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Bydelsfest 
for barna
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Ukrainske ungdommer 
stilte med ballongdyr og 
ansiktsmaling

Vinmonopolet på Alti Tasta

Senterleder Birte Wiinberg og eiendomssjef Britt Iren Osmundsen gleder seg over at polet endelig er åpnet. 
Det gjør naturligvis kundene også.              side 17

VM-sølv

 Side 2

Søstre fra Tasta var med 
da Norge tok ishockey-
medalje
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– Best og 
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El-bil lading!
Easee Home
• Prisgaranti
• Trygghetsgaranti
• Sov godt om natten mens du lader bilen

Ferdig montert fra: 

kr 13.490,-kr 13.490,-
 inkl. mva.

Donerer hår
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11 år gamle Emilian 
vokste ut håret i 1.5 år
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Helt siden januar 2021, da vi meldte nyheten om 
at Vinmonopolet var på jakt etter lokaler på Tasta, 
er det få ting som har skapt like stort engasjement 
og begeistring på Facebook-siden vår. Så da var vi 
naturligvis innom Alti Tasta for å få med oss den store 
åpningsdagen i slutten av april.

Men det skjer mer enn bare etterlengtede 
butikkåpninger på kjøpesenteret. Tidligere i måneden 
var vi nemlig med da 11 år gamle Emilian hadde en 
frisørtime utenom det vanlige på Nikita Hair: Etter 
å ha spart i ett og et halvt år kom han for å donere 
sine lange lokker, slik at det kan lages parykker til 
mennesker som har mistet hår på grunn av sykdom 
eller skade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Som vanlig kan vi også fortelle om sterke prestasjoner 
av Tasta-utøvere, både lokalt og internasjonalt. Særlig 
søstrene Lotte og Karoline Pedersen utmerket seg 
nylig, med sølvmedalje i VM.

Grunnlaget for slike resultater legges i de lokale 
idrettslagene, og det er viktig å vise frem det viktig 
arbeidet som gjøres av frivillige der. Det gjorde 
nettopp Vardeneset Ballklubb, med sin heder- og 
æreskveld, hvor over 60 ildsjeler i klubben ble feiret.

Dette er bare noen av sakene du kan lese om i 
denne utgaven av Tastavis.

Helt siden januar 2021, da vi 
meldte nyheten om at Vinmo-
nopolet var på jakt etter lokaler 
på Tasta, er det få ting som har 
skapt like stort engasjement og 
begeistring

Ansvarlig utgiver: Styret. 
Journalist: Andreas Thorsen
Øvrige oppl. - se nest siste side
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Miljøstasjonen skal videoovervåkes 

Norge, som spilte i gruppe A 
i 1. divisjon, noterte seg for to 
seiere og to tap. Det holdt til 
sølvplass i gruppen som for 
øvrig besto av Frankrike, Øst-
errike og Slovakia.  

Den store drømmen var 
selvfølgelig gull, noe som ville 
gjøre at Norge rykket opp til 
den internasjonale elitedivi-
sjonen. Både Norge og Frank-
rike kom til turneringens siste 
kamp med to seiere og ett tap, 
og gullet var innen rekkevidde 
for begge lagene. 

– Frankrike-kampen var 
den som skulle bli den skikke-

lige kampen, sier Lotte, som 
sammen med landslaget gikk 
på et 4-1 tap i denne kampen. 

Knepent tap avgjorde 
Det norske laget har imid-

lertid ingenting å skamme seg 
over – det var marginer som 
gjorde at Frankrike-kampen 
ble avgjørende. Etter et kne-
pent 4-3 tap mot Østerrike 
hadde Norge flere poeng. 

– Ettersom kampen gikk 
inn i overtid fikk vi med oss 
ett poeng selv om vi tapte, 
sier Lotte, som noterte seg for 
én scoring. Det norske laget 

visste at det ville bli jevnt mot  
Østerrike, ettersom de to 
lagene spilte treningskamp rett 
før VM. Der gikk Norge på et 
enda mer knepent 4-3 tap, ikke 
bare på overtid men i straffe-
konkurranse.   

Forventede seiere 
Lotte, i dette som var hennes 

første A-VM, scoret også to mål 
i en 7-1 seier over Nederland, 
men hun er nøktern når hun 
snakker om denne kampen 
og om den andre seieren, over 
Slovakia: 

– De to kampene vi vant var 
gode prestasjoner, men de er 
lag vi «burde» slå. Vi er ranket 
høyere, og det er forventet at vi 
skal vinne. 

Sølv i ishockey-VM 
Den siste uken i april ble VM i ishockey for  
kvinner avholdt i Angers i Frankrike. Der bidro 
søstrene Lotte og Karoline Pedersen fra Tasta til 
en sølvmedalje for Norge.

Tastavis skrev for to år 
siden om problemet med  
dumping ved miljøstasjonen, men  
situasjonen har ikke blitt 
bedre, kan Knut Maubach, 

som daglig går forbi stasjonen, 
konstatere: 

– Jeg trodde det var noen 
enkelttilfeller, men det har 
vist seg å være gjentakende. 
Dette kan vi ikke leve med, 
folk må ikke bare tro at noen 
andre rydder opp etter dem. 
Han kaller det han ser en  
«sjenerende bosshaug», og 
lister opp: kommoder uten 
skuffer, barnevogner uten hjul, 
stekepanner og store gryter, 
såvel som store søppelsekker 
med restavfall liggende på 
området. 

– Har du slikt avfall kan 
du dra til gjenvinningsan-
legget på Forus og kaste så 
mye du vil, påpeker Maubach.  
 
Blir sett, og faktureres 

På de mest utsatte miljø- 
stasjonene i Stavanger har det 
lenge vært installert overvåk-
ningskamera, og nå skal det 
også komme på Tasta. 

– Når noen kommer til  
stasjonen for å hensette noe, 
blir det fanget opp av en 
bemannet sentral. Da blir  
personen, via høyttaler, gjort 
oppmerksom på at han er sett. 
Dersom personen ikke tar 
med seg avfallet igjen, og kan  
identifiseres, blir han fakturert 
for ryddearbeidet, forklarer 
rådgiver Svein Egil Klungtveit 
i miljø- og renovasjonsavde-
lingen til Stavanger kommune. 

Det er god grunn til å  
orvente at tiltaket vil utgjøre 
en stor forskjell: Ifølge Onsite 
Security, firmaet som drifter 
overvåkningen, gir den en 
reduksjon av hensetting på 
90%. For dem som kke vil ta 
seg bryet ved å dra til Forus, 
gjør Stavanger kommune 
oppmerksom på at man på 
nettstedet hentavfall.no kan 
bestille gratis henting av avfall 
inntil tre ganger i året.  

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

MÅLTEFT: Lotte Pedersen noterte seg for tre mål – to mot Nederland og 
ett mot Østerrike. VM endte med sølv til Norge. 

Ulovlig dumping av avfall som ikke hører 
hjemme på miljøstasjonen ved Alti Tasta har 
vært et vedvarende problem. Nå skal området 
overvåkes. 

SJENERENDE BOSSHAUG: Overvåkningsutstyr som ikke bare kan 
identifisere, men også snakke med søppelsyndere, skal bekjempe 
dumpingen ved miljøstasjonen. 
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Vi tar hånd om 
alt det praktiske.

Vi kan ikke bære sorgen for dere, 
men vi kan være der for dere. 

Med hjelp og støtte rundt alt det 
vanskelige og praktiske som dere må 
gjennom. Der er vi profesjonelle. Og 
så er vi medmennesker som vet hva 

dere sliter med akkurat nå. 

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

Til tjeneste hele døgnet

www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse  
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

www.hafrsfjord.no • Døgnvakt: 51 89 60 90
Klokkelyngveien 2, Randaberg • Madlakrossen 4, Hafrsfjord

Tulipaner til Tasta sykehjem 

Med mottoet « Det er 
bedre å bygge barn enn å  
reparere voksne!» selger Lions  
tulipanbuketter til inntekt for 
sitt forebyggende barne- og 
ungdomsarbeid mot alkohol, 
narkotika og tobakk. På Tasta 
går pengene fra salget til  
barneskolene og fotballagene i 
bydelen, såvel som Vardeneset 
og Tasta menighet.  

Blomster til gjengjeld for 
støtten 

Selv kaller ikke Lions  
Tulipanaksjonen for salg:  

– Vi liker å si at du kjøper 
ikke tulipaner av oss, men til 
gjengjeld for å støtte oss får du 
en bukett tulipaner, forklarer 
Tom Sørensen i Tasta Lions. 
Sammen med Arne Qvam 
setter han opp stands uten 
for Rema 1000 på Vardenes 
og Tastarustå, som sammen 
med Helgø Meny er de lokale  
sponsorene for aksjonen. 
Sammen har butikkene kjøpt 
en stor bunke av bukettene, 

som deles ut til beboerne på 
Tasta sykehjem.

