommen innom for 
en prat og en god handel. •

Ketil, Daglig leder 
hos Son Brygge &
Fiskebutikk

AV: KETIL LUNDEM-MEISLER •  SON BRYGGE & FISKEBUTIKK

Apoteket i Son
Pb 59 • 1556 Son
Kolåsveien 4 • 1555 Son
Tlf: 64 98 31 30
son@apotek.no
www.apoteketison.no

Svanens vitaminkrem fra Son
Son Apoteklab ved Apoteket i Son har overtatt produksjonen 
av den tradisjonsrike Svanens vitaminkrem. Den er tilgjengelig 
for trofaste kunder over hele landet, da den distribueres til alle 
norske apotek.
 
Svanens vitaminkrem leveres både med og uten parfyme

Kom innom og prøv Svanens vitaminkrem neste gang du er i Son.

Å P N I N G S T I D E R :
Mand. - Onsd.  09.30-17.00
Torsd. - Fred.  09.30-18.00
Lørdag  09.30-15.00

Godt utvalg -rask 
ekspedering.
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God stemning hele året

Bordbestilling 64 95 95 81 • cafeoliven.no

Vi serverer lunsj, middag og 
eller noe forfriskende i glasset.
Nyt atmosfæren ute om 
sommeren eller inne foran 
peisen på vinterstid.

Velkommen

RESTAURANT SJØBODEN
helt i vannkanten

Rustikt og koselig - med full fokus  
på råvarer, smil og lave skuldre.

Tlf: 46 54 48 11
Web: www.sjoboden.no

Facebook: Restaurant Sjøboden Son
Adresse: Storgata 27, 1555 Son

Velg øl etter sesong 
og hjerte!

Det finnes et herlig utvalg av øl både i restaurant og 
butikk for tiden – takket være «ølbølgen» som begynte på 
begynnelsen av 2000-tallet. 

På verdensbasis er det kun vann og te som drikkes oftere enn øl, og i Norge har 
vi drukket brygget i nærmere 3000 år. 90 % av ølsalget her til lands er fortsatt 
av den klassiske lyse pilsnerølen som har sin opprinnelse fra tysk og tsjekkisk 
ølbrygging. Øleksperter er gjerne enige i at sommerølet skal være lyst, lett og 
forfriskende. Og når kveldene mørkner så skal også ølvalget gradvis mørkne og 
bli kraftigere. En tur rundt i Son viste at folk velger øl etter sesong, men også 
etter egne preferanser.

Vinterøl – mørkt og godt humlet
Erik på Soon Skibshandleri brygger øl selv og har virkelig tatt en interesse i øl 
de senere årene fordi utvalget er så variert. Og både årstid og valg av mat styrer 
ølvalget hans. – Det å velge øltype nå kan sidestilles med å velge riktig vin til 
måltidet. Mat og drikke skal komplimentere hverandre. Vinterøllet skal gjerne 
skal gjerne være godt humlet og mørkt. Jo mørkere kvelder, jo mørkere øl, smiler Erik.

Våren – juleøl til påske
Hos «Gullich gaver og mat» spør vi Tove om hennes ølpreferanse for våren. 
Uten å nøle, men ganske så overraskende, svares det juleøl. 
– Jeg elsker juleølet og passer alltid på å kjøpe ekstra slik at jeg også
kan nyte dette om våren. En ribbebit, akevitt og juleøl er en fast 
påsketradisjon hos Tove. Etter hennes smak skal øl være litt tungt, smaksrikt 
og krydret og hun lar seg overhodet ikke påvirke av været.

Sommer – lyst, klassisk og forfriskende
På Son Blomster er derimot Mette helt klar på at øl skal være det lyse 
tradisjonelle pilsnerølet. 
– Ellers er det liksom ikke øl for meg. Datteren min foreslår ulike sorter som IPA, 
men jeg foretrekker det klassiske. Og for Mette er det sommeren som er tiden for 
å nyte en kald, forfriskende og lys øl. 

