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Ny fast spalte Autonomie anbefales
Medlemmene i Tasta kommune-
delsutvalg vil fremover skrive om 
sakene som opptar dem mest. 
Først ut er leder Leif Høybakk. 
                   

Bandet, som så dagens lys på Tasta 
bydelshus, høster anerkjennelse i  
Aftenbladet og avspillinger på Spotify. 

Noen butikker har flyttet ut, og Vinmono-
polet gjør snart sin ankomst. Det fører til 
ombyggingsarbeid.

Endringer på Alti Tasta
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Godt nytt år!  

2021 tatt i betraktning, kan en slik hilsen virke 
ganske optimistisk. Men etter en juletid som slett ikke 
ble som man hadde ønsket, ser ting atter en gang til å i 
riktig retning. 

Med feriesesong og avlyste arrangementer i tiden 
siden vår forrige utgave, blir det en nokså rolig start 
på året for Tastavis. Avisen er litt tynnere enn den 
pleier, men vi har en god håndfull med gledelige og 
interessante saker: 

 Som alltid har vi med månedens bedrift, som 
denne gang er Rosengren Bygg. Vi har også snakket 
med andre aktører i det allsidige næringslivet på Tasta 

– det er endringer på gang i kjøpesenteret Alti Tasta, 
og vi har fått høre om den seneste utviklingen der. 

 
Unge talenter fra Tasta er det heldigvis mange av, 

og vi har hatt et gjensyn med bandet Autonomie, og 
blitt kjent med ishockeyspilleren Samuel Segadal 
Klungtveit.  

Og ettersom 2022 er Frivillighetens år, har vi i 
spalten Ildsjelene snakket med Eva-Maria Gärtner, 
som er leder for Tasta Frivilligsentral 

Som sagt er det grunn til å tro at dette nye året vil 
by på en mer gledelig utvikling enn fjoråret. Når vi 
sees igjen i mars skal Tastavis bugne av glade saker 
om de mange gode initiativene, prosjektene og 
arrangementene som er i emning nå som vintermørket 
letter! 

Med feriesesong og avlyste  
arrangementer i tiden siden vår 
forrige utgave, blir det en nokså 
rolig start på året for Tastavis. 
Avisen er litt tynnere enn den 
pleier, men vi har en god hånd-
full med gledelige og interessante 
saker

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

AVIS FOR TASTA BYDEL

PÅ TVERS

Stengte, og spratt rett opp igjen

Da det ble nødvendig for pizzarestauranten  
Al Forno å flytte på seg regnet Arne Hetland 
med å måtte stenge mens man ventet på nytt 
lokale. Men veldig plutselig åpnet det seg en 
annen mulighet.

POPUP: De ansatte, her ved Julia Cybulska, er glade for løsningen som 
brått bydde seg for Al Forno.

Mye i endring på Alti Tasta 

– Jeg kan fortsatt ikke røpe 
så mye nytt når det gjelder  
Vinmonopolet, men jeg 
kan si at det er på plass før  
sommeren, forteller Birte 
Wiinberg, senterleder på Alti 
Tasta. 

– Og alt går etter fremdrifts-
planen, legger hun til.

Klesbutikker og kiosk har 
flyttet ut 

Samtidig som denne store og 
viktige aktøren snart kommer 

til senteret, forsvinner noen 
andre. Da leiekontrakten til 
H&M løp ut for en liten tid  
tilbake, valgte de å ikke fornye 
denne. Det samme gjelder 
for klesbutikkene Bik Bok og  
Carlings. Sent i fjor høst 
meldte Mix-kiosken oppbud, 
og Bydelscafeen har takket for 
seg. Men Wiinberg tenker mer 
på muligheter enn på utfor-
dringer: 

– Det er så klart trist å miste 
store aktører. Men det betyr 

også at vi kan jobbe med 
nye, spennende konsepter,  
forklarer hun, og legger til 
at senteret er i kontakt med 
flere konkrete interessenter til 
lokalet som huset H&M, så vel 
som det som huset Mix.  

Økt interesse og gode 
løsninger 

Senterlederen påpeker også 
at Vinmonopolets snarlige 
ankomst har skapt økt interesse 
fra aktører. Hun opplever også 
positive tilbakemeldinger fra 
dem som besøker senteret for 
å handle eller spise.  

– Folk på Tasta ser heldigvis 
på oss som «sitt» senter. De 
er glade i det, og når de ser 
endringene som er under-
veis, er de nysgjerrige og 

spør om hva som skjer frem-
over, sier Wiinberg. Det er 
heller ikke slik at de forhen- 
værende lokalene til 
henholdsvis Bik Bok 
og Carlings har blitt  
stående tomme. Sammen med 
lokalet hvor pizzarestauranten 
Al Forno inntil helt nylig holdt 
til, slås de sammen til et langt 
større lokale hvor Jernia skal 
flytte inn. 

Polet måtte få plass 
Da det ble klart at Vinmono-

polet ville komme til Alti Tasta 
ble det også klart at Jernia 
måtte flytte på seg. Allerede 
da senteret ble bygget ble det 
gjort grep for at lokalet skulle 
kunne ha fasiliteter  

– Jernia er en god og viktig 
butikk for oss, så det er  
gledelig at denne løsningen 
har kommet på plass, kom-
menterer Wiinberg. 

 Spisesteder er også en viktig 
del av et kjøpesenter, og selv 
om restaurantlokalet til Al 
Forno nå har «røket med» i 
ombyggingen – vil de i løpet av 
våren være på plass i et annet 
av senterets lokaler. I mellom-
tiden har de laget til en pop-up 
restaurant der hvor Bydels- 
cafeen holdt til.  

En liten håndfull butikker har i løpet av den 
senere tiden forsvunnet fra kjøpesenteret, 
men Vinmonopolets snarlige ankomst gir økt 
interesse fra andre. Det fører også til noen  
omrokeringer. 

Da Al Forno 2. januar flyttet 
ut av lokalet sitt på Alti Tasta, 
regnet både eier og ansatte 
med at det ville gå noen 
måneder før de serverte sin 
neste pizza på Tasta. Det nye 
lokalet ventes å være på plass 
rundt påsketider. Men allerede 
to uker senere var Al Forno til-
bake, nå med pop-up restau-
rant i de tidligere lokalene til 
Bydelscafeen. 