Endelig tilbake 
I år kunne Tasta Lions 

endelig ta opp igjen sin man-
geårige tradisjon for å komme 
hit på besøk etter at pande-
mien hadde satt en stopper for 
den i de to foregående årene. 
Med seg hadde de 145 buketter 
til beboerne, pluss noen ekstra 
til personalet. Denne fredagen 
ble Tom og Arne, med en tralle 
full av tulipaner, hjertelig mot-
tatt på hver avdeling: 

– Så flotte! De er jo nydelige!  
– Tusen hjertelig takk! Dere 

er da så greie! 

Aldeles rørende 
Selv om det nå endelig er 

mulig å komme på blomster-
besøk igjen, er ikke alt helt til-
bake til det vanlige – ettersom 
det fortsatt må tas noen for-
holdsregler, kunne ikke de to 
Lions-medlemmene personlig 
overlevere bukettene til hver 
enkelt beboer slik de har pleid. 
Men ett unntak måtte de gjøre. 
Eva Ryen, som med sine 107 
år er en av de eldste kvinnene 
i Norge, fikk sine blomster på 
døren, strålte av begeistring da 
Tom og Arne overrasket henne 
med en flott bukett:   

– Dette er jo aldeles rørende! 
Nå ble jeg glad, og det er det 
viktig å være! 

www.haugvaldstad.no
tlf. 930 07 100

Mand-tors 08:00 - 16:00 
fred 08:00 - 14:00

Lørdag stengt.

mlf.no

Byens malermester 
siden 1941.

80 ÅR

Den siste fredagen 
i april avholdt Lions 
Norge sin årlige  
Tulipanaksjon, og Tasta 
Lions troppet opp med 
tulipanbuketter til alle 
145 beboere på Tasta 
sykehjem. 

Som en del av markeringen 
av rikssamlingsjubileet – 1150 
år siden slaget ved Hafrsfjord 
– skulle det klokken 13 tennes 
signalbål på høyder langs hele 
Rogalandskysten. Slike bål, 
eller veter, ble brukt til å varsle 
om fare, og det er mulig at de 

ble tent i forkant av slaget. Da 
Tasta historielag etterlyste  
frivillige til å ta seg av det  
praktiske ved gjennom- 
føringen, tok Leif Høybakk 
ansvar. Med øks og termos 
troppet lederen for Tasta 
kommunedelsutvalg opp på 
Tastaveden og laget bålet. 
I forkant av denne solfylte  
lørdagen hadde det vært 

dagevis med uvanlig fint vær, 
så det var lett å få fyr.  De fine  
forholdene utgjorde  
imidlertid en utfordring: Det 
ble mye ild, men lite røyk. 
Dermed ble det i hovedsak 
forbipasserende turgåere som 
fikk med seg markeringen.   
– Man må tydeligvis lære seg 
hvordan man lager bål med 
mye røyk! Det hadde nok vært 
lettere å stelle i stand et godt 
synlig bål på kveldstid, konsta-
terte Høybakk lattermildt. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Som på forhånd omtalt i Tastavis, ble det  
2. april tent en vete på toppen av Tastaveden. 
Noe såpass uventet som knallfint vær kom  
imidlertid litt i veien. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Mye ild, men lite røyk på Tastaveden

REN ILD: Til akkurat dette formålet kunne man faktisk ha ønsket seg våtere trever.

FIKK FAVORITTFARGEN: Tom Sørensen og Arne Qvam hadde med seg tre 
buketter i forskjellige farger, og da valge Eva Ryen sin favoritt: rosa.

SLIK FÅR DU TASTAVIS I POSTKASSEN

Vi får ofte henvendelser fra dem som ønsker å få avisen i 
postkassen sin, men som ikke får den. 
Ta kontakt med Schibsted Distribusjon Vest på 
sdivest@schibsted.no og gi beskjed om at du ønsker å 
motta Tastavis. 
Dersom du skulle hatt et eksemplar, legges det ut bunker 
med gratis avis en rekke steder i bydelen:

Tasta Bydelshus
Byhaugkafeen
Stavanger 
Kommune
Tasta kirke

Rema 1000
Bunnpris 
Bragetunet
Coop Extra Tasta 
Coop Prix
Kiwi Middelthon 

Kiwi Tasta
REMA 1000
REMA 1000
REMA 1000
(Alti) Tasta Senter
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De siste 50 årene er det er 
utvilsomt olje- og gassindustrien 
som har vært det viktigste 
næringsgrunnlaget for Smed T. 
Kristiansen. Men bedriften har 
helt siden starten i 1932 vært 
god til å fornye seg i takt med 
skiftende tider. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Hva driver bedriften med?
– Motoren for oss er og har vært  
leveranser til olje- og gassindustrien, 
men det er lurt å ha mer enn ett bein 
å stå på. Så vi sper på med andre ting 
jevnt og trutt. Vi lager også blant annet 
møbler og kjøkkenutstyr. Sykkel- 
stativene våre, som står utplassert i 
de fleste kommunene i Rogaland og 
mange andre steder i hele landet, er et 
klassisk «oljekriseprodukt». 
Til å lage dem bruker vi de samme 
maskinene som til produktene våre for 
olje- og gassindustrien. Kokkeknivene 
våre er et eksempel på spesialproduk-
sjon, og vi bruker dem som fagprøve 
for lærlinger – alt skal stemme, og det 
er teknisk krevende å skjære ut emne, 
slipe, polere og herde, så man får  
demonstrert alle grunnleggende 
ferdigheter. Men det er serieproduk-
sjon av standardprodukter som er 
næringsgrunnlaget, først og fremst 
røroppheng i alle varianter til olje- og 
gassindustrien.

Hvordan har bedriften endret seg fra 
begynnelsen til i dag?
– Før krigen, da farfar startet bedriften, 
dro bøndene forbi Randaberg på vei

til markedet byen. Da gikk det i å fikse 
kjerrer og utstyr, og nye sko til hestene. 
Etter krigen begynte man å bruke  
motorkjøretøy og maskiner, så da  
tilpasset bedriften seg. Jobbet med 
maskiner og busser. Farfar bygget 

til og med en gravemaskin, og 
laget patenter som han solgte til  
Kverneland. Han jobbet også 
med Eik Maskin, som im- 
porterte Massey Ferguson-traktorer. 
Traktorene kom i en veldig enkel  

tilstand, så han laget ekstrautstyr til 
dem. Så en dag på 70-tallet begynte 
traktorene å komme ferdig utstyrt, men 
omtrent neste dagen kom mulighetene 
innen olje. Vi spurte Philips og de andre 
aktørene hva de trengte, og vår første 
leveranse til Statoil gikk i 1970-72.
En dag vil det jo også bli slutt på oljen. 
Det er gøy å finne på nye ting – hva vi 
kan designe og lage med det verktøyet 
vi har. Vi kunne gjort som mange andre 
og sendt produksjon til Kina, men det 
er viktig å ha industri og gode jobber 
her. Men det krever at vi må være 
bedre enn dem, siden prisnivået her er 
høyere.

Hva har vært høydepunktet til nå?
–  Det største prosjektet vi har levert til
var i 2019 -2021: Johan Sverdrup-feltet.

Hva har vært noen av utfordringene så 
langt?
– Det har vært de forskjellige olje- 
krisene. Den første var i 1986, men den 
verste var i 2014. Da måtte vi si opp en 
tredjedel av våre ansatte på et blunk. 
Det hadde vært stor aktivitet i olje- 
industrien, og vi hadde investert i å 
bygge nytt verksted. Det gikk fra full 
guffe til full stopp, og omstendighetene 
varte lenge. 

Hvilke planer har dere fremover?
–  Vi legger mye innsats i sertifiseringer, 
og skal fortsette med det. Vi følger 
ISO-standarder for miljø og bærekraft, 
samt HMS – de viktigste maskinene 
vi har er jo folkene som jobber her. Vi 
merker at etter hvert som det har vært 
et generasjonsskifte i oljeindustrien, 
så stiller de nye sjefene nye krav til  
leverandører. 
Vi skal ikke ha noen utslipp fra 
produksjonen, så vi har gått fra  
dieseltrucker til elektriske, og har en 
avtale med Lyse hvor det garanteres 
at all strømmen vi bruker kommer fra 
vannkraft. Vi betaler litt ekstra, men det 
er det verdt.

SMED T. 
KRISTIANSEN AS

Startet: 
1932

Daglig leder: 
Svein Westlund 
Kristiansen 

Månedens bedriftINTERVJUET

   
Kokkeknivene våre er et eksempel på spesialproduksjon,  

og vi bruker dem som fagprøve for lærlinger.

SPESIALMASKINERI: Med sveiserobot kan smeden lage mye forskjellig.

BRØDRE: Tor og Svein fører arven videre. Farfaren Toralf startet med en ambolt, og den 
står til utstilling i det toppmoderne produksjonsanlegget i Dusavik. 