Høst – smaksopplevelser med mikrobryggeri
Med høsten følger det tradisjonell mat som fårikål - kveldene 
blir mørkere og vi begynner å trekke 
innover. På Restaurant Sjøboden står kjøkkensjef Christoffer 
og restaurantsjef Maria og tar imot øl fra Sons eget bryggeri 
– Helland og Halland Bryggeri. Christoffer og Maria er begge 
opptatte av mikrobrygging fordi det gjerne byr på nye spen-
nende smaksopplevelser. Deres oppfordring er å alltid prøve 
lokale øltyper når en er på nye steder. •

AV: ANITA SVANG •  RESTAURANT SJØBODEN

Erik på Soon Skibshandleri

Kjøkkensjef Christoffer og 
restaurantsjef Maria, på 

Restaurant Sjøboden  

Mette  på 
Son Blomster Tove på Gullich

Ulike øltyper:
LAGER – kommer i lys og mørk type. Det mest 
utbredte ølet i Norge er en lys lager – pilsner som 
har sitt opphav fra tysk og tsjekkisk bryggetradisjon. 
Mørk lager er eksempelvis en bayer.

ALE – forbindes gjerne med Storbritannia. Deles 
også inn i lys og mørk. Har ofte et mer kompleks 
smaksbilde enn lager. Små håndverksbryggerier 
konsentrerer seg gjerne om ales.

IPA – tålte sjøreisen fra England til India godt. Står 
for Indian pale ale og brygges verden over gjerne 
med tydelig bitterhet og en karakteristisk humlea-
roma.

HVETEØL – kalles også for Weissbier/wit. Brygges 
med både hvete- og byggmalt. Lys i fargen.

PORTER/STOUT – i denne kategorien finner du den 
velkjente mørke irske Guinnessen. Kraftig og mørkt øl. 
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GAVER • INTERIØR 
GOURMET • GALLERI 

Storgata 15  • 1555 Son • gullich.no • Følg oss på; 

Son et sted for kunst . . .
. . . Galleri Soon 

I hjertet av Son sentrum ligger Galleri Soon idyllisk til med hage ned mot 
vannet. Det stemningsfulle huset er den gamle Meierigården (1750), 
som har blitt brukt til mange formål gjennom tidene. 

Galleri Soon representerer en rekke kunsthåndverkere, billedkunstnere og smykkekunstnere.
Galleriet har separatutstillinger gjennom hele året i galleriets 2. etg og i sommerhalvåret er det parallelt 
skulptur – og keramikkutstillinger i Pavlijongen i gallerihagen.
Son har mange lokale anerkjente kunstnere som er godt representert i galleriet året rundt. Mange av disse 
har jevnlig separatutstillinger.

Galleriet ble etablert i 
2001 og etter 10 års 
erfaring i galleriet overtok 
Tonje Mostad i 2017. 
Hun har med seg Monica 
Fløgstad og et solid 
kreativt team.

Nyåpningen fikk en 
fantastisk start med 
fulle vernissager og godt 
besøkte utstillinger. 
Første mann ut var Arne 
Samuelsen (maleri) og 
Elin Høyland (foto), samt 
Ari Behn sin første 
separatutstilling med stor 
suksess..

Galleristene er stolte av 
å kunne representere 
mange anerkjente og 
dyktige kunstnere, det 
blir mange spennende 
og varierte utstillinger 
fremover. 

Galleri Soon har i tillegg 
en liten klesavdeling med 
kjente klesmerker og 
tilbehør. Her kan du 
gjennom hele sesongen 
finne lekre godbiter fra 
spennende designere. •

Velkommen til stedet for 
aktuell kunst og design.

Du finner flere gallerier 
og gavebutikker i 
Son - hele året.

AV: GALLERI SOON  FOTO: STRONG DESIGN

Velkommen til en stemningsfull butikk med 
blomster, klær, og interiør

Storgata 13 | 1555 Son | 64 95 79 80  son-blomster.no

4



10 11

På bildene ser dere en produksjon av Svanens vitamin
krem – uten parfyme. 
I løpet av fylleprosessen kommer det 4000 krukker ut 
i den andre enden. 
På fylledagen er det 5-6 personer i arbeid.

 
- I dag leverer vi til de tre viktigste legemiddel-
grossistene, slik at kremen kan kjøpes i alle norske 
apotek, sier Egeland.  -Vi satser på relativt store 
produksjoner, noe som er rasjonelt, og gir oss en god 
leveringsdyktighet.

Har mange gode oppskrifter
Apoteket i Son sitter på flere gamle og gode oppskrifter. 
- Vi kunne tenke oss å utvide spekteret av produkter 
på sikt. Det er mange flotte apotekoppskrifter som i 
dag ikke produseres lenger. Vi ser på dette som en fin 
nisje, samtidig som vi får opprettholdt produksjons-
kunnskap og holdt apotekhistorien levende.