Hadde regnet med nedetid
– Da det i oktober-november 

ble klart at vi måtte flytte 
på oss, regnet vi med at det 
ville bli noen måneder med 
nedetid. De ansatte ble fordelt  

på de andre avdelingene våre, 
og noen benyttet anledningen 
til å løse inn noe ferie, forteller 
eier Arne Hetland. Rett etter 
at restauranten stengte ned, 
kom imidlertid beskjeden om 
at Bydelscafeen, i etasjen over, 
skulle gi seg. Da spurte sen-
teret om ikke Al Forno kunne 
tenke seg å være der i vente-
tiden. Hetland og de ansatte 
kastet seg rundt, og inntok 
lokalet så snart det ble ledig.

– Vi åpnet ny restaurant på 
én dag! Vi begynte tirsdags 
morgen, og åpnet på onsdagen. 
Ting snur seg veldig fort, og det 
betyr vanvittig mye å få denne 
muligheten, sier Hetland, 
som berømmer Alti for å være 
proffe og hjelpsomme. Han er 
også glad for den varme motta-
kelsen restauranten har fått av 

sine nye naboer:
– Kitchn, Intersport og Mood 

har kommet innom og gratu-
lert, og sier at det er veldig bra 
at vi kunne gjøre dette.

Relativt få forandringer
I pop-upen er mye likt som i 

den gamle. Men uten egen inn-
gang, måtte riktignok åpnings-
tidene forandres noe for å være 
de samme som butikkene inne 
på senteret. Det er også noen 
forandringer på menyen:

– Vi har pizza og takeaway 
og alt som vanlig, men legger 
til mer: Sandwicher, kaker, 
tebrød. I dag begynte vi med 
frokosttilbud, og det ble kø 
langt ut i gangen!

Travle dager
Bare noen få dager etter 

åpning, og uten annonsering, 
har det løsnet for restauranten, 
og det er «bånn gass», som en 
overrasket Hetland sier det. 

– Det er virkelig mye å gjøre. 
Jeg måtte akkurat kjøre ut og 
hente enda mer varer. Selv 
om det har vært krevende å  
omstille seg så fort, har både 
Hetland og de ansatte møtt 
areidet med glede. Ikke minst 
fordi Al Forno unngår å måtte 
ty til permitteringer. 

– Og kjøkkenet her er større 
enn det vi hadde, og alle synes 
jo det er kjekker med bedre 
plass, forteller han.

- Det blir steinbra
 I det nye lokalet kommer 

både kjøkken og alt annet til å 
være enda bedre. Det blir igjen 
en egen inngang, restauranten 
vil ha dobbelt så mange sitte-
plasser, og det skal også bygges 
en bar.

– Med alle rettigheter! Det 
kommer til å bli steinbra. Alti 
legger seg virkelig i selen for å 
hjelpe. De forstår senterdrift, 
de forstår utfordringene, og 
de vet hva som skal til, konsta-
terer Hetland fornøyd.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

TRIVES MED ENDRING: Senterleder 
ved Alti Tasta, Birte Wiinberg, 
står i det som skal bli de nye 
lokalene til Jernia. Noen butikker 
forsvinner, men andre kommer til.
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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

Et band med blod på tann 

– Vi flyttet til bydelshuset 
Hundvåg fordi her er det bare 
oss. På Tasta er det flere band 
som trenger øvingslokalet, så 
det kunne være vanskelig å 
få øvd så ofte som vi ønsket, f 
orklarer Markus, som røper at 
det er jerndisiplin nå. Bandet 
øver i fem timer, to ganger i 
uken. Når det gjelder den lille 
justeringen av bandnavnet, 
er den enkelt og greit gjort for 
å ikke forveksles med andre 
band – «Autonomy» viste seg å 
allerede være i bruk. Uttalen av 
navnet er selvfølgelig fortsatt 
den samme.  

Blir lagt merke til 
De forandringene som  

virkelig betyr noe er  
fremgangen med låter og  
konserter, stilen, og  
disiplinen. Bandet har begynt 
å få oppmerksomhet, og blod 
på tann.  I løpet av november 
og desember slapp Autonomie 
tre singler på Spotify, og ble  
positivt overrasket av 
responsen: 

– Vi trodde ikke at noen av 
dem skulle bikke 1000 av- 
spillinger, men det gjorde «No 
Love for God» innen fire-fem 
dager. Nå ligger den på 3200 
og «Samfunnets null» ligger 
på 2200. Den selvtitulerte  
«Autonomie» ligger et stykke 
bak, med 415 avspillinger. 
Men bandet synes selv at de to 
mest populære låtene også er 
de beste. Hvilken som er aller 

best, er de ikke helt enige om: 
– «Samfunnets null» er den 

beste, sier låtskriver Pål 
– Nei! Den har den beste 

soloen, ja. Men «No Love for 
God» er best, svarer gitarist og 
vokalist Markus. 

Anbefalt i Aftenbladet 
Stavanger Aftenblad er 

enige med Markus: For et par 
uker siden ble «No Love for 
God» en av ukens anbefalte 
låter i avisen. «Tasta leverer 
ennå på musikkfronten. Ten- 
åringene i Autonomie har 
sluppet en håndfull låter. «No 
love for God» kom i desember 
og er en ode til den klassiske 
thrash-metallen som Metallica 
ledet an.» skrev journalisten 
Stella Marie Brevik. I løpet 
av de to skarve månedene 
der samfunnet var gjenåpnet 
rakk Autonomie å spille tre  
konserter. Et par livestreams 
ble det også. På den ene av 
disse var det 30 som så på live, 
men opptaket har over 1000  
visninger. 

–  Vi er iallfall alle enige 
om at «Samfunnets null» er  
publikumsfavoritten, fastslår 
Pål. 

 Fulle hus og store planer 
Det har de god empiri på, for 

forrige konsert på bydelshuset 
trakk over 100 publikum-
mere, på Bekkefaret gjorde 130  
publikummere lokalet stapp-
fullt, og under festivalen 
Undergrunn på Metropolis 
spilte bandet for over 200. Men 
publikum kan ikke forvente 
seg mer av det samme som de 
har fått høre:  

– Vi har vært poppete, men 
med de nye sangene våre 
blir det mer fart, hardere, og 
mer aggressivt. Autonomie 
har nemlig åtte nye sanger på  
trappene. Fire av dem er  
ferdige, og når alle er på plass 
skal guttene spille inn sitt 
første album – de regner med 
å slippe det før sommeren. 
Albumet har ikke fått et navn 
ennå, men det kommer til å 
være noe brutalt:  

– «Kill to Survive», kanskje? 
«No Peace, Only Violence» 
kan gjerne være et navn som 
er beskrivende for innholdet, 
ler guttene og sier at de må bli 
enige etter hvert.