Smed T. Kristiansen AS 

Mange jern i ilden
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Er måltidsvenn noe for deg? 
”Måltidsvenn” er et tilbud til deg som ønsker ”en venn” å dele et varmt    
måltid med en dag i uken. Måltidsvennen er en frivillig som er engasjert ved 
kommunens frivilligsentral. Maten som kun krever oppvarming, bestilles og 
leveres fra en lokal leverandør. Måltidsvennen kommer hjem til deg til en 
avtalt dag, og dere blir sammen enige om detaljene rundt måltidet. Utgifter 
til et varmt måltid med dessert dekkes av prosjektmidler. 

Forskning viser at det å spise sammen og ha et hyggelig måltid kan ha        
positiv innvirkning både i forhold til matglede og trivsel. Har du sittet mye 
alene i forbindelse med smittesituasjonen vi har vært igjennom? Strever du 
og med appetitt og måltidsglede, er gjerne dette noe for deg? 

Ta kontakt med Tove Øie på e-post: tove.oie@stavanger.kommune.no eller 
tlf.: 91878561 dersom du ønsker en måltidsvenn eller om du vil vite litt mer 
om ordningen. 

Scann QR-koden 
for å lese mer om 
Helsehuset 
og hvordan du 
kommer i 
kontakt med oss. 
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D
et skulle nesten bare mangle 
at turen i vår Ildsjelene-spalte 
nå er kommet til May Brit  
Harestad Osland. For sitt 
sterke og mangeårige engasje-

ment for gymnastikk og turn har hun 
vært hedret gjentatte ganger:
Hun ble kåret til årets Tastabu i 2013, og 
i 2015 mottok hun Idrettens Ildsjelpris 
av Stavanger kommune og Idrettsrådet. 
På toppen av dette har hun fortjenst-
medalje i både sølv og gull fra Rogaland 
gymnastikk- og turnkrets.

Turnet fra barnsben
Slik kan det gå når man har brent for 
idretten hele livet. Født og oppvokst på 
Tasta, begynte May Brit på turn da hun 
var fire-fem år gammel i 1967.
– Jeg var i starten med i det som da var 
en del av Tasta Idrettslag og begynte 
senere i Vardeneset idrettsforening 
som ble startet opp i 1975, forteller hun.
I 1986 kom hun tilbake til det som 
året etter skulle bli Tasta Turn da turn- 
avdelingen ble skilt ut fra idrettslaget, 
og sammenhengende siden 1987 har 
hun hatt styreverv i klubben.

Nest størst på Tasta
Med 450 medlemmer mellom ett og 84 
år er Tasta Turn det nest største idretts-
laget i Tasta bydel. De er fordelt på 16 
partier, blant annet ett parti for barn fra 
0-3 år med foreldre, gymlek, rytmisk 
gymnastikk, cheerleading, trampett/
airfloorpartier og et veteranparti for 
kvinner fra 40 år og oppover.
– Noen av damene i veteranpartiet har 
vært med siden Tasta Idrettslag ble 
stiftet i 1963, påpeker Osaland blidt.
Partiet for barn og foreldre, gymlek 
for de yngste, så vel som partier med 
trampett og «airfloor» (en oppblåsbar 

madrass til hopp og salto) er blant de 
mest populære. Men det er også tilbud 
som zumba, step, styrketrening og  
sirkeltrening for voksne.
– En del av dem som vil være aktive, 
men ikke ønsker å dra på helses-
tudio kommer til oss på disse timene,  

forteller Osaland. Hun mener at det å 
lære koordinasjon, balanse, og det å 
bruke kroppen gjennom gymnastikk 
legger et godt grunnlag for all idrett og 
aktivitet.
– Det er det som er mottoet vårt: 
«Grunnlaget legges i gym og turn!»

Og det er nettopp grunnleggende 
breddegymnastikk som er fokuset til 
klubben:
– Vi drar på kretsturnstevner for barn 
samt kretsturnstevner og landsturn-
stevner for voksne, men vi deltar 
ikke i konkurranser. For dem som vil 
satse mot toppen henviser vi videre 
til turnforeninger som driver med 
konkurranse.

Trangt om plassen
Den største utfordringen til Tasta 
Turn er tilgang på trenings- 
fasiliteter. Klubben holdt til på Tasta-
veden skole frem til den ble stengt for å  
renoveres og ombygges, og fordeler nå 
treningene sine mellom Tasta skole og 
Tastarustå-hallen.
– Når nye Tastaveden åpner, blir det 
uten gymnastikksal, så det er stort 
press på kapasiteten i byen. Det vi 
savner mest i Stavanger er en basis-
hall for gymnastikk. Det bygges mange 
slike haller i landet, og Stavanger er en 
av ganske få kommuner som ikke har 
dette, påpeker Osaland. Engasjementet 
hennes strekker seg også utover det helt 
lokale. Fra 2002 til 2012 var hun med i 
Idrettsrådet Stavanger, fra 2012 til 2018 
var hun styremedlem i Rogaland idrett-
skrets, og hun har sittet i forbundsstyret 
i Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
siden 2016.
– Da jeg satt i idrettsrådet var den vik-
tigste saken for meg å sørge for at 
turnen hadde tilgang til treningshall, 
sier hun med henblikk på kapasitets-
problematikken i Stavanger.

Har noe å gi
Til tross for det som etter hvert har blitt 
godt over 30 år med iherdig arbeid for 
Tasta Turn, har Osaland ingen planer 
om å gi seg:
– Jeg er så heldig å jobbe med et dyktig 
styre og gode trenere. De gjør jobben 
lettere for meg og inspirerer meg til å 
fortsette, slik at vi kan gi et godt turn-
tilbud på Tasta, avslutter hun.

Turnleder i 22 år
May Brit Harestad Osaland har vært leder for Tasta Turn i over to tiår, og hun har ingen planer 

om å gi seg med det første.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

   
Noen av damene i veteranpartiet har vært med siden Tasta 

Idrettslag ble stiftet i 1963

May Brit Harestad OsalandILDSJELENE

 Det er det som er 
mottoet vårt:  
«Grunnlaget legges i gym 
og turn!»

VIKTIGE LOKALER: Tasta Turn fordeler aktivitetene sine mellom Tastarustå-hallen og her på 
Tasta skole.
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OM:
Ildsjelene:
May Brit Harestad Osaland

Hva: Leder av Tasta turn i 22 år

BARNE OG FAMILIEPARTI: Benedikte, som snart er tre år, er en av de mange barna som stortrives på det populære partiet for de minste.

LEDER OG TRENER: I tillegg til å lede Tasta Turn, leder May Brit også partiet for kvinnelige veteraner.
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Prisene gjelder uke 19. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Velg fritt blant alle våre grillprodukter 
merket med dette symbolet

Vi spanderer den billigste!

Velg fritt blant alle våre grillprodukter 

1790

COOP KRONE-IS 6 STK
Jordbær/sjokolade. 750 ml. Pr pk

Pr l 23,87

17. MAI-FLAGG
15 x 20,6 cm (flagg) 55 cm (pinne)

1002990

JORDBÆR
Import. 500 g. Pr pk

Pr kg 59,80

GILDE  
GRILLPØLSER 

3 x 600 g. Pr pk
Pr kg 44,39

7990

1,8 kg

COCA-COLA UTEN SUKKER
6 x 1,5 l. Pr pk

Pr l 7,66

69+ p
00

ant
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Kontoret betjent 
mandag-fredag 9-15
eller etter avtale.

SOKNEPREST
Håvard Eidhamar
Tlf: 97 67 79 25
 
DAGLIG LEDER
Torill Teigland Sødal,  
Tlf: 99 22 50 64

MENIGHETSPEDAGOG
Claire Marie Gouldthorp
Tlf: 46 62 87 25 

MENIGHETSKONSULENT
Ellinor Hellestøl
Mob. 92 98 79 60

DIAKONMEDARBEIDER 
Kristin Anda 
Tlf: 97 58 65 46  

MENIGHETSPEDAGOG
Hanna Matilde Ogim
Tlf: 41 55 65 07

MENIGHETSPEDAGOG 
TROSOPPLÆRING
Karoline Wadseth Aase
Tlf: 92 23 86 29

ORGANIST
John Gunnar Akerø
Mob. 92 23 96 68

KIRKETJENER
Irina Kristine Gangenes 
Razafimandimby  
tlf: 97 41 36 06 
Linda Persson Vinkfjord  
tlf: 97 52 41 38

LEDER I  
MENIGHETSRÅDET
Jan Gunnar Grude 
jan.gunnar@grude.no

Fagerstølveien 9B, Pb. 201,  
Sentrum, 4001 Stavanger
Tlf: 51 84 04 00
Mail: tasta.menighet.stavanger@
kirken.no • www.tasta-kirke.no

TASTA KIRKE

Det er i TASTA MENIGHET det skjer
En side skrevet og redigert av Tasta menighet

Ønsker du å gi en gave kan du 
bruke konto 3230.23.42503 eller 
vipps (Tasta menighet). Merk 
gaven med hvilken aktivitet du 
ønsker å støtte.