Hva er kremens største fortrinn?
Ifølge produsentene har den svært gode kosmetiske 
egenskaper – særlig hvis du har ekstra tørr hud. Dette 
er en rik fuktighetskrem som kan brukes til både ansikt 
og resten av kroppen. 
Den passer ypperlig etter sol, bad eller barbering. •

Svanens vitaminkrem
- en historie

Ved Apoteket i Son produseres Svanens vitaminkrem
– en klassiker som hører hjemme i alle apotek. 
I tidligere tider ble svært mange av varene produsert 
i hvert enkelt apotek. I dag er dette sjeldent. 
Men i Son ønsker man å ta vare på historien 
– og med dette den unike produksjonskunnskapen.

Kremen ble utviklet på Svaneapoteket i Oslo for over 50 år siden
Ragnar Mørk var apoteker ved Svaneapoteket på Karl Johan i Oslo 
fra 1959. Hans forgjenger ved apoteket solgte en krem som ble kalt 
“flytende vitaminkrem”. Den ble solgt i en litt høy brun glasskrukke 
med en liten åpning og hadde rød etikett hvor det sto: “Anbefalt av 
leger og sykepleiersker”.

Apoteker Mørk forsto snart at en pen, hensiktsmessig emballasje ville 
øke salget av en god kosmetisk hudkrem. Dermed fikk han designet en 
ny krukke, som er mal for dagens utgave. Kremens konsistens ble endret, 
og den fikk navnet “Svanens vitaminkrem”.

Apoteket i Son ønsker å videreføre det gamle håndverket
Da det for få år siden plutselig ble slutt på å produsere denne apotek-
klassikeren, så farmasøytene Inge Valle Tangen og Are Egeland ved 
Apoteket i Son på muligheten for å videreføre produksjonen. Med inter-
esse for apotekhistorie og et ønske om å redde den gode oppskriften, 
fikk farmasøytene kjøpt rettigheter og produksjonsutstyr slik at produk-
sjonen kunne gjenopptas. Kremen lages fra bunnen av: rene råvarer 
veies inn den ene dagen, mikses på dag to, og fylles opp i bokser på den 
tredje dagen. Hele produksjonen foregår i apotekets produksjonsrom i 
kjelleren. Viktige komponenter er mandelolje, jordnøttolje og kokosolje.
Alle av beste farmasøytiske kvalitet.

FOTO: STRONG DESIGN
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www.flytenlivsstil.no 
Følg oss på facebook og Instagram.

FLYT 
- en livstil hele året

Mona og Heidi som eier FLYT - en livsstil, startet i Son for ca et år siden. 
Butikken har vært en suksess fra starten. Mona og Heidi har lang 
erfaring og kompetanse innen styling, interiør og mote. 
Tilfeldigheter gjorde at de begge som var tidligere kolleger flyttet til Son, 
og ble inspirert til å skape noe sammen i de nye lokalene på Solsiden. 
Begge har en visjon om å gi Son en særegen butikk med god atmosfære 
der kunden blir ivaretatt når de skal fornye sitt hjem eller sin garderobe.
For å kunne serve våre kunder bedre, har vi våren 2017 åpnet nettbutikk.

Du finner oss i et lite smug på brygga i Son.
Her finner du alt hjertet kan begjære av trendy klær, interiør og møbler.

Ta turen innom, og la deg bli inspirert ! AV: HEIDI KILDEBO  

Kolåsveien 1 - 1555 Son - tlf. 64 95 70 85 - mob. 95 13 04 75 - postmaster@sondhfrisør.no - sondameogherrefrisør.no

KlippFargedesignHårspaBrudExtensions

Ditt hår, vår kunnskap

Son Dame 
&

Herrefrisør
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FASTE LAVE PRISER OG NORGES TØFFESTE GARANTIER!

ÅPNINGSTIDER:
mandag - fredag  7-23
lørdag  8-22

KIWI SLETTA
ÅPNINGSTIDER:

mandag - fredag  8-22
lørdag  8-21
sønd./helligdag 11-18

KIWI SON

Kjøp kjapt, trygt og billig

KIWI 
- en historie

Jorun og Jørn Risbråthe utenfor butikken året 
etter at jeg kjøpte butikken av Sonja Nyland. 
De startet i 1969 i små lokaler og utvidet 
etterhvert i flere etapper. Eiendommen ble 
rehab og påbygd i begynnesen av 1980.