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

Handle dine 
lokalproduserte 

poteter, grønnsaker 
og egg på gården.

  
Høyebakken 26, 

Tasta

GÅRDSUTSALG
Sist vi snakket med Markus, Pål, Jonas og Mic-
hael, het bandet Autonomy, og bandøvingene 
deres fikk bydelshuset på Tasta til å riste. Nå er 
navnet Autonomie, og det er på Hundvåg at  
veggene rister. 

BRENNER OPP: Den første plakaten til Autonomie har ligget og slengt på øvingsrommet, og når bandet først 
snakker om hvordan både deres musikalske lyriske uttrykk har forandret seg, så kan den like godt fortæres av 
flammene.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

EGET ØVINGSLOKALE: Michael Høyland Sjøen, Markus Andersen, 
Pål Weberg Skipnes og Jonas Tollaksen i Autonomie kjører knallhard 
disiplin når det kommer til øving, og med to femtimers økter i uken er 
det greit å slippe å dele på plassen
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Rosengren Bygg, opprettet av 
søskenbarna Arne og Helge, har 
totalrenovering av privatboliger 
den største delen av sin 
virksomhet. Men det å bygge 
nytt, helt fra grunnen, er aller 
kjekkest.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Hva driver bedriften med?
– Vi leverer alt innen bygg til privat- 
markedet. Hovedmarkedet vårt er 
renovering eller oppussing, men vi gjør 
også nybygg. Helge er murmester, og 
resten av oss er tømrere og byggmestre. 
Vi har ansvarsrett og tilbyr total- 
enterprise. Så vi har med underleve-
randører innen alle fag. Blant annet har 
vi samarbeidsavtale med en maler og 
en rørlegger på Tasta, og får også inn  
elektrikere, graving og betongar-
beid, glassmestere og blikkenslagere, 
alt etter hva som trengs. Vi gjør også 
mange små jobber, men vi liker bedre 
litt størrelse på jobbene slik at vi kan 
være lengre på samme byggeplass!

Hvordan har bedriften endret seg fra 
begynnelsen til i dag?
– Da vi startet i 2010 var vi to. I en 
periode leide vi inn mange ansatte, en 
del fra Polen, og var oppe i 18 mann. Nå 
er vi 10 fast ansatte, elle med fagbrev. 
For to-tre år siden ble vi godkjent lære-
bedrift, og tok inn en lærling. Til høsten 
skal vi ta inn en ny lærling.  Vi har også 
byttet lokale, og kom hit til Randaberg-
veien for to år siden. Tidligere var vi 
på Åsen, men når det ble ledig i disse  
lokalene så slo vi til. De er større og 

bedre, og vi trengte mer plass til flere 
ansatte, og større uteplass til å lagre 
stillaser og tilhengere. Vi er begge fra 
Tasta og synes det er fint her, og nå 
med den nye tunnelen har vi en veldig  
sentral beliggenhet. Når det kommer 
til selve arbeidet, er noe vi har begynt å 
gjøre mer av det å bygge selv. Vi kjøper 
tomt og bygger fra grunnen. Vi holder 
på med vårt tredje prosjekt av denne 
typen nå, og det er allere solgt.

Hva har vært høydepunktet til nå?
–  Det er det å kunne bygge nybygg fra 
grunnen av. Det er det vi liker best. 
Å velge tomtene, planlegge, sende  
søknader, og gå i gang. 
Nyansettelser er også høydepunkter. 
Når man treffer rett person til jobben, 
så er det veldig kjekt. Og så må vi 
ta med det å få flyttet ut til de flotte  
lokalene våre her på Tasta – det har 
også vært et høydepunkt.  

Hva har vært noen av utfordringene så 
langt?
– Det har gått bra hele tiden. Men vi 
merket jo noe til oljekrisen. Da var det 
flere om beinet, siden det var færre 
oppdrag. Men siden den gang har det 
vært travelt. Når det gjelder koronaen 
så har det, om noe, blitt enda travlere. 
En utfordring her har riktignok vært 
sykefravær på grunn av unger – det er 
mange småbarnsfedre hos oss, og med 
tidvis stengte barnehager og skoler og 
så videre, så har vi merket litt til det.

Hvilke planer har dere fremover?
–  Vi ønsker oss frukthager! Det er det 
vi kaller gamle hus med store tomter. Vi 
vil gjøre flere nybygg, og vil få tak i flotte 
tomter som egner seg til det. Men vi 
har ikke noen planer om å ekspandere, 
bortsett fra at vi får inn en lærling igjen.

ROSENGREN BYGG
Startet: 2010

Ansatte: 10 
Arne Rosengren
daglig leder

Månedens bedriftINTERVJUET

   
Vi er begge fra Tasta og synes det er fint 
her, og nå med den nye tunnelen har vi 

en veldig sentral beliggenhet.

TRIVES PÅ TASTA: Rosengren Bygg synes godt fra Randabergveien, og Helge og Arne 
Rosengren er godt fornøyde med plasseringen. 

LIKER Å BYGGE NYTT: Rosengren Bygg er godt i gang med sitt tredje nybygg, og ønsker å gjøre mer av 
dette.

Rosengren Bygg

Har fått smaken på «frukthager»
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Lever dine ødelagte ledninger og brukte
batteri i 1. etasje ved Helgø Meny. Bli
med i trekningen av Apple AirPods.

Gjelder til og med lørdag 29.01. 
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H
østen 2020 flyttet Eva-Maria 
Gärtner inn på sitt nye kontor 
på Tasta bydelshus og tok 
fatt på sin nye jobb som 
leder for nyopprettede Tasta 

Frivilligsentral. 