Støtt menigheten

Vi er stolte over å kunne presentere den flotte 
buketten av Tastaungdom som nå er konfirmert.  
Helgen 23.-24. april feiret vi fire konfirmasjonsguds-
tjenester, og hele 45 konfirmanter ble konfirmert.   
Vi kjenner det som et stort privilegium å få lov til å  
tilbringe nesten et år sammen med så mange  
ungdommer her i kirka. 

Konfirmantene i år har vært en god gjeng å være 
sammen med, både her i kirka og på tur. Vi takker for 
mange gode stunder sammen med dere, og ønsker 
dere Guds velsignelse på veien videre, i alle livets 
små og store veivalg! 

Nå ligger også informasjon og påmelding ute på 
nettsiden for deg som skal være konfirmant i 2023! 
Hjertelig velkommen!

Konfirmasjonshelg

Trenger du noen å prate med? 
Av og til kan det vært greit for oss alle å ha noen å snakke med, noen som tar seg tid til å lytte. Noen ganger trenger vi selv å få en telefon, 
at noen vil lytte til oss. Det kan være både små og store saker som opptar oss. Vi vil svært gjerne være tilgjengelige for deg! Sokneprest og 
diakonimedarbeider har taushetsplikt. Avtale kan gjøres på telefon eller mail. Håvard Eidhamar (sokneprest) tlf: 97 67 79 25 • he549@kirken.no 
Kristin Anda (diakonimedarb.) Tlf: 97 58 65 46 • ka357@kirken.no 

Strikkekafeen på tur
Ja, så er våren her – herlig!

Da våkner lysten til å ta en tur 
til Gjestal og Oltedal, ønsker om 
nytt garn og nye oppskrifter, og nye 
ideer for oss som møtes jevnt på 
strikkekafé tirsdager tre ganger i 
måneden.

Så i nydelig vær, dro vi med per-
sonbiler, og kunne glede oss over et 
strålende blankt Limavatn og høy 
blå himmel. 

Dagen ble en flott opplevelse, og 
vesker og bager ble fylt med garn og 
litt mer.
Vi kunne nyte en felles middag,  
og det ble mye god prat!
8. juni inviterer Formiddagstreffet 
til tur til Strandalandet! Les mer på 
hjemmesiden, og bli med!

Hilsen oss damer i Tasta  
menighets strikkekafé

Velkommen til Gudstjenester

15.mai kl. 11 Gudstjeneste med nattverd
Håvard Eidhamar, Knøttekoret deltar
22. mai kl. 11 Alle sammen-gudstjeneste 
med dåp Håvard Eidhamar
Tårnagentene og Tasta Soul Kids deltar
29. mai kl. 11 Gudstjeneste med nattverd
Bjørn Brakestad
5. juni kl. 11 Pinsegudstjeneste m/dåp og 
nattverd, Håvard Eidhamar
12. juni kl. 11 
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
Håvard Eidhamar

Endelig har vi startet opp 
søndagsskolen igjen! Det 
er vår nye barne-  
og ungdomsarbeider, 
Geir Arne Bjerkreim som 
har ansvaret for søndags-
skolen.  
Fremover blir det tilbud 
hver søndag bort-
sett fra når det er alle 
sammen-gudstjenester. 
Søndagsskolen er for 

barn fra 2-10 år. Dersom 
det blir mange av de 
eldre barna, håper vi å få 
til en todeling av gruppa. 
En søndagsskole består 
av sang, bibel- 
fortelling og kreativ 
aktivitet. 

Vi håper det er mange 
barn som ønsker å være 
med!

Søndagsskolen har startet igjen!
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Kommunedelsutvalget har ordet. I de kommende utgavene av Tastavis vil  
politikerne i Tasta kommunedelsutvalg fortelle hvilke saker de brenner for og  
hvordan de ønsker at bydelen skal være. 

KOMMUNEDELSUTVALGET
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Biografi: 

Else Karin Bjørheim, 23 år 

Parti: Høyre

Født og oppvokst på Tasta. Student ved Universitetet i Stavanger,    
siste året på master i endringsledelse.
  

Som født og oppvokst på 
Tasta har jeg alltid vært glad 
i bydelen min. Vi har kort 
avstand til det meste, og flotte 
turområder like i nærheten, 
uansett hvor i bydelen man bor. 
Vi har flotte lag og foreninger 
på Tasta med alt fra idrett 
til korps, og attpåtil en stor  
skatepark. Tastasenteret 
kom til bydelen for mange 
år siden, og gjorde handelen 
enklere. Snart åpnes det også  
Vinmonopol på senteret slik 
at man slipper en ekstratur  
til sentrum for å handle 
seg en flaske vin.  
Det bygges stadig nye boliger 
på Tasta, og vi vil uten tvil være 
en bydel i vekst i de videre 
årene. Mye er bra, men jeg 
ønsker meg en tettere kon-
takt til resten av kommunen, 
med buss som alternativ.  

Mangledne bussrute 
En busstur til Universitetet 

i Stavanger tar tre ganger så 
lang tid, som å sette seg i bilen 
og kjøre den korte avstanden 
på under et kvarter. Dette fordi 
man med buss må via sentrum, 

slik man som Tastabu må, om 
man ønsker seg til andre steder 
enn Randaberg, sentrum og 
Forus (som har direktebuss i 
rushtiden). Med 12 000 stu-
denter i byen, og flere arbeids-
plasser på Ullandhaug burde 

det være bedre muligheter for 
å komme seg dit med buss, 
også fra Tasta.

Vi som er studenter, enten 
det er i egen by, eller som til-
flyttere har ofte ikke bil. Enten 
det er av økonomiske årsaker, 

eller for å velge miljøvennlig 
må vi uansett ha et reelt alter-
nativ til bilen. Dette mener 
jeg ikke vi har når bussturen 
tar tre ganger så lang tid som 
bilturen, og man attpåtil bør 
planlegge for forsinkelser,  

spesielt i rushtiden. Dette gjør 
at studenter føler Tasta er langt 
unna, bare på grunn av en 
manglende bussrute. Jeg har 
selv under min studietid hatt 
studentbolig på Ullandhaug 
da jeg ikke ønsket å ta buss 
mellom en og en halv time 
og to timer hver dag i flere år.  
 
Avhengig av bilen

For dem som har arbeider 
på Ullandhaug er saken den 
samme. Mange er i reali-
teten avhengige av bilen for å 
komme seg til jobb. Man kan 
selvsagt sykle, men for dem 
som ønsker å møte opp tørre på 
jobb kan dette også være utfor-
drende. Med korte avstander 
på kartet, ønsker jeg også korte 
avstander med buss. Jeg har et 

ønske om å utvikle kollektiv- 
tilbudet i bydelen slik at bussen 
ikke bare eksisterer, men er et 
godt alternativ til bilen. 

Med en direkte busslinje 
fra Tasta til Ullandhaug kan 
vi åpne opp bydelen vår for 
studentene. Vi kan da også ta 
del i det grønne skiftet ved at 
flere har en reell mulighet til å 
kunne velge bort bilen. 

Et ønske om tettere kobling 
til resten av kommunen

BEDRE BUSSTILBUD: Else Karin Bjørheim er student og benytter seg av bussen for å komme seg rundt. Hun ønsker seg et bedre busstilbud fra Tasta.

Tasta er en flott bydel å bo og vokse opp i.  I kort avstand fra sentrum har 
vi store grøntområder med gode turområder. Vi har også kjøpe- 
senter, treningssentre, matbutikker, barnehager og skoler. Med tuneller 
er vi påkoblet sentrum enda bedre, vi har kort vei til Ullandhaug, og når 
Byfjordtunellen åpner har vi igjen kort avstand til Madla. For oss som tar  
bussen er virkeligheten allikevel litt annerledes. 

 En busstur til Universitetet i Stavanger 
tar tre ganger så lang tid, som å sette seg i 
bilen og kjøre den korte avstanden på under 
et kvarter.        
                 Else Karin Bjørheim
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Har du ikke mottatt bydelsavisen?
Ring: 464 18 888 

Taster du 2 - kommer du direkte til distribusjonen Mail: bud.stavanger@schibsted.no

Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 

SPORT
Det første målet var å komme 
med blant de 22 beste spillerne 
på Rygerlagets treningssam-
linger, og da få bli med kam-
plaget til turnering i Bergen. 
De lyktes de med.

Vant gruppespill
Selve turneringen var også 

nokså vellykket, for i gruppe- 
spillet med Strømsgodset, 
Molde og Tromsø ble det hen-
holdsvis 7-1, 3-0 og 3-2 i Ryger/
Vikings favør. Men guttene 
gikk på en skrell i «finalen»:
– Gruppevinnerne skulle 
spille det som heter plasse-
ringskamp, og der møtte vi 
Bodø/Glimt. Vi gledet oss til 
kampen, siden vi hadde spilt 
godt sammen så langt, men det 
ble en kjip kamp der vi tapte 
6-1. De var rett og slett veldig 
gode, konstaterer en ellers for-
nøyd Rasmus. 