28.april 
1988

5

3

Nye Kiwi åpnet nov 2013

Kassaområdet hos J. R. Gamle Kiwi i Son

Fr/Gr avd  gamle Kiwi 2012/2013

Eksteriør  fra begynnelsen av 70 tallet. 
I dag ligger Apoteket i Son i samme bygg.

Nyetablert 
kjøpmann 
med 
ambisjoner

Lulle i salgsbod på torgdag mellom 
Huitfelt og nå rammeverkstedet.

Artikkel i FA 
omtalte 
de franchise 
butikkene 
i landet som 
gjorde det best.
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Ta hånd om dyrenene 
- hele året

Hund og katt er de vanligste kjæledyra
Det er anslått at det finnes ca. 770 000 eide katter og 460 000 hunder i Norge. 
Mange mennesker verdsetter det å ha et kjæledyr høyt. For mange er kjæledyret å regne som et 
familiemedlem. Det å anskaffe seg et dyr skal være spennende og berikende. Men det å eie og ta vare 
på et kjæledyr medfører også et stort ansvar. Som dyreeier må en spørre seg selv hva man kan gjøre
for å tilfredsstille dyrets behov slik at man kan gi det et godt, langt, rikt og fullverdig liv. 
Det er viktig å se til at dyra får nødvendig stell. Det innebærer også kos. La dem kjenne tilhørighet og 
trygghet. Dette vil være med på å tilfredsstille deres sosiale behov og gjøre det også lettere å oppdage 
tegn på sykdom eller skade.

Et sunt og friskt kjæledyr er oppmerksomt og aktiv. Det har blank pels, rene ører og klare øyne. 
Det spiser og drikker jevnt og har daglig fast avføring .

Pels
Hva slags pelsstell ditt dyr trenger avhenger selvfølgelig av pelstype og bruk. Det kan innebære børsting, 
klipping, napping og vask. De fleste hunder og katter har såkalte røyteperioder der de feller pels. I disse 
periodene er det ekstra viktig å foreta regelmessig pelspleie. Dette for å unngå tover og flokete pels. 
En tovete pels isolerer dårligere og kan lugge og gi dyret stram, sår irritert og betent hud. Tover kan være 
vanskelig å få gredd ut. Særlig på langhårete katter er det et problem å få gredd ut disse.  Mang en katt blir 
klippet ned hos oss ila vår- og sommermånedene for å få fjernet tovete pels. 

Tenner
Dyr får også tannproblemer og vondt i tennene! Dette kan være vanskelig for deg som dyreeier å 
oppdage.
Det vanligste er tannstein. Tannstein kan sees som et brunt illeluktende belegg på tennene. Særlig på 
hjørnetennene og de store jekslene i overkjeven sees dette. Tannstein produseres av bakterier. Dersom 
det ikke blir renset bort vil det i de fleste tilfeller medføre dårlige tenner som til slutt blir smertefulle og 
må trekkes. Det er viktig at tannsteinen blir renset bort under bedøvelse, da den tannsteinene som skaper 
størst problem, sitter rett under tannkjøttet. Dersom man ”skraper tannstein” på våken hund vil man kun 
”pynte på fasaden”. I tillegg avdekkes det ikke sjelden andre problemer  i munnen enn tannstein, 
ved en undersøkelse under bedøvelse. Dette kan være dårlige tenner, emaljeskader, knekte tenner og 
faktisk også karies (hull i tennene) en sjelden gang.
Den billigste og beste metoden for å forebygge tannstein på kjæledyra er tannpuss. Det må benyttes 
tannpasta beregnet på hund/katt samt en myk tannbørste som ikke er for stor. Er du usikker bør du be 
om en tannsjekk .

Øyne og ører
Kontroller at øynene er klare og rene. Et rødt øye kan være akutt og ha mange ulike årsaker.  
Et rødt øye bør undersøkes hos veterinær. Skal du rense et øye for skitt, benytt fysiologisk saltvann på 
en bomullsdott. Ørene skal også være rene, ikke lukte vondt eller se irriterte ut. Bruk ørerens tilpasset  
behovet hos ditt dyr.

Klør
Klørne skal på hund holdes korte. De må derfor klippes regelmessig med en klosaks ca. 1 x  i måneden. 
De fleste katter klarer å holde klørne sine korte selv. En katt som går ute er helt avhengig av klørne sine. 
Eldre katter derimot kan ha behov for å få stelt klørne.

ID-merking
Både hunder og katter bør ID-merkes med en microchip. Dette er på størrelse med et stort riskorn som 
legges inn under huden med en litt grov nål. Det er fort gjort og varer hele dyrets liv. ID merking og gjør 
det enkelt for oss å finne deg som eier.