Legger til rette for samarbeid 
Det første hun gjorde i den nye 
jobben var å invitere til en oppstarts- 
samling på bydelshuset. Målet var å 
samle flest mulig aktører, blant annet 
lag og foreninger, ungdomsarbeidere, 
kommunedelsutvalg, innvandrerråd 
og eldreråd, til å samarbeide og kart-
legge hvilke tilbud som fantes, og hvilke 
tilbud som var ønsket på Tasta. 
– I byene har frivilligsentralene endret 
funksjon. Tidligere var de først og 
fremst et samlingspunkt for eldre, men 
nå er målet å ha tilbud for hele befolk-
ningen. Å skape mer samarbeid og til-
hørighet på tvers av grupper, forklarer 
Eva-Maria. 
Hun påpeker at det er avgjørende for 
henne å ha frivillige aktører å sam- 
arbeide med. Hennes jobb er å plan-
legge og etablere de nye tilbudene og 
aktivitetene, men prinsippet til frivillig-
sentralene er at det så er frivillige som 
gjennomfører disse.  

Vanskelig tid 
Jobben hennes har ikke vært lett 
under en pandemi. Rekruttering av 
frivillige har vært vanskelig i slike 
omstendigheter. 
  – Det skjønner jeg godt. Når folk må 
forholde seg til så mye usikkerhet ved 
så mange deler av dagliglivet har de 
ikke lyst til å skulle involvere seg i noe 
nytt, sier Eva-Maria. 
Men det har vært lyspunkter. En av de 
første kontaktene hun knyttet var med 
Saleh Awadh Abdallah, som vi tidli-
gere har intervjuet som ildsjel i denne 
spalten. 
– Han kom til kontoret mitt og  
henvendte seg med ideer og ønsker 
om tilbud til barn og unge i bydelen. 

Vi treffes regelmessig for snakke 
om muligheter til å tilrettelegge for 
aktiviteter for denne målgruppen,  
forteller frivilliglederen. Hun legger 
til at Idrettslaget Pol, som har et 
sterkt engasjement for å skape slike  
aktivitetstilbud, fra tidlig av har vært en 
god kontakt. 

Vellykkede samarbeid 
På tross av utfordrende omstendig-
heter fikk frivilligsentralen nokså tidlig 
en suksess med Språkkafé, et tilbud for 
innvandrere som ønsker å forbedre 
sine norskferdigheter. Selv med strenge 
smittervernstiltak lyktes man  i å opp-
rettholde tilbudet:  
– Hele våren 2021 var vi utendørs, siden 
vi ikke kunne møtes inne. 
Eva-Maria har også helt nylig kunnet 
glede seg over et svært vellykket  

samarbeid. I april i fjor tok hun over 
organiseringen av Natteravnene på 
Tasta, som hadde mistet svært mange 
frivillige gjennom pandemien. 
– Siden skolestarten i august har jeg 
og noen frivillige vært på alle forel-
dremøter på Tastarustå og Tastaveden 
skole. Nå har vi fått 170 frivillige på lista 
til Natteravnene, som hadde færre enn 
20 før vi startet initiativet vårt. Siden 
da har man klart å ha to patruljer hver  
fredags- og lørdagskveld, konstaterer 
hun.
 
 Uforløst potensial på Tasta 
Det er mange planlagte prosjekter som 
foreløpig ikke har latt seg gjennom-
føre.  For eksempel Lekseskate, som 
er et samarbeid med Røde Kors og 
Stavanger Skateklubb, for å nå bredere 
ut med leksehjelp. Men ting ligger godt 

til rette for å snart kunne komme i gang 
med dette og andre prosjekter. Eva-
Maria ønsker også å få lagt enda flere 
planer: 
– Det finnes absolutt et uforløst poten-
sial på Tasta. Derfor er det veldig viktig 
å bygge opp enda bedre nettverk, og 
jobbe tettere med flere aktører og 
organisasjoner. 

Satte opp stand 
Som en del av nettverksbyggingen satte 
hun i noen uker i oktober opp en stand 
på Alti Tasta, for å gjøre frivilligsen-
tralen mer synlig, og å invitere folk til å 
ta kontakt og komme med sine innspill. 
– I min jobb må jeg oppfatte og lete 
etter det som folk har behov for. Da jeg 
så et ledig lokale på senteret, spurte om 
jeg kunne få bruke det. Ved å være der 
kunne jeg komme nær folk, og ha tilfel-
dige møter  forklarer Eva-Maria  
Denne fremgangsmåten vakte interesse 
blant hennes kolleger fra noen av de 
andre frivilligsentralene, og flere av 
dem kom innom og satt på standen 
med henne for se hvordan initiativet 
fungerte. Det viste seg å gi mersmak: 
– Jeg skal prøve å etablere noe litt mer 
fast på senteret. Gjøre det kjent at jeg 
vil være der i en eller to timer hver uke, 
og at det er bare til å komme og snakke 
med meg. 

Frivillighetens år 
2022 ligger til rette for bli et godt år 
for Tasta Frivilligsentral. Dette året 
er nemlig Frivillighetens år – en 
nasjonal feiring av frivillig arbeid, og et  
initiativ for å rekruttere flere frivil-
lige. Gjennom mange forskjellige 
bevisstgjørende tiltak vil man fremme  
samarbeid mellom frivillige, senke  
terskelen, og gjøre frivillighet mer  
tilgjengelig for å utvide målgruppene. 
Et av initiativene er Frivilligbørs, hvor 
forskjellige sektorer skal møtes for å 
utveksle tilbud og etterspørsel.  
– Næringslivet, offentlig sektor, sosiale 
entreprenører og andre skal utveksle 
tilbud og etterspørsel og gjøre avtaler 
med gjensidig utbytte. For eksempel 
kan et korps spørre en bedrift om å få 
bruke kantinen deres som øvingslokale 
om kveldene, mot at korpset spiller 
konsert for dem, forklarer Eva-Maria. 
– Jeg håper at alt dette kan bli en boost 
etter korona, og bøte på frafallet som 
pandemien har forårsaket, avslutter 
hun optimistisk.

– Samarbeid er avgjørende 
Eva-Maria Gärtner, som er leder for Tasta Frivilligsentral, tok fatt på jobben under utfordrende 

omstendigheter. Men hun vet hva som skal til for å oppnå målene. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

   
Målet var å samle flest mulig aktører, blant annet lag og foreninger, 

ungdomsarbeidere, kommunedelsutvalg, innvandrerråd og 
eldreråd, til å samarbeide og kartlegge hvilke tilbud som fantes, og 

hvilke tilbud som var ønsket på Tasta. 

Eva-Maria GärtnerILDSJELENE

 For eksempel kan 
et korps spørre en bedrift 
om å få bruke kantinen 
deres som øvingslokale om 
kveldene, mot at korpset 
spiller konsert for dem.