Skal ikke stoppe å jobbe
Nå kan han se frem til å fort-
sette på Rygerlaget ut året, og 
i helgen ble han innkalt til sin 
første kretslagssamling for på 
lørdag. Rasmus gleder seg over 
suksessen på fotballbanen, 
men han har ikke tenkt å hvile 
på sine laurbær:
– Det er jo veldig stas, og 
mamma sier alltid at man må 
sette pris det på når ting går 
bra. Men jeg skal ikke stoppe 
å jobbe, jeg må holde nivået 
oppe og fortsette å trene veldig 
hardt. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

TURNERING I BERGEN: Rasmus Gjelsvik Steigen og de andre guttene på Vikings Rygerlag presterte godt mot lag fra hele landet.

Fortsetter å lykkes med fotballen
Rasmus Gjelsvik Steigen håpet sammen med lagkameraten Markus Barka 
å komme med på Vikings Rygerlag
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FOLK

Med hårdonasjon kan det 
lages parykker og extensions til  
mennesker som har mistet eller 
mangler hår på grunn av kreft, 
hårsykdom eller hodeskader. 
– Emilian har alltid hatt langt 
hår, og da han gikk i 1. klasse så 
han et innslag om hårdonasjon 
på TV. Da sa han at dette var 
noe han ville gjøre, forklarer 
Tonje Willassen.  

Utfordrende å stå løpet ut 
Det var lettere sagt enn gjort 

å la manken vokse seg lang. 
Både Emilian og moren har 
fyldig lyserødt hår som vokser 
veldig raskt, men når man 
er en ung gutt med hår ned 
forbi skuldrene så kommer det  
kommentarer fra omverdenen.  
– Han fått mange negative 
kommentarer gjennom alle 
sine skoleår på grunn av det 
lange håret og blitt spurt  
gjentatte ganger om han er gutt 
eller jente, forteller mamma 
Tonje. Som følge av det har 
Emilian flere ganger følt seg 
nødt til å klippe seg før håret 
har blitt de 25 til 30 centi- 
meterne som kreves for 
donasjon. Selv om han 

mente at det var dumt at 
andre skulle bestemme 
hva han burde gjøre, ble det for 
tøft å skulle holde ut. Men han 
har ikke gitt seg, og for et drøyt 
år siden startet han igjen med 
friskt mot og god tålmodighet.  

Nærmet seg målet rundt jul 
I desember var håret hans 

blitt så langt at han nok en 
gang ble tatt for å være jente, 
og de tok turen til Nikita 
for å måle lengden. Det  
manglet fortsatt et par  
centimeter, og han måtte velge 
om han ville klippe seg der 
og da slik at han kunne slippe 
å få flere kommentarer, eller 
å holde ut litt til. Han trosset 
frekke meninger fra frem-
mede både på kjøpesenter og  
svømmehall, om hvilke  
toaletter og garderober han 
skulle bruke.  
– Han svarte at når andre  
mennesker måtte holde ut å 
miste sitt hår på grunn av kreft 
og sykdom, så skulle han holde 
ut noen måneder til, og stå i de 
kommentarene som kom, sier 
moren stolt.  

Ulykke styrket 
motivasjonen 
I fjor høst fikk han også ekstra 
motivasjon som følge av en 

skummel og trist hendelse: 
Tremenningen hans ble utsatt 
for en alvorlig ulykke med 
sparkesykkel, og lå flere dager 
i koma. Hun måtte ha flere 
hode- og hjerneoperasjoner, 
og da hun etter flere måneder 
var frisk nok til å komme  
tilbake på skolen, sørget donert 
hår for at håret hun nå manglet 
ble dekket til. I april var håret 
til Emilian endelig så langt at 
frisøren kunne klippe av 30 
centimeter lange haler og 
levere dem til Apollo Hårsenter 
i Sandnes.   

Flest gutter som donerer 
Det er ikke første gang frisør 
Linn Joa tar imot en hårdonor, 
men det er heller ikke ofte at 
frisørsalongen får slike besøk – 
hun anslår at det skjer en gang 
i halvåret. Og selv om det jo 
er langt vanligere at jenter og 
damer har langt hår, så sitter 
det gjerne lenger inne for dem å 
skulle gi avkall på lokkene sine:  
– Vi har hatt flest gutter, både 
unge og voksne. En av kompi-
sene mine er 24, og etter å ha 
donert første gang har han som 
mål å gjøre det igjen.  Det har 
også Emilian, men først skal 
han nyte den nye, klassiske 
«guttefrisyren» sin en stund. 
Med et strålende smil betrakter 
han den nye sveisen sin i 
speilet, og sier: 

– Jeg er veldig fornøyd. 
Jeg er spent på hva de 
kommer til å si på skolen nå! 

Deler håret sitt med andre 
Nylig dro 11 år gamle Emilian Willassen og 
mamma Tonje til en uvanlig frisørtime hos Nikita 
på Alti Tasta. Der ble de lange lokkene hans ble 
klippet av for å gis til noen som mangler hår. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

KLAR FOR KLIPP: Emilian på plass i frisørstolen.

FLETTER: Det lange håret ble delt inn i fletter.  

UNDERVEIS: Etter at siste hårlokk var klippet, gjensto en ny frisyre. RESULTATET: Emilian gledet seg over håret han ga, og den nye sveisen han fikk.
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Tonje Dalen  |  40 47 36 69
tonje.dalen@dnbeiendom.no

Eivind Chr. Dahl  |  41 14 40 40
eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no

otterbech-kvartalet.no

Da er Solveigs mote og Coop Prix jevnet med jorden. Nå starter vi byggingen av 
Otterbechkvartalet. Lyse og moderne leiligheter, med ny Coop Extra butikk i første etasje. 
Prosjektet skal stå ferdig 1. kvartal 2024, og prisene er faste. Ingen budrunder, og ingen 

indeksregulering! Ta kontakt med megler i dag for å høre mer!

FASTE
PRISER!
GODE BETALINGS-

BETINGELSER!

Otterbechkvartalet 
er ryddet for bygging!

Flytt inn første kvartal 2024!

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-201
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

15,0 m2

Bod
1,8 m2

Stue/kjøkken
27,4 m2

Sov
11,7 m2

Gang
7,4 m2

Bad
4,6 m2

Bad
5,1 m2

Sov1
12,5 m2

Gang
7,1 m2

Bad
4,1 m2

Sov
5,9 m2

V
F

Vent.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 15,0 m2 markterrasse
3

59,3 m2
61,6 m2

C-201 

 61,6 m2 BRA     

3.790.000,-

C-204 - 55,3 m2 - 2 soverom - 3.690.000,-
C-203 - 64,7 m2 - 2 soverom - 4.050.000,-
C-301 - 84,2 m2 - 3 soverom - 5.050.000,-

23 solgt, men mange flotte igjen   |   Ledige fra 51 til 122 m2

Flott 1-stavs eikeparkett   |   Hele 2,8 meters takhøyde 
HTH kjøkken   |   Solrike balkonger   |   Opparbeidet og lun felleshage 

Buss til byen rett utenfor   |   Byhaugen og Stokkavannet like ved

EKSEMPLER PÅ NOEN LEDIGE LEILIGHETER:
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Søndag 22. mai kan vi endlig arrangere Søndagsåpne garasjer igjen! 
Vi gjentar suksessen med popup- loppemarked rundt omkring i hele 

Stavanger, Sandnes og Sola.  
Tøm boden, rydd i skapet, ønsk våren velkommen og bli med på  

garasjesalg. 

Du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet.  

Slå deg sammen med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ  
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er  t i l rettelagt av Sola kommune,  Sandnes kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU 
IKKE TRENGER 

LENGER? 
22. MAI KL. 12-16
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SpeiderdagFRITID

Speiderdag ved Stokkavatnet

Som en del av  
markeringen av  
Frivillighetens år 2022 
gikk Tasta KFUK-KFUM-
speiderne og Tastas-
peiderne sammen om 
Speidernes dag 23. 
april.

Aktivitetsdagen ved Stok-
kavatnet inngikk i et lands-
omfattende samarbeid 
mellom KFUK-KFUM-spei-
derne og Norges speider- 
forbund. Datoen ble valgt fordi  
23. april er Jørgensdag, til 
minne om Sankt Georg –  
speidernes skytshelgen.

Vise frem speiding
Ved å slå opp teltene langs 

Stokkavatnet fikk speiderne 
en mulighet til å vise fram  
speiding til lokalsamfunnene 
samtidig som de arrangerte en 
morsom dag for medlemmene 
og familiene deres.

– Vi var heldige som fikk 
en dag med fint turvær, sier  
gruppeleder Silje Kjosavik i 
KFUK-KFUM-speiderne 

Store og små koste seg 
medå grille pølser og pinne-
brød, og popkorn ble poppet 
på bål – proviant behøvdes jo 
imellom aktiviteter som rebus-
løype, slakk line, barkebåter og  
livlinekasting.