AV: VETERINÆR MAI-GRET JACOBSEN • SON DYREKLINIKK
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Labohesten
I 2007 ble det ved hjelp av metalldetektor 
funnet en liten bronsehest på
Labo Nordre. Hesten har vært brukt 
som vektlodd i middelalderen.

Håkon Magnussons  “messinghester”
Bronsehesten regnes som en av Håkon Magnussons (1270−1319)  «messinghester», og det antas at disse 
var et forsøk på å normere vektsystemet. Til sammen er det funnet nærmere 100 slike vektlodd, og rundt 
20 stykker er funnet i Akershus. Vekten er nesten 100 gram, men den er litt halt! Kanskje noen har prøvd
 å jukse på vekta ved å ta litt av beinet?

Flere vektlodd funnet i Son
Det er funnet flere vektlodd i Son, men av en enklere type, to på Labo og fire ved Stamnesbekken. Alle 
vektloddene er fra vikingtid og middelalder og viser at Sonsbukta har vært et handelssted i lang tid. 
At alle funn av vektlodd er i området innerst i bukta rundt ved Sånas utløp viser at i eldre tider var det 
her handelen foregikk. Sjøen gikk 2-5 meter høyere i denne perioden og skipene var mindre noe som 
gjorde området innerst i bukta som en gunstig havn. Handelsmennene i middelalderen hadde vekter 
de kunne veie betalingssølv på, men også varer som ble solgt etter vekt, slikt som kostbart krydder. 
Handelen foregikk både som byttehandel og handel med mynt og sølv. Før 1500-tallet var det lite 
mynter blant bøndene og det vanligste var nok byttehandel, det vil si man byttet varer med hverandre.

Mye ny kunnskap om Sons eldste handelshistorie
Labohesten ble funnet av en metallsøker etter at arkeologene hadde gjort en undersøkelse av en boplass 
på Labo Nordre i 2006. Funnet av vektloddet gjorde at man forsto at det var mer gjenstander igjen og 
utløste egentlig starten på en langs kunnskapsreise om Sons historie. Resten av jorden fra undersøkelsen 
ble kjørt til Follo museum hvor barn får vaske frem ekte arkeologiske gjenstander. Hvert år dukker fortsatt 
opp nye spennende funn! Men Labohesten kan også være symbolet på det fokus arkeologene har hatt 
på Son etter dette. For Labohesten og de andre funnene på Labo viste at det har vært handel i Son langt 
tilbake i tiden, lenger enn de skriftlige kildene forteller. Dette gjorde at arkeologene så potensialet for økt 
kunnskap om stedet. Derfor ble det viktig å være tilstede der det bygges og utvikles i Son for å fange mer 
av stedets historie.

Statue av Labohesten i Glenneparken i Son
Juni 2016 ble det reist en kopi av Labohesten i Glenneparken i Son - til glede for store og små. •

Årlig helsesjekk 
Kjæledyret ditt bør undersøkes og vaksineres årlig 
hos veterinær. Vi vil da gå over dyret og se på hold, 
pels, øyne, ører, lymfeknuter, slimhinner, tenner 
med mer. Det er viktig å gjøre dette årlig. Dette 
for å kunne oppdage evt. skade og sykdom tidlig. 
Kjæledyrene våre kan ikke snakke og fortelle deg 
direkte at de har vondt eller er sykt. Det finnes 
likevel en del man kan følge med på, som kan være 
med på å gi mistanke om sykdom. Symptomer som er 
viktig å legge merke til er redusert appetitt, unormal 
tørste, plutselig vekttap, stadig oppkast eller brek-
ninger, diare eller forstoppelse, hyppig vannlating, 
problematisk vannlating, sekret fra nese og øyne, 
hosting eler nysing, unormal pusting og pesing, 
ustø eller rar gange, halthet, kløe, vond lukt, kuler, 
hevelser med mer. Sykdom kan komme akutt og 
være lett å oppdage og vil kunne kreve rask 
behandling.  
Mer vanskelig er sykdomstilstander som utvikler 
seg over tid og som har et mer utydelig forløp. 