NATUR OG MILJØ: Eva-Maria Gärtner, som er leder for Tasta Frivilligsentral, liker seg best 
ute. Hun håper å få på plass tilbud med miljøperspektiv.
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OM:
Ildsjelene:
Eva-Maria Gärtner

Fra: Tyskland. Flyttet til 
        Norge i 1998

Hva: Leder Tasta Frivilligsentral

VELLYKKET SAMARBEID: Etter at Natteravnene inngikk samarbeid med Tasta Frivilligsentral har antallet påmeldte frivillige økt enormt.

SKAPE RELASJONER: I Eva-Marias jobb er det viktig å knytte tette kontakter med dem som engasjerer seg i sitt lokalmiljø.
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Prisene gjelder uke 4. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Med Billigmiddag blir 
hverdagsmiddagen

litt enklere
Gjelder uke 4

3490

TINE SKIVET OST
250/300 g. Pr pk
Pr kg fra 116,33

GRANDIOSA  
TYNN BUNN

305-350 g
Fra 97,06/kg

9900
33 for

1690

APPELSINER
Pr kg

OSRAM OG LEDVANCE 
LYSPÆRER

Utvalget kan variere fra 
butikk til butikk

-30%

Se coop.no/extra/billigmiddag/
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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.

For ett år siden begynte yngstedatteren Ingrid 
i Tasta Soul Kids. Sangfuglen Ingrid fant seg fort 
til rette i koret, og etterhvert ble storebror Anders 
også med, og da ble Kristin fort en del av leder-
gruppen i koret. Nå øver Anders bass sammen med 
John Gunnar, og spiller med koret. Kristin opplever 
at ungene har det godt i koret, at de har funnet en 
trygg og god arena de kan vokse i.

Kristin er en skikkelig IT-nerd. Hun er utdannet 
elektrodataingeniør, og jobber med pro- 
grammering av databaser. Musikkinteressen er 
stor, og på videregående gikk hun på musikk-
linja. På grunn av en senebetennelse har hun ikke 
kunnet drive med musikk på heltid. Men nå som 
begge ungene er aktive i koret, kjenner hun at hun 
har lyst til å ta det opp igjen og drive med musikk 
på hobbybasis.  

Mest av alt er hun mor. De er en aktiv familie 
som liker å finne på ting sammen. Hjemme spiller 
de brettspill, legger puslespill og mye teknologi. De 
har også en hund som de går mye tur med. Kristins 

mantra er som Pippi – dette har jeg aldri gjort før, 
så det får jeg sikkert til! Hun er ikke en som liker 
å sitte i ro, hun må ha liv og røre. I heimen er det 
plass for mye ablegøyer, men også rolig tid med 
mye kos. 

Kristin er oppvokst i en kristen familie som gikk 
på gudstjeneste til jul. Hennes tro er viktig for 
henne, uten at hun føler at hun har svar på noen 
ting som helst. Hun tror at det er en kraft der ute 
som har skapt alt, og Jesus er en fin fyr som har 
lært oss mye godt. Bibelen har mye godt med seg, 
men hun tror det er viktig at vi tar den for det den 
er. Tidligere har hun ikke vært en tittgjengt kirke-
gjenger, men hun opplever at det er godt å ta med 
ungene på gudstjeneste i Tasta kirke.

Noe av det Kristin synes er fint med guds-
tjenestene i Tasta kirke, er at det er en fin miks av 
det gamle og det som ungene kjenner igjen. Det er 
jo fantastisk når du på kveldsgudstjeneste ser en 
gjeng med unger som sitter på første rad og synger 
av full hals, slik at til og med konfirmantene legger 
merke til gleden de utstråler! Det er kjekt når 
ungene har lyst til å gå i kirken. Mest av alt synes 
de det er gøy i kirken med sangene som de kan, 
men etter hvert merker også Kristin at de fanger 
opp budskapet. Hun synes det er fint at det er stille 

rom for ettertanke, og at de sammen kan snakke 
om det som ungene har fått med seg av budskapet. 
Det er godt at de sitter igjen med noe godt å ta med 
seg videre.

Kristin er en ekte Disney-fan, og når jeg spør 
henne hva det er som er så fascinerende med 
Disney, gløder hun. Filmene er kjekke å se for 
ungene, de har god moral og har flere dybder 
som treffer oss voksne. Hun forteller med iver om 
pågangsmotet og personligheten til Walt Disney, 
en mann som uansett motgang, stod på og gikk 
videre uten å miste den barnlige tilnærmingen. «If 
you can dream it, you can do it» var mottoet hans, 
og det inspirerer. Og så er det så mye musikk og 
glede i filmene!

Kristin er en allrounder innen musikk, og favo-
rittmusikken skifter etter humør og hva som setter 
spor i hverdagen. I denne perioden som har vært 
nå, er det en sang fra Tasta Soul Kids som har gått 
på repeat: «Elsket for den du er» - en sang som er 
god å spille for ungene for å styrke selvbildet. Jeg 
liker også å tilpasse tekstene til vår hverdag, og på 
den måten la det blir sanger og tekster som bygger 
oss opp.  Ellers, er «Ta livet som det faller seg» fra 
Jungelboken en sang som følger henne.

Folk i Tasta: Møt Kristin!

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 

Kristin Bøe Henriksen er et relativt nytt ansikt i Tasta kirke, men når du møter henne i 
gangene, er det som hun har vært der alltid. Til sommeren har hun 15-årsjubileum som 
25-åring! Med sitt blide og vinnende vesen skaper hun ikke bare liv på onsdagene, men 
også ro og trygghet.

Dåpsskole for førsteklassinger
Hvorfor ble jeg døpt? 
Hvem var Jesus? 
Hvorfor sa han så mye rart?!   

 
På dåpsskolen skal vi sammen 
undre oss over fantastiske og rare 
historier, vi skal lage ting, spise 
sammen, synge og leke! Vi gleder 
oss til å møte førsteklassinger fra 
Tasta og Byfjord skole! 

 
Istedenfor å servere barna ferdig-
tygde svar, bruker vi en Montessori-
basert måte å formidle fortellinger 
om den kristne troen gjennom 
UNDRING og TROENS  
MYSTERIUM.