BÅLKOS: Den vordende speideren Ludvig Husvegg og pappa Jon Reinert grillet pølser. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

SPEIDERLEIREN: Speiderne hadde nesten ikke trengt telt på denne solfylte dagen, men mottoet deres er jo «Alltid beredt.»  

POPULÆRE SNACKS: Da Vandrer og patruljefører Jakob Gjerde poppet 
popkorn ble køen lang.  

SEILER NED BEKKEN: En populær aktivitet for de yngre speiderne var å 
lage barkebåter. 

LIVLINE: Speiderne øvde seg på å kaste livline, noe som er viktig å kunne 
den dagen noen trenger hjelp. 
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NYHET

– Folk har gått forbi og kjent 
på dørene de siste dagene, så 
vi måtte henge opp lapper om 
at vi ikke åpnet ennå, forteller 
Anna Torgersen lattermildt.

Kollegaen hennes, Lise 
Vangsgaard, anslår at rundt 60 
kunder har vært innom i løpet 
av den første halvtimen etter at 
dørene åpnet.

Forventer økt trafikk
Senterleder Birthe Wiinberg 

forventer at trafikken til kjøpe-
senteret vil øke merkbart, både 
fra Tastabuer og dem som bor 
lenger unna. Hun påpeker 
at senterets svært gode  
parkeringsmuligheter burde 
lokke mange til å legge hand-
leturen til Tasta, og kan blidt  
konstatere:

– Nå får bydelen et tilbud 

mange har etterspurt. De andre 
butikkene på Alti Tasta har 
ventet like spent som kundene, 
og gledet seg over åpningen. 
Innehaver av Simply Fashion, 
Grethe Sidorek, ser frem til å 
nyte godt av den økte trafikken 
og stemmer i med Wiinberg:

 – Dette har vi ventet på i 
mange år. Det vil gjøre mye 
for Tasta, og trekke kunder fra 
andre bydeler uten pol. 

Glad butikksjef
Butikken er ny, men den 

har en meget erfaren butikk-
sjef – Torfinn Jåsund har 
jobbet i Vinmonopolet i 22 
år, de siste ti av dem som 
butikksjef i Randaberg. Han 
trives allerede godt i det nye 
lokalet, med nye kollegaer: 

– Etter ti år er det greit å bytte 
til et nytt sted. Og jeg har jo 
bodd her på Tasta i 12 år, så 
det passer bra å jobbe i samme 
bydel. Lokalene er flotte, og de 
fire medarbeiderne mine her 
er erfarne og dyktige.

Høy vinkunnskap
Vinmonopolets distriktssjef 

Rogaland, Ulf Berg, var som 
seg hør og bør også til stede 
og storfornøyd på den store 
dagen:

– Vi har gjort det vi kan for 
å «toppe laget» med sjeldent 
dyktige medarbeidere – de har 
høy vinkunnskap. Lokalet er 
lekkert, og plasseringen her på 
senteret er midt i blinken. Det 
hele taler for seg selv. 

Vinmonopolet er 
endelig åpnet
De mest spente kundene hadde allerede stått og ventet da Leif Høybakk 
fra Tasta kommunedelsutvalg klippet snoren og med det åpnet det  
etterlengtede Vinmonopolet på Alti Tasta.  

www.reinskau.no
Randabergveien 97, tlf: 51 83 66 55

ARVE NILSEN AS
Vi påtar vi oss det meste innen rørleggerfaget, 

og bedriften har også Mesterbrev. 
Tittelen gir deg som kunde trygghet for at du har valgt 

en rørlegger med 
solid utdanning og praksis i faget.

RØRLEGGERMESTER

Smietunet 21 - Stavanger • Tlf: 950 52 783 •
 arve@rm-nilsen.no • arve.nilsen.vvseksperten.no

Vi har GRILLUTVALGET!
Mer enn 40 griller på lager. Kom å se over 30 utstilte 
griller og velg mellom kull, gass, elektrisk og pellets-
griller. 
Jernia, Alti Tasta tlf: 400 04 250

FLINKE FAGFOLK: Butikksjef Torfinn Jåsund har over 20 års erfaring i 
Vinmonopolet, og har med seg dyktige kollegaer. 

SJAMPANJE: Da de dro for å 
handle denne formiddagen var 
verken Margrethe Ledaal eller 
Mette Sande klar over at det var 
åpningsdagen til Vinmonopolet.
nde nok, kjøpte de en flaske med 
sprudlevann. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no
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Å hindre at avfall oppstår, ved å
gjenbruke, reparere, bruke rester og ha 
et bevisst forhold til forbruk og innkjøp,  
er det viktigste vi kan gjøre for å redusere 
avfallsmengdene.

brukbrukt.no

Å hindre at avfall oppstår, ved å
gjenbruke, reparere, bruke rester og ha 
et bevisst forhold til forbruk og innkjøp,  
er det viktigste vi kan gjøre for å redusere 

Hvem fortjener  
klima- og  
miljøprisen 2022?

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats  
for klima og miljø? Kanskje noen som går foran  
og inspirerer andre?

Du kan nominere både organisasjoner,  
bedrifter og enkeltpersoner.

Gå inn på stavanger.kommune.no/miljopris  
og foreslå din kandidat innen 20. juni.
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FOLK

Dagen for dugnaden var 
torsdag 28. april, og det var 
ingen tvil om hvor Eskeland 
barnehage skulle gjøre sin 
innsats for miljøet: Et stein-
kast fra barnehagen ligger et 
lite skogholt som barna kaller 
Søppelskogen.  

– Det er et yndet tilholdssted 
for ungdommer som vil samles 
og henge, og de etterlater seg 
stadig diverse søppel, forklarer 
avdelingsleder Heidi G. Moldt. 

Fant mystiske levninger 
Med beskyttelseshansker og 

søppelsekker dro de største 
barna til Søppelskogen for 
å rydde opp, mens de aller 
minste ryddet og kostet bar-
nehagens uteområde. Barna 
som dro til skogen fant flust 
av snusbokser, glass og all-
slags plastavfall, men også mer 
interessante gjenstander:

– Det var en ødelagt koffert, 
en sykkel, et ratt fra et akebrett, 
ramser førskoleelevene Emil, 
Lerke, Emilie og Vetle opp. 
Men særlig ett funn vekket 
stor interesse og begeistring – 

et stort skjelett. Barna er ikke 
helt sikre på hvilket dyr det kan 
være fra, og Emil sier seg enig 
med avdelingsleder Heidi i at 
det kan være fra en sau. Men 
de har undersøkt kjevebein og 
knokler, og på ryggvirvlene er 
det mose. Så skjelettet må ha 
ligget i skogen en stund. 

– Da må det være dinosaur! 
slår Lerke fast. 

Plastfare for dyr 
Uansett er hensynet til dyr 

en viktig grunn til at barna ville 
være med og rydde. Dette var 
også foranledningen til at NRK 
Rogaland lanserte den årlige 
dugnaden i 2017, da det ble 
funnet store mengder plast i 
magen på en hval som ble skylt 
i land. 

– Vi må ta vare på naturen. 
Dyrene kan få i seg søppelet 
og dø, forklarer Emil, som også 
syntes at det var såpass gøy å 
rydde at han skal ta med seg 
mamma ut for å rydde mer når 
han kommer hjem fra barne-
hagen. 

Miljødag hver måned 
Selv om dette var deres første 

deltakelse i ryddedugnaden 

har Eskeland barnehage lenge 
hatt et fokus på miljøet:  

– Vi har miljødag en dag 
i måneden, og da jobber vi 
med å holde det fint her. 
Barna koster og rydder. Og de 
er generelt opptatt av å samle 
søppel når vi drar på tur. Det 
engasjementet vil vi dyrke, og 
slik aktivitet har også pedago-
gisk verdi, konstaterer Moldt. 

 

 

 

Ryddet i «Søppelskogen» 

Barna i Eskeland barnehage var blant de mange deltakerne som gjorde en 
durabelig innsats i NRK Rogalands ryddedugnad «Hele Rogaland rydder». 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

SPENNENDE SØPPELRYDDING: Emil (6), Lerke (5), Emilie (5) og Vetle (5) viser stolt frem «fangsten». Blant glassflasker, snusbokser og annen plast fant de også et skjelett som de er ganske 
sikre på at kommer fra en dinosaur.  

SAU ELLER DINOSAUR?: Funnet av 
bein vakte interesse og undring.

SØPPELSKOGEN: Skogholtet et steinkast fra barnehagen var målet for 
ryddedugnaden.
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Lærlinger fra linjen salg, service og reiseliv ved 
Godalen vgs gikk på sett og vis opp til en  
eksamen da de styrte Rema 1000 Dusavik for en 
dag.