Husk også å beskytte kjæledyra mot parasitter!
Både hunder og katter bør beskyttes mot flått. 
Benytt kun midler som fås på resept. Katter får fort 
innvollsorm hvis de fanger mus og fugl og bør få 
markkur 2-4 x årlig. Hunder og innekatter bør få 
sjekket avføringen for egg før de evt. behandles. •

Håper dette var informasjon til nytte å glede:-)

TEKST AKERSHUS FYLKESKOMMUNE (FRA NETT)  FOTO: SON NF

Sagaveien 102 • 1555 Son
Telefon: 911 16 555

anja@sonrammeverksted.no
sonrammeverksted.no

INNRAMMING  
SALG AV KUNST  
BRUKSKUNST

& GAVEARTIKLER
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2017 er igjen det gledelige året 
hvor jubileene står i kø for Son 
Teaterselskap!

For det tredje er det 6. året på rad at vi spiller en helt 
ny versjon av “En sommerkveld ved fjorden” på terrassen 
til Son Kro! Og for det andre er det 9. året at vi står for 
sommerunderholdningen i Son.
Og for det første:  Hjertelig velkommen til nok en 
teatersommer sammen med oss! 
Premiere 26. juli kl 21.00 (spilles t.o.m. 6. august) •

Son Teaterselskap presenterer “Caburetten”
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Din lokale
dyreklinikk

Son Dyreklinikk
Slettaveien 2, 1555 Son
Tel: 63 00 15 15
E-mail: post@sondyreklinikk.no
www.sondyreklinikk.no

SALG AV FÒR OG UTSTYR

Åpningstider:
Mandag - onsdag 9 -17
Torsdag 9 -19
Fredag 9 -17
Lørdag (butikk) 10 -12

Velkom
men!

Restuarantlivet i Son 
– lever hele året

SOLSIDEN SON - møtestedet:
Med fantastisk utsikt over havnen kan du nyte lunsj, middag 
eller kun et godt glass på en hyggelig uterestaurant fra mars 
til september eller inne i varm og hyggelig stemning foran 
peisen i vinterhalvåret.

I juli 2015 sto den nye bebyggelsen i Son sentrum ferdig og det er i første etasje 
her, i moderne lokaler, restaurant Solsiden Son ligger. Interiørarkitekten har tatt 
inn tre som materiale for å spille på restaurantens nærhet til havet og brygga. 

Son er kjent for et yrende folkeliv i sentrum i sommerhalvåret. I 2016 ble 
Son Havn både CE godkjent og tildelt 4 stjerner av EUs uavhengige maritime 
sertifiseringsorgan. Dette vil trolig trekke enda flere båtturister til Son og bidra 
til ytterligere liv i årene fremover. 

Eiertrioen til Solsiden Son består av Karianne Dyrberg, Rune Pal og Udson Gouveia. 
Karianne Dyrberg er daglig leder. Hun er fra Trondheim men har vært bosatt på 
Østlandet i 20 år, de siste 11 i Son. Hun har vært restaurantsjef på Grand Hotel 
og har lang fartstid fra vinbransjen. Hun er å finne på gulvet i restauranten til 
daglig.
Rune Pal er kokk og restaurantgründer bosatt i Oslo. Han er fra Ås og tilbragte 
mye av ungdomstiden sin i Son. Han står blant annet bak restaurantsuksesser 
som Oro og Onda og eier Brasserie Blanche, Restaurant Ni & Tyve og Pinerolo i 
tillegg til å være medeier i Son.  
Udson Gouveia er restaurantens kjøkkensjef. Han er opprinnelig fra Brasil og 
kom fra stillingen som souschef på Onda Restaurant på Aker Brygge. Før dette 
var han Chef de Partie på Iberostar Grand Hotel El Mirador på Tenerife.

Solsiden Son er et møtested både for turister og lokale gjester. Hit kan man 
komme om man ønsker en enkel middag for to, om man skal ut med gode venner 
eller kun vil nyte et godt glass eller en kaffe i lounge avdelingen. 
I innerste del av restauranten ligger et Chambrée Separé for de som ønsker 
en noe mer privat middag. I dette rommet kan man også holde møter opp til 
18 personer. Restauranten er også et populært sted for konfirmasjoner og 
bursdagsfeiringer. •
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I Son finnes det aktiviteter for hele 
familien året rundt. 

Son golfklubb huser egen bane med 9 hull i fine, flotte og 
solrike omgivelser nær sjøen. På Sletta gård er det heste-
senter med muligheter for en tur i skog og mark på heste-
ryggen. I hele området er det flotte tur og sykkelstier. 
På vinterstid egen lysløype og slalåmbakke for ivrige 
skientusiaster. 