 

Vi har dåp og påske som tema, og 
fokuserer på bibelfortellinger med 
temaer som trygghet, omsorg og 
vennskap. 
Dåpsskolen begynner 6. februar og 
er hver torsdag i fem uker (ikke i vin-
terferien). Vi henter barna kl. 13.45 
fra SFO på skolen. Meld din første-
klassing på i dag på hjemmesiden 
vår! 
 
Går du på Teinå eller Vardenes skole 
blir du invitert til dåpsskolen  
‘førsteklasses’ i Vardeneset kirke. 
Går du på Kampen skole blir du 
invitert til dåpsskolen i Kampen 
kirke. Sjekk hjemmesidene for 
detaljer!].

Velkommen til gudtjeneste

30. jan. kl. 11
Gudstjeneste m/dåp og 
nattverd, Håvard Eidhamar
6. feb. kl. 11
Gudstjeneste m/nattverd
Håvard Eidhamar 
13.feb. kl. 18.30
Kveldsgudstjeneste 
m/nattverd, Håvard Eidhamar 

20. feb. kl. 11
Karnevalsgudstjeneste 
m/dåp. Håvard Eidhamar

Hjertelig velkommen til dåp i 
Tasta kirke!
Vil du la barnet ditt bli døpt? 
Eller vil du bli døpt selv? 
Dåpen er et tegn på Guds 
kjærlighet til alle mennesker, 
og en gave som kan ta imot, 
uansett når i livet vi døpes.  

Ta kontakt med kirkens  
servicetorg: 51 84 04 00
www.kirken.no/daap
Eller du kan ta kontakt med 
Håvard Eidhamar, sokneprest 
i Tasta kirke.
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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
Side 11 Nr. 1 – januar 2022TASTAVIS

Biografi: 

Leif Høybakk, 59 år
Parti: Folkets Parti FNB (FP)

Opprinnelig fra Godfjord i Sortland Kommune i Nordland fylke. 
Kom til Stavanger i 1984 for å gå på Norsk Hotellhøyskole. 
Bosatt på Tasta siden 1985. 
Pappa til tre jenter på 24 år, og bestefar til ei lita jente på 1 år. 
Arbeider som IT sjef for  Radisson Hospitality Norway. Har vært  

    aktiv i politikken i 6 år og sitter i kommunestyret, formann   
skapet, utvalg for helse og velferd, leder av Tasta kommunedels
utvalg, leder av representantskapet for Stavangerregionen havn 
og og leder av representantskapet for Ryfylke friluftsråd. Er glad i 
å gå tur på fjellet og driver på med slektsforskning.
 

Frivillighetens år
Året som vi nå har gått inn i 
er Frivillighetens år, og det 
kommer til å bli en del fokus 
og aktiviteter rundt det, blant 
annet håper vi på å få i stand 
en Frivillighetens dag. Her 
på Tasta så har vi jo fått egen  
frivillighetssentral som ledes 
av Eva-Marie Gartner. Og her 
har de oversikt over de flest 
aktiviteter i bydelen, i tillegg 
til at de arrangerer en del selv.  
De koordinerer også 

innsats til frivillige så det er  
kjemepefint hvis flere kan påta 
seg oppgaver innen frivillig-
heten. Det kan være så mangt 
slik som en besøksvenn, mål-
tidsvenn, leksehjelp, dialog-
kafe, digital hjelp men også 
mange andre tilbud som frivil-
lige lag og organisasjoner har. 
Så hvis du enten har lyst å være 
frivillig, eller har behov for en 
som kan stille opp for deg, så ta  
kontakt med frivillighets- 
sentralen som er på bydels-
huset. De har telefon 46925212 
og epost: eva-marie.gartner@
stavanger.kommune.no

Løfte frem dine saker for 
Tasta bydel 
  Så har jeg også et ønske   
om at vi i Tasta kommune- 
delsutvalg kommer i bedre 
kontakt med dere slik at vi 
kan få løftet fram saker som 
kan gjøre Tasta til et enda 
bedre sted å være. Så hvis det 
er noe du tenker ikke er bra, 

eller noe som kunne vært 
bedre, eller noe helt nytt som 
Tasta burde hatt, så ta kontakt 
med oss i utvalget så skal vi 
i alle fall spille dette inn til 
kommunen. Det behøver 
ikke være store ting, men 
også små saker som kan gjøre 
hverdagen lettere og bedre for 
oss som bor her. Vi kan ikke 
love at alt kan bli fikset, men 
vi kan i alle fall love å ta det 
opp til behandling. 

Politikertorg 
  Du kommer i kontakt med  
oss enten på e-post: 
hoeybak@online.no eller på 
90026744. Du kan selvfølgelig 
også ta kontakt med alle 
i utvalget også. Info om 
hvem det er finner du på 
stavanger.kommune.no. Hvis 
smittesituasjonen tillater det 
så starter vi også opp med 
Politikertorg den 7. februar, 
og da finner du noen av oss 
på Alti Tasta (Tastasenteret), 

og så er det påfølgende møte 
i utvalget 14. februar på Tasta 
bydelshus. Har du noe spesielt 
på hjertet så er det også en  
mulighet å spørre om du kan 
komme å legge det fram for 
utvalget.  
 
 

Det er bare å ta kontakt. Vi ser 
fram til et godt nytt år 
 
Beste hilsen  
Leif Høybakk 
Leder Tasta 
kommunedelsutvalg.  

Kjære dere alle på Tasta, 
godt nytt år.

LEDER I KOMMUNEDELSUTVALGET: Leif Høybakk er leder for Tasta kommunedelsutvalg og ønsker å høre fra deg.

 Hvis det er noe 
du tenker ikke er bra, 
eller noe som kunne 
vært bedre, eller noe 
helt nytt som Tasta 
burde hatt, så ta 
kontakt med oss i 
utvalget. 
  Leif Høybakk

Først av alt vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt år!  Det har vært et spesielt år med opp og nedturer når det gjelder  
pandemien som berører oss alle på en eller annen måte. Jeg tenker spesielt på de som har blitt rammet direkte ved å bli syk, 
men også på de som har blitt mer ensomme som en følge av pandemien. Og jeg tenker også på barn og unge som har blitt 
ekstra hardt rammet, og ikke minst de som har mistet jobben som en følge av pandemien. Vi kan bare håpe på at året 2022 vil 
bli et bedre år for oss alle og at vi kan begynne å leve litt mer normalt. Det er i alle fall ett av mine ønsker for 2022.
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Ikke mottatt 
bydelsavisen?