Etter at Godalen videre- 
gående skole inngikk samar-
beid med Rema-kjøpmann 
Jan Øyvind Pedersen har 
elevene på linjen salg, service 
og reiseliv hver mandag siden 
slutten av januar hatt praksis 
på butikken i Dusavik. Etter 
å ha lært alle oppgavene som 
inngår i det å drive butikk stod 
de på lørdag 23. april helt på 
egne bein, da de uten noen 
hjelp fikk ta over hele butikken 
selv.

– Dette kan jo sies å være 
en slags eksamen for dem,  
konstaterer Pedersen begeis-
tret. Begeistringen hans deles 
av elevene og lærerne deres 
ved Godalen:

Praktisk relevant
– Opplæring i butikk er  

praktisk relevant, og det inngår 
nettopp i fagfornyelsen i skole-
verket at flere elever skal jobbe 
med slik relevant praksis. Dette 
er fantastisk kjekt, Jan Øyvind 
er en god ambassadør for  

dagligvarebransjen, sier avde-
lingsleder Anne Dorthe Ask.

Hun forteller at det som 
gjøres er for nybrottsarbeid 
å regne. Noe lignende har 
vært gjort i Trondheim, hjem-
byen til Rema-gründeren Odd 
Reitan men aldri i Rogaland.  
Ei heller noen andre steder i 
landet, så vidt hun vet. Lærer 
Solveig Solbraa understøtter 
at samarbeidet har vært en  
suksess: 

– Elevene våre er super-
motiverte, og har virkelig 
tatt oppgavene på alvor. En 
av disse elevene er Phimuan  
Udonphan. Denne lørdagen 
har hun delegert sine mede-
lever til de av butikkens 
avdelinger de ønsker å jobbe i.

– Det har gått veldig bra. Jeg 
er veldig stolt av trinnet mitt. 
Alle bidrar, sier hun, og legger 
til at kundene som kommer 
innom støtter prosjektet og gir 
positive tilbakemeldinger.

Håper flere åpner dørene
I tillegg til å forberede seg 

i butikken på mandager,  
forberedte elevene seg også for 
å være mest mulig synlige. De 

bestemte seg nemlig for å gjøre 
noe som kunne skape blest 
om denne dagen. Gjennom å  
henvende seg til potensielle 
sponsorer fikk de i stand et  
lotteri til inntekt for Ukraina, 
med mange flotte premier 
– deriblant signerte fotball-

trøyer fra Viking. I tillegg fikk 
de stelt i stand en slags liten 
bydelsfest for barnefami-
lier utenfor butikken, med 
hoppeslott, ansiktsmaling,  
ballongdyr, og gratis  
pizzastand. Håpet er å få flere 
bedrifter til å få opp øynene for 

muligheten til å tilby elever den  
erfaringen de selv nå har fått:

– Dette er så viktig og dyrebar 
erfaring, og vi håper at flere 
bedrifter åpner dørene sine for 
fremtidens arbeidskraft og gir 
samme mulighet. 

Lærlinger styrte sjappa

Lærlinger fra GodalenNÆRING

GOD BETJENING: Vlad Vinkca har full kontroll i kassen, og møtes av smilende kunder. 

FORNØYDE: Kjøpmann Jan Øyvind Pedersen, lærling Phimuan Udonphan, og avdelingsleder Anne Dorthe 
Ask kan konstatere at prosjektet har vært en suksess.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 
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Snart park over tunnelen

Statens vegvesen 
håper å kunne åpne 
det nye grøntområdet 
over nordre portal av 
Eiganestunnelen i juli.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

I forbindelse med Ryfast- 
utbyggingen er det også i hen-
hold til rekkefølgetiltak bygget 
over 100 dekar nye parkanlegg 

i Stavanger. Nye eller oppgra-
derte grønt- og friområder har 
blant kommet på Kuneset på 
Hundvåg og St. Svithuns plass 
ved Madlaveien, og nå kommer 
det også en park på Tasta. 
  
 

Sommer og vinter
Trærne er plantet og gresset 

er sådd, og nå skal et par 
benker settes opp langs grus-
stiene. Vegvesenet regner 
med at parken kan åpnes for 
publikum i juli. Men parken 
er også utformet med tanke 

på å kunne være til glede om  
vinteren:

– I den øvre enden av parken 
har vi utformet det slik at det 
kan være en akebakke når 
det kommer snø, forteller 
Christopher James Cormack i  
Statens vegvesen.

SNART ET GRØNTOMRÅDE: Trær er plantet og nå skal gresset spire. Vegvesenet håper å kunne åpne parken for publikum i juli

Ble årets Rema-talent

KJØPMANN: Karoline Gryte forlater Rema 1000 Tasta for å bli kjøpmann 
i egen butikk på Bjergsted.

Karoline Gryte har de 
siste fire årene jobbet 
sammen med sin far, 
kjøpmann Kjetil Gryte, 
på Rema 1000 Tasta. 
Nå blir hun kjøpmann 
i egen Rema-butikk på 
Bjergsted.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

Etter å ha deltatt i Rema 1000s 

Talentprogram, hvor butikk-
medarbeidere utdannes for å  
kunne bli kjøpmenn og styre 
egen butikk, mottok Gryte 

utmerkelsen Årets Talent for 
2022. Dermed har hun med 
seg en fjær i hatten når hun nå 
går i gang som kjøpmann på 
Bjergsted. 

Stort 
– Å bli kåret til Årets Talent 

var nesten uvirkelig stort for 
meg, sier Gryte, som er takk-
nemlig overfor Rema og de 
andre talentene og kollegaene 
som var en del av lærings- 
programmet. Etter å ha jobbet 
hardt og lært mye om praktisk 
butikkdrift og ledelse er hun 
godt forberedt til å dra fra fars 
butikk på Tasta og stå på egne 
bein på Bjergsted: 
– Talentprogrammet var mer 
enn bare et kurs eller et år på 
skole. I tillegg til å gi meg solid 

faglig påfyll, har det har gitt 
meg stor personlig utvikling 
og et grunnleggende funda-
ment for å gå inn i rollen som 
kjøpmann i min egen Rema 
1000-butikk.  

Fikk tidlig tilbud 
Gryte legger til at hun fikk 

knyttet viktige bånd og nett-
verk med de andre program-
deltakerne i regionen, og den 
kollegaen hun har det lengste 
og viktigste båndet til, pappa 
Kjetil, har stor tro på at hun vil 
oppnå suksess. 
– Karoline fikk tilbudet om å 
overta Rema 1000 Bjergsted 
allerede før Talentprogrammet 
var over, og nå blir vi kjøp-
menn «nesten-nabobutikker», 
sier han stolt. 
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VBK holdt heder- og æreskveld
Det store antallet utmerkelser 
kom som følge av en stor-
stilt innsats for å finne frem til 
alle som har bidratt gjennom 
årene, helt tilbake til stiftelsen  
av Vardeneset Idrettsforening, 
som VBK var en del av fra 1975 
til 1990. 
– Vi hadde tenkt på hvordan vi 
skulle fange opp frivillige, og 
da fant vi ut at en god start var 
å få hedret dem som har lagt 
ned frivillig arbeid gjennom 
årene. Det er mange som har 
vært medlemmer i 10-15 år, og 
så når barna deres har sluttet 
med fotballen har de gått ut 
uten å få et ordentlig takk, f 
orklarer Sissel Stormark og 
Sjur Hundsnes.

Gikk gjennom alle lister
Klubbens utmerkelse-

skomité begynte i august 
2019 med utarbeidelse av 
et poengsystem basert på  
historiske data om admini- 
strativt arbeid, sportslige  
prestasjoner og god sportsånd, 
og annen innsats til stor  
fortjeneste for VBK – jo mer 
krevende rolle og arbeid, jo 
flere poeng.
– Vi gikk gjennom alle trener- 
og lederlister siden 1975, 

årsrapporter og alt vi kunne få 
tak i, forklarer Hundsnes. 
Utmerkelseskomiteen tror  
allikevel at noen kan mangle 
fra hederslisten:
– Vi har et hull i listene våre 
mellom 1994 og 1999 – alt var 
på papir da, og noen disse 
eskene står gjerne på et loft 
hos noen eller noe slikt. Vi har 
prøvd å utfylle med informa-
sjon fra Rogaland fotballkrets, 
men dersom noen vet hvor de 
manglende listene kan være, 
eller vet om noen som er forbi-
gått, så håper vi å høre fra dem.

Inngraverte vaser og nåler
Etter å ha måttet utsette den 
planlagte seremonien i 2020, 
gledet VBK seg til å endelig 
kunne dele ut gjeve priser:
Inngraverte vaser ble gitt til 
dem med 1000, 2000 og 2500 
poeng. For 1500 poeng fikk 
man en inngravert sølvnål og 
betegnelsen hedersmedlem, 
og 3000 poeng ble belønnet 
med gullnål og status som 
æresmedlem, såvel som bilde 
på klubbhuset.

Hedersmedlemmer i VbkFOLK

ÆRESMEDLEMMER: Thor Stensland, Alf Inge Stavem, Martin Jørgensen, Helge Jørgensen, Jostein 
Gabrielsen, Magne Ove Halvorsen og Nils Osaland fikk den mest høythengende utmerkelsen. Terje Håland, 
som ikke er på bildet, ble også æresmedlem. 