På Grevlingen skole er det idrettshall som tilbyr flotte 
treningsforhold for bl.a innebandy og Son håndballklubb, 
og vegg i vegg har Son I.F. eget klubbhus med tilhørende 
kunstgressbane for ivrige fotball-
spillere. På Grevlingen finnes også egen svømmehall. 
Sjøspeidere har vi også i Son. Son tennisklubb har egne 
baner, tennishall og klubbhus. 

For de som liker sang og musikk er det både kor og vise-
klubb, og for å ikke glemme vårt eminente lille voksenkorps 
Soon etter frokost. Det finnes i tillegg til dette maleklubb 
og en teatergruppe. Rundt i hele Son er det et yrende liv av 
små grupperinger som har laget sine egne tradisjoner og 
aktiviteter, blir du kjent med noen av de, kan du før du vet 
ordet av det ende opp som isbader. •

Aktiviteter i Son 
- hele året

 

Sagaveien 108 • 1555 Son • 64 95 72 10
Mer info se: sonkiosk.no

Norsk tipping Rikstoto direkte
året rundt

Vi selger ukeskort/
månendskort

Velkommen til oss!

Skolens sommerferie: 08 - 24 alle dager.

• 100 sorter is
• Gode hamburgere og pølser
• Nysmurte baguetter
• Bøker, ukeblader & magasiner
• Kjøle / dagligvarer av det du måtte trenge
• God kaffe slik den bør smake

ÅPNINGSTIDER:
Mand. - Torsd. 08 - 22 
Fred. - Lørd.  08 - 23 
Sønd./Helligdager 09 - 22 

post@sonskilen.no
64 95 71 44 • www.sonskilen.no

God service hele året
BÅTPLEIE VÅR/VINTER • BÅTOPPLAG • BÅTPLASSER TIL LEIE

Son Optikk Sagaveien 120 - 1555 Son

Offentlig godkjent optiker med kontaktlinsekompetanse

Bestill synsundersøkelse på:
Tlf.: 64 95 16 00 eller www.sonoptikk.no

Vi har klinikk og butikk i samme 
lokale…vi hjelper deg med briller,  
linser og vi sliper alle brilleglass selv. 
Dvs. kort leveringstid.
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Salg av hytte eller hus? 

Du finner oss i Thornegården Tlf. 64 98 66 88

Eiendomsmeglere MNEF  |  www.fossco.no

MARTIN BAUER
Mobil: 932 03 565
martin.b@fossco.no

MICHAEL PINDSLE
Mobil: 957 33 316
michael.p@fossco.no

ERIK DIDRIKSEN
Mobil: 417 62 763
erik.d@fossco.no

Din lokalmegler, det naturlige valget i Son!

Son Kystkultursenter ligger i hjertet av 
Son ved Glenneparken, på området som 
tidligere var Soon Baadbyggeri. 

Son Kystkultursenter 

Son Kystkultursenter har som mål å formidle kunnskap om og utvikle kystkultur. Senteret 
består av tre bygninger, en slipp for trebåter og en museumshavn. Husene er Jostushuset, 
som er et fiskerhjem fra omkring 1750, den bevarte smia fra Sons gamle båtbyggeri og 
sprøytehuse til Soon Brandvæsen. I havna til kystkultursenteret ligger det båter fra første 
del av 1900-tallet. I smia har en lokal gullsmed åpnet verksted.
Senteret viser skiftende utstillinger og tilbyr aktiviteter som er knyttet til trebåter og fiske. 
Son Kystkultursenters Venner bidrar aktivt med drift og vedlikehold og en rekke 
aktiviteter på kystkultursenteret gjennom sommeren og i førjulstiden.
Son Kystkultursenter er en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). •

Vi selger brukskunst fra 
norske kunsthåndverkere

Storgata 32, 1555 Son • FintiSon@yahoo.com
                  Lik oss gjerne på:

• Kunstglass 
• Keramikk 
• Smykker 

• Bilder
• Klær
• Produkter av fiskeskinn

w w w . d a a b o . n o 
915 12 586 / 482 82 737

D
BO

å

Skal du pusse opp?

Vi tilbyr komplette interiørløsninger 
fra A til Å. Vet du ikke helt hva du 
ønsker, du har en tanke men kommer 
ikke helt i mål? Ta kontakt så kommer 
vi på en helt uforpliktende befaring.

DEN LILLE, STORE FISKEBUTIKKEN I 
HJERTET AV SON!