Ring: 464 18 888 
Taster du 2 - kommer du direkte til distribusjonen, Schibsted avd. Stavanger.  

Mail: bud.stavanger@schibsted.no

Unngå håndhilsing og klemming 
...og fortsett med å vaske hendene jevnlig

Hold deg hjemme hvis du er syk 
eller hvis du har nyoppståtte symptomer

Vaksinér deg  
mot Covid-19

Test deg hvis du har symptomer  
– selv om du er vaksinert!

2
1

4
3

Slik bidrar du
til å begrense
smitten:

Ill
.: B

er
it 

Sø
m

m
e

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

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

E-Tech Elektro Installasjon AS | Auglendsmyrå 4 | 4016 Stavanger
Telefon 51 54 61 00 | post@etech.as 

Best og billigst på El-bil lading!

TRENGER DU LADESTASJON
QUBev Ladeboks 
En solid, enkel og rimelig ladeboks for enebo-
liger, hytter og andre enkelt installasjoner. Kan 
også benyttes på  
eksisterende kurs til frittliggende garasje.
• Justerbar i trinnene, 6-13-16A
• Kun enfase
•  Kan leveres med fastmontert type 2 

ladekabel (koster 1.000,- ekstra)
Ferdig montert fra: 

kr 9.990,-kr 9.990,- inkl. mva.

Easee Home
• 1,4 - 22 kW (1- og 3-fase lading)
•  Støtter 3-fase lading på IT-nett (230V) NB: 

elbilen må støtte dette.
•  Lastbalansering med huset sammen med 

easee equalizer  eller tibber puls (krever ikke 
abonnement)

• Integrert RFID leser
• Innebygd energimåler
• Permanent låsing av Type 2 kabelen
•  Kan styres med smarttelefon 

*11 - 22 kW krever 3-fase 400V i el-skapet
Ferdig montert fra: 

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

LADEPAKKER
Dette er våre bestselgere, beggeladere kan lade alle 
typer elbiler og plug-in hybridbiler. QUBev kan gi inntil 
3,6 kW og kan settes opp i en frittliggende  garasje 
dersom det ligger en egen 16A kurs ut til garasjen. 
Laderen blir da stilt inn på 13A (ca. 3kW)
Easee home er en smartere ladestasjon som kan kobles 
opp mot tibber puls eller easee equalizer. Da vil den 
regulere seg etter hovedsikringen og man slipper da 
bekymringen for at hovedsikringen skal ryke. Easee er 
en meget kompakt og stilsikker “online” ladestasjon 
med innebygget abonnementsfritt e-SIM kort. Den er 
på kort tid blitt en av de mest populære  ladestasjonene 
i Norge. Easee Leveres i en versjon, som dekker alle 
behov opp til 22 kW lading. Deksel fås i 5 ulike farger og 
kan selvfølgelig byttes om det er ønskelig.
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skarp.no

bondekompaniet.no

NETTBUTIKKKLIKK OG HENT

Spar
1 000,-

Spar
1 000,-

Spar
2 000,-

Stihl motorsag MS 181 C-BE 
Perfekt til felling av småtrær og kapping av ved.
11392000409

2 990,- 
(før 3 990,-)

Stihl motorsag MSA 140 C-BQ 
Lett batteridrevet sag. Leveres med batteri og lader.
12540115858

3 490,- 
(før 4 490,-)

Stihl standard 
sagkjeder
Passer hovedsakelig til 12-, 13- 
og 14-tommers motorsager
96538936%

149,- 
(før fra 209,-)

Stihl hardmetall 
sagkjeder
96538936%

499,- 
(før fra 659,-)

PAKKETILBUD
2 x alkylatbensin 5 l 
+ sagkjedeolje 4 l 
(tilsammen 597,-)
(evt. 3 x alkylatbensin 5 l, 
tilsammen 567,-)

399,- 

-30% 
på tomme 

vedsekker og 
big-bag

Opptennings poser  
500 stk.
11678

249,- (før 399,-)

Stihl motorsag MS 261 C-M 
En av våre bestselgere. Perfekt til proffen eller den 
som stiller høye krav  
til maskin og ytelse.
11412000646

6 990,- 
(før 8 990,-)

Stihl verne bukse 
XS-XXL
0088342150%

990,- 
(før 1 290,-)

Spar
300,-

Stihl  
lærstøvel str. 39-47
008853204%

1 590,- (før 2 290,-)

Spar
700,-

Spar
120,-

Stihl motorsag MSA 220 
Batteridrevet sag med en vanvittig skjæreeffekt.  
Leveres uten lader og batteri.
12512000123

3 990,- 
(før 5 290,-)

Spar
1 300,-

Vestland: Etne / Kvinnherad / Stord   Rogaland: Bryne / Egersund / 
Haugesund / Klepp / Randaberg / Sandnes / Stavanger / 

Varhaug / Vikeså / Årdal  Agder: Rigetjønn / Sørlandsparken / 
Flekkefjord / Lyngdal / Mandal / Evje / Grimstad / Tvedestrand  

Beholdingen kan variere fra butikk til butikk. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Kun et 
mindre 

antall

PRISFEST I ALLE  
VÅRE 21 BUTIKKER!
Onsdag, torsdag, fredag og lørdag denne uken.

Skogdager
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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

www.elektrostavanger.no
Tlf 51 81 58 00

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

www.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? 

Julahelsing fra Australia
Julakort er blitt ein 
sjeldenhet, derfor var 
overraskinga stor då 
det ei lita veke før jul 
kom julahelsing til his-
torielaget fra ein for-
stad til Sidney i sta-
ten New South Wales 
heilt søraust i Australia, 
sendt som «par avig-
non – via airmail» den 
23. november klokkå 
halv ni på kvelden.
Hu sendte og med ein kopi 
av klassebilde tatt våren 1943 
utfor bedehuset, som var 
skulen på Tasta under krigen. 
«Tyskerane hadde tatt skulen», 
skriv hu.

Den som har sendt denne jula-
helsingen er Selma Helene 
Creed, født Berg, og opp-
vokst i Jens Otterbechsvei 1, i 
huset til hennes tante og onkel  
Ingebjørg og Ole Haaland.
Hu skriv at hu bler 86 år i 
romjulå, og på bildet har hu 
nevnt ein del navn som gjekk 
i klassen, mellom anna: Åse 
Bjørvig, Harriet Pedersen, 
Else Torkelsen, Anna  
Førsvoll, Leif Ledaal, og med 
Sofie Hatløy Pedersen som 
klasseforstander.
Hu skriv ikkje noko meir, 
men de som veit at de gjekk i 
klasse med henne kan jo se på 
dette som ei julahelsing fra ei  
emigrerte skulevenninna.