BJØRKEVED

Innelagret bjørkeved  
pakket i sekker. 
Furuved og briketter. 
www.stavangerved.no
Mob. 908 94 594

DAGLIGVARE

COOP PRIX
Randabergv. 24 (4025)
51 56 61 28
Åpent: 9-21(20) 
2% kjøpeutbytte

Tasta Helseloft Fysioterapi 
& Akupunktur 
4 erfarne fysioterapeuter er 
klar til å hjelpe deg med dine 
muskel-skjelettplager i 5. etg 
på Tasta Senter.
Ring 98 100 500  
for timeavtale, eller online 
booking fra vår hjemmeside 
www.tastahelseloft.no   
Åpningstid:  
Mandag til torsdag kl.08-19, 
fredag 08-16.

FYSIOTERAPI SKOLENE I BYDELEN

FRITID

VIKTIGE NUMMER

Byfjord skole 51 50 65 50

Tasta skole 51 83 98 00

Tastaveden skole 51 91 01 00

Teinå skole 51 91 23 70

Tastarustå skole 51 91 43 90

Vardenes skole  51 91 29 30

BILVERKSTEDER

Øyjord Bilverksted AS-
Randabergvn. 37
Tasta

51 52 08 13
post@oyjord.no
www.oyjord.no
Alle verkstedbehov

Madland Bilverksted AS
Finnestadgeilen 20, 
Dusavik, Tlf. 51 54 23 00
post@madlandbilverksted.no
www.madlandbilverksted.no
Alle verkstedbehov

VED

REGNSKAP

Vistnes Regnskap AS
Randabergv 372, 
tlf  51 41 60 60
www.vistnesregnskap.no
Alt innen regnskap.

Tasta bydelshus
51 50 87 62

Tasta fritidsklubb
51 50 87 45

Tasta svømme- og idrettshall 
51 51 74 40

Tastarustå idrettshall 
51 83 66 40

Tastavarden fjellhall 
51 54 61 83

Tasta frivilligsentral
469 25 212.

Stavanger kommune 
51 50 70 90

Vann og avløp
51 50 71 86
 
Alarmtelefon for barn og unge  
51 89 91 67

Barnevernvakten  
51 89 91 67
 

Krisesenteret i Stavanger  
51 53 06 23

Rustelefonen 
08 588

Doptelefonen   
41 69 68 95
 
Voldtektsmottak  
90 24 02 00

Vern for eldre  
800 30 196

Tannlegevakten  
51 52 33 44

Veterinærvakt  
959 10 402

Tasta helsestasjon   
51 50 82 70

Bjørkeved 
Innelagret bjørkeved pakket i 
sekker. Furuved og briketter. 
www.stavangerved.no
Mob. 908 94 594

 www.harestad.no
 tlf. 51 41 49 49

Kontakt margit@tastavis.no • tlf: 950 24 545www.dinitrol.no

Kontakt: Dinitrol Institutt MosterøyKontakt: Dinitrol Institutt Mosterøy
Tlf: 51 20 41 74Tlf: 51 20 41 74

institutt@dinitrol.noinstitutt@dinitrol.no

En kvalitets rustbeskyttelse Vil du at 25000 lesere 
skal se din annonse? 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

For å vise sin verdsettelse av den frivillige inn-
satsen som gjøres i klubben, ga Vardeneset  
Ballklubb utmerkelser til 68 av sine medlemmer.
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Da lærlinger fra salg, service 
og reiseliv ved Godalen vgs tok 
over Rema 1000 Dusavik for én 
dag, samarbeidet de også med 
sponsorer og frivillige for holde 
lotteri til inntekt for Ukraina, 
og å stelle i stand en liten 
bydelsfest utenfor butikken.  
Dit kom også Svitlana Haarr  
 

og tre ungdommer som har  
flyktet fra krigen i Ukraina.

Barneunderholdning
– Elevene tok kontakt og 

sa at de skulle ha loddsalg 
for Ukraina og holde et  
arrangement for barn på Tasta. 
Det ville vi selvfølgelig stille 
opp på, forteller Svitlana Haarr.

Hun driver Fantastic AS, som 
tilbyr barneunderholdning og  
barneaktiviteter som ansikts 
 

maling, ballongdyr og show.  
Med seg hadde hun  
ungdommene Lisa  
Kudryatseva (14), Valentin 
Stopkin (17) og Yulia Ruzmych 
(19). Sammen med omkring 
60 andre ukrainere som har 
flyktet fra krigen i hjemlandet, 
har de i to måneder bodd på 
mottaket som frivillige opp-
rettet på Gjesdal Gjestgiveri i 
Ålgård.

Noe å gjøre på
Svitlanas mann, Per Haarr, 

var med de to første bussene 
som dro fra Norge for å hente 
flyktninger, og hun har vært 
med på det frivillige arbeidet 
for de nyankomne.  

– Vi ukrainere er arbeids-
omme folk, vi kan ikke sitte 
stille. Det har vært mye  
venting og kjedsomhet for disse  
ungdommene som vil komme 
seg ut og gjøre noe nyttig, sier 
hun.
Svitlana tok grep og inviterte 
dem på kurs slik at de kunne 
være med henne på arrange-
menter. Lisa og Valentin lærte 
seg å lage ballongdyr, og Yulia, 
som har et talent for maling, 
byttet ut lerreter med ansikter.

– Fint å se hvor glade barna 
blir. På bydelsfesten krydde det 
av barn med malte ansikter, og 
det var stor rift om ballong- 
kreasjonene. Å skape glede for 
barna skapte også glede for 
ungdommene: – Det er fint å se 
hvor glade barna blir, sier Lisa 
og Valentin. 

– Dette var noe helt nytt for 
meg, og det har vært veldig 
interessant, konstaterer Yulia.

Ukrainske ungdommer 
gledet barn på Tasta
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Kreftforeningens

HVERDAGSHJELP
Nord-Jæren

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

Skipper Worse Tasta     

Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger
firmapost@stolsvikvvs.no 

Din lokale rørlegger: 51 54 63 71

Da det ble holdt bydelsfestlotteri til inntekt 
for Ukraina på Rema 1000 Dusavik, kom også 
ukrainske ungdommer og bød på ballongdyr og 
ansiktsmaling. 

UNGDOMMENE: Svitlana Haarr gleder seg over å kunne gi Lisa, Valentin 
og Yulia noe å gjøre på, samtidig som de samler inn penger til hjelp for 
hjemlandet Ukraina. 

Bydelsfest for barna

Skipper Worse - Tasta bydelshus
51 56 43 30 tast 2 for Tasta
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Syng med oss på Skipper Worse Tasta kl. 10.30  
Vanlig pris kr. 70,-

Fredag 13. mai    Med Terje Rønnevik
Fredag 20. mai    Med Ewa og Erik Lindboe
Fredag 27. mai    Med Tove Evjenth
Fredag  3. juni     Med Ingebrigt Bjelland og Ledaalgruppen
Fredag 10. juni    Med Kjell Ottesen
Fredag 17. juni    Med Ingebrigt Bjelland og Ledaalgruppen

Vi har to bussturer i vår, en til Karmøy 19. mai og en til 
Baroniet i Rosendal 8. og 9. juni 

Manglende energi kan gjøre hverdagen vanskelig for mange kreftrammede. 
Kreftforeningens hverdagshjelp hjelper kreftrammede, pårørende og et-
terlatte med praktiske gjøremål i hus og hage. Har du en hage som trenger 
stell, eller ett hus som trenger vask? Våre frivillige ordner dette for deg!» Vil 
du vite mer om Kreftforeningens hverdagshjelp, kontakt Iris Eilertsen Vold,
e-post: iris.vold@kreftforeningen.no eller ring 40016211.

Du kan lese mer om tilbudet på
kreftforeningen.no/hverdagshjelpen

51 87 07 87pizzabakeren.no, Randabergveien 100
Tlf. 51 87 07 87
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Flotte kontorlokaler på Alti Tasta til leie
fra høsten 2022

Senteret er bydelens foretrukne møteplass og huser viktige
servicefunksjoner for innbyggerne; treningssenter, legesenter,
helsestasjon, og Tasta Helseloft med fysioterapeuter,
kiropraktorer, hudlege & hudpleie, fotpleie, ernæringsfysiolog,
osteopat og psykologer. Det er 40 butikker og serveringsteder på
senteret samt to etasjer med parkering under bakken. 
Alti Tasta er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og har
holdeplass rett utenfor senteret.

4. etasje
Ca 700 m2 kontorareal. Overtakelse etter avtale. 
 
5. etasje
79,6 m2 med eget kjøkken. Overtakelse umiddelbart
 
For mer informasjon ta kontakt med;
Britt Iren Osmundsen
M +47 91 70 43 58
E britt.iren.osmundsen@llholding.no
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