Eget fiskemottak som sørger for 
fersk fisk & skalldyr hele året.  
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Telefon 64 95 85 85 - 64 95 80 00
SON TORG - Storgata 25 - 1555 SON

TANNLEGE MNTF

Hans Kristian Dahl
Allmen praksis

Lystgass - Implantatprotetikk

Tlf. 64 95 80 80
Tlf/Faks 64 95 85 85

Son Torg - Storgata 25 - 1555 Son
Spesialkompetanse i implantatprotetikk.

Refusjonsordning v/NAV

MNTF

Tannlege_Dah_2008.indd   1 29-05-08   14:21:21

TANNLEGE MNTF

Hans Kristian Dahl

i Spinnerigården
20år

Son Osteopati • Kolåsvn 4 • 1555 Son
T: 91 70 37 70 • www.sonosteopati.no

• Belastningslidelser
• Rehabilitering etter sykdom
• Rygg- og nakkeplager
• Idrettsskader
• Behandling av barn

Vi hjelper deg

thornegardenfrisorpabrygga.no
post@thornegardenfrisorpabrygga.no

Du kan bestille time selv på nett!

KLIPP | HODEBUNNMASSASJE | EXTENTION | MAKEUP

En moderne frisørsalong

Hallanderiet - en slags memory lane
Mottagelsen av Sons nyeste museum har vært over all forventning, sier Gro og Knut Chr.Hallan. 
Til nå har det lille handelsmuseet og historiefortellerstedet hatt over 4 tusen betalende gjester! 
Vi gir smilegaranti: Er du ikke fornøyd og smiler fra øre til øre, får du femtilappen tilbake !

Hallanderiet, en slags memory lane, slik du husker handelen over disk, der Coctail ble rullet inn i gråpapir og 
10 Craven A kostet 3,50.

Velkommen når flagget er heist!hallanderiet.no

Velkommen til det lille 
handelsmuseet som forteller 

historier fra Son

Storgaten 33 • Son
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Hver lørdag 11-16, i perioden mai-september fylles torget med 
varer av ulikt slag. Her kan man finne alt fra blomster og klær til 
snurrepiperier, brukt og antikk. 

Ønsker du å selge noe på markedet? 
Se:  www.soninfo.no/torghandel

- uteservering
- restaurant & bar
- gjestebrygge
- flott SPA avdeling

- treningssenter
- luksusleilighet i vannkanten
- 148 rom, 74 suiter med 
   balkong og sjøutsikt

Son Spa  |  Hollandveien 30  |  1555 Son
+ 47 64 98 48 00
son.booking@sonspa.no  |  sonspa.no

T 982 32 587 •sonhudklinikk.no 

Vi hjelper deg! 
Ta vare på kroppen din.

Handel
Beveger du deg fra nord til syd vil du finne mange 
spennende tilbud av butikker.
Matbutikk, vinmonopol, gallerier og gavebutikker, 
optiker, blomsterbutikk, rammemakere, apotek, 
smykkedesigner, fiskebutikk, båtutstyr, klær etc. I tillegg 
finnes det nå et unikt tilbud av cafeer og spisesteder i 
Son, her finnes det noe for en hver gane.

Opplevelser
Av severdigheter/museum finner du Son Kystkultursent-
er og Hallanderiet som viser deg Sonshistorie på en 
spennende måte. Hver lørdag fra slutten av april og ut 
august er det torghandel på Torget i Son som skaper en 
fin atmosfære. På sommerhalvåret fylles Son av turister 
som kommer både sjøveien og landeveien. 

Son en liten perle 
ved sjøen

Du vil da møte et yrende folkeliv og ofte til tonene av 
en konsert som arrangeres på uteserveringene rundt 
omkring. Liker du deg så godt at du har lyst til bli noen 
ekstra dager finner du i syd et flott spahotell, for over-
natting og fine opplevelser.

Aktiviteter
Er du av den aktive typen kan du bl.a spille golf, tennis, 
håndball, fotball, seile, ri på hest, trene på treningsenter 
og svømme. Med fint turterreng både sommer og vinter 
er det gode muligheter til friluftsliv hele året, ta bena 
fatt, hiv deg på en sykkel eller spenn på deg skiene. 
God tur. •

Son har alltid vært et hyggelig sted å bo, med sin fantastiske beliggenhet ved sjøen, 
og fine gamle bygninger hvor historien sitter i veggene. Her kan du rusle rundt i 
hyggelige omgivelser og handle de tingene du trenger og besøke flere gode spisesteder.
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