Ivar Andersen,
Tasta historielag

Julahelsing fra ei emigrerte skulevenninnaKULTUR
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På Tastavis går ut til  
samtlige husstander og 
forretningsadresser i bydelen. AVIS FOR TASTA BYDEL

Postadresse: Osebergveien 1, 4028 Stavanger 

Ansvarlig utgiver: Styret 

Journalist: Andreas Thorsen - tlf: 976 03 443
E-post: andreas@tastavis.no • tips@tastavis.no

Neste utgivelser:  
23. februar - 11. mai - 15. juni - 7. september - 5. oktober - 
16. november - 14. desember
Annonsefrist er 1 uke før utgivelse.

Opplag: 10.000

Distribusjon: Schibsted Distribusjon

Produksjon: Monica Oliversen - tlf: 99707341, monica@tastavis.no

Annonser: Margit Ulven - tlf: 950 24 545, margit@tastavis.no

Trykk: Dalane Trykkeri

I forrige utgave av  
Tastavis snakket vi med Nicolai 
Dahl, som fikk prøve seg på 
U16-landslaget i ishockey. 
Men det finnes flere is- 
hockeytalenter på Tasta!  
19 år gamle Samuel Segadal 
Klungtveit har også fått komme 
til på toppnivået i klubbhockey.  
 

To unge talenter 
Faktisk var det storebroren til 

Nicolai, Sander, som dro med 
Samuel ut på isen for første 
gang. Der likte han seg umid-
delbart, og siden da har han 
hatt hockeyskøyter på beina. 

– Jeg var en fem-seks år, 
og syntes med en gang at 
det var kjekt. De første årene 
handlet det om lek på isen, 
og å skape hockeyglede for 
 
 

oss unger. Da jeg var syv-åtte 
år ble det litt mer ordentlig 
trening, forteller Samuel.   

«Talenter mot toppen» 
Idrettsgleden og motiva-

sjonen fortsatte gjennom ung-
domsskolen, og Samuel visste 
at han ville satse:  

– Da jeg gikk ut av  
Tastarustå, tenkte at jeg skulle 
gå inn for hockey, så jeg 
begynte på videregående ved 
Wang Toppidrett. Men jeg fant 
ut at jeg ikke var begeistret for 
mer skole, og heller ville være 
i aktivitet.  Da fant han en  
løsning: Å begynne på bygg- 
og anleggsteknikk på Jåttå vgs. 
Skolen er med i idretts- og  
skolesamarbeidet «Talenter 
mot toppen», og slik kunne 
Samuel fortsette å kombinere 
toppidrett og skole. 

Har fått en deal med 
byggmesteren 

I fjor høst begynte han i lære 
som tømrer, og det lar seg også 
kombinere:  

– Jeg har vært i lære hos 
Byggmester Sagen i et halvt 
år, og har fått fantastisk deal 
med dem, som gjør at jeg kan 
fortsette å trene og spille. Men 
pandemien har tæret på mot-
ivasjonen til mange idretts- 
utøvere, og i en liten periode ga 
Samuel seg som følge av dette. 

– I fjorårssesongen la jeg 
egentlig opp på grunn av  
koronaen. Men så begynte 
jeg igjen da sesongen startet i 
høst, forteller han. 

Håper å bli med til 
sluttspill 

Den fornyede innsatsen har 
gitt resultater. Rett før jul fikk 
han spille to kamper i elite- 
divisjonen Fjordkraftligaen. 
Det har gitt mersmak. 

– Jeg håper å få flere kamper 
i månedene som kommer, 
og aller helst få være med da 
Oilers skal spille i sluttspillet, 
sier Samuel. Nå har han ett og 
et halvt år igjen i lære, og ser på 
fagbrevet som noe som er godt 
å ha i tillegg til hockeyen. Men 
arbeidslivet begynner for- 
håpentligvis på isen: 

– Målet er å spille som proff, 
å få kontrakt. Det har vært 
målet hele livet.   

Satser på både 
ishockey og snekring

Sikter mot proffkarriereSPORT

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

�
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Skipper Worse Tasta     
Skipper Worse hageklubb 

har interessante møter våren 22 

7. feb kl 12.00 på SW Ledaal «et billedlig streiftog gjennom aboretet». 
7. mars kl 12.00 på Mostun ved Mosvannet «om restaureringen av  

den historiske hagen». 
Neste møter er 28.03, 02.05 og 13.06, nærmere innformasjon på  

Skipper Worse sentrene.

Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger
firmapost@stolsvikvvs.no 

Din lokale rørlegger: 51 54 63 71

Samuel Segadal Klungtveit går i lære som  
tømrer, men sikter også mot en proffkarriere i 
ishockey. Nylig fikk han spille et par kamper for 
Stavanger Oilers sitt A-lag.   

MÅLET: Samuel Segadal Klungtveit håper å få spille i Oilers-drakten som 
proff. 

KKoommmmuunneeddeellss--
uuttvvaallggeenneess  
ttiillsskkuuddddssoorrddnniinngg
FFrriisstteenn  ffoorr  åå  ssøøkkee  kkoommmmuunneeddeellssuuttvvaallggeennee  
((ttiiddlliiggeerree  bbyyddeellssuuttvvaallgg))  oomm  ttiillsskkuudddd  eerr  
11..  ffeebbrruuaarr..  

LLeess  mmeerr  ppåå  SSttaavvaannggeerr  kkoommmmuunnee  ssiinnee  nneettttssiiddeerr  ppåå  
lliinnkkeenn  uunnddeerr,,  oogg  vveellgg  ddeerreetttteerr  
««TTiillsskkuudddd  ––  kkoommmmuunneeddeellssuuttvvaallggeennee»»
hhttttppss::////wwwwww..ssttaavvaannggeerr..kkoommmmuunnee..nnoo//sskkjjeemmaa--aa--aaaa//

Hvem kjenner du som har en bedrift på Tasta?  
Fortell oss i en e-post til tips@tastavis.no eller andreas@tastavis.no 

Tips oss om bedrifter!

Skipper Worse - Tasta bydelshus
51 56 43 30 tast 2 for Tasta
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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. 


