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Den fargerike folkevogbussen

Mange på Tasta har nok sett denne psykedeliske doningen. Vi fikk snakke med eieren.         side 14
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– Best og 
billigst på 

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.

BEST I BRANSJEN
Også i pensjonisttilværelsen blir 
Solveig bedt om å komme og lage 
show på Teinå skole.

Tasta-selskapet D2 Merch satte store miljø- 
og bærekraftsmål for seg selv, og innfridde 
dem.

Det nåværende klubbhuset ble tatt i bruk i 
1995 og klubben har for lengst vokst ut av 
huset.

VBK med nytt klubbhus

Side 2 Side 12-13Side 6-7

STOR FANSKARE
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I denne, som er den siste utgivelsen vår inntil 
høsten, er vi glade for å ha fått inn flere solstrålende 
sommersaker.

Mange har nok vært nysgjerrige rundt den fargerike 
folkevogna man gjerne ser rundt omkring på Tasta, 
og vi fikk en prat med eier Rune Ellingsen om den 
virkelig omstendige prosessen med å lage et slikt 
gledesspredende blikkfang.

Ildsjelen denne gangen er Solveig Langerud, som 
også i pensjonisttilværelsen blir bedt om å komme 
til sommeravslutning på Teinå skole for å «lage 
regnvær». Tasta SFO har også tatt ansvar for å lage 
sommerstemning, ved å dra på surfekurs.

Til slutt: Tasta er ofte best i Stavanger, og Stavanger 
er ofte best i Norge – vi snakket med D2 Merch, 
som er flinkest i sin bransje når det kommer til 
miljøvennlighet og bærekraft.

Tasta er ofte best i Stavanger, og 
Stavanger er ofte best i Norge

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

AVIS FOR TASTA BYDEL

PÅ TVERS

Miljøvennlig merch 

Frivillighetens dag i august 
Som en del av Fri- 
villighetens år 2022 
skal arrangementet  
«Frivillighetens dag – 
Hva skjer på Tasta?» 
avholdes på Tastaru-
stå idrettshall. Tanken 
er å la frivillige lag og 
organisasjoner vise seg 
frem. 

Nylig fikk D2 Merch 
GOTS-godkjennelse. GOTS 
står for «Global Organic Textile 
Standard», og har antakeligvis 
verdens strengeste standarder 
for bærekraftig og miljøvennlig 
næringsvirksomhet. 

Strengt sertifikat 
1. juli i år trer en ny lov 

– åpenhetsloven – i kraft.  
Den gir forbrukere rett til å få 
vite hvordan det du kjøper er 

blitt laget, og gjelder også for  
tekstilbransjen. Med henhold 
til dette er D2 Merch langt i  
forkant: 

– For å få GOTS-sertifi- 
sering må alt dokumenteres, 
fra bomullsfrøet er sådd, til 
kunden kjøper T-skjorta,  
forteller medgrunnlegger 
Daniel Engen.  Arbeidsforhold,  
rapportering og hvilke  
kjemikalier som er brukt 
skal også frem. Nivået de har  
forpliktet seg til er altså enda 
høyere enn den kommende 
loven krever. Arbeidet for å 

få sertifiseringen har tatt et 
år, det har krevd mye tid og  
ressurser. Men Engen og  
medgrunnlegger David Møller 
har satt seg som mål å være 
best i Norge på sitt felt. Enn 
så lenge er de det eneste  
tekstiltrykkeriet i Norge som 
har GOTS-sertifisering. 

– Tekstilbransjen er en 
skitten bransje, og i 2018  
vurderte jeg å gi meg og finne 
noe annet å gjøre, men så tenkte 
jeg at jeg kanskje kunne bli en 
del av en endring av bransjen, 
å snu ting, forklarer Engen. 
Han og Møller drev begge for 
seg selv før de de fant sammen 
i 2019 og dannet D2 Merch 
med en grønn visjon. Allerede 
før de fikk den høythengende 
GOTS-sertifiseringen hadde 
de visse grunn- og tommel- 
fingerregler: økologisk tøy av 
høy kvalitet, med bra design 
og god passform – klær man vil 
ikke vil kaste eller bare bruke 
når man skal male huset.  

Grønt og godt samarbeid 
«Merch» er kort for  

merchandise – t-skjor- 
tene, platene og annet som  
musikere selger på konserter 
og på nett. Her har D2 Merch 
en kundeliste som spenner fra 
garasjeband til storheter som 
Madrugada og Highasakite. 
Da blir det naturligvis en del  
samarbeid med festivaler, og 
der settes også grønne ideer ut 
i livet: 

– Vi jobber med Mablis- 
festivalen, og der skal vi ha et 
vintage salg med trykking på 
stedet. Vi har kjøpt inn diverse 
plagg fra overskuddslager, og 
trykker Mablis-logo på dem 
når kunden kjøper det. Det 
skal ikke være noe til overs – 
ingen usolgte t-skjorter som 
blir «ubrukelige» fordi det står 
en logo og et årstall på dem. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

VIL VISE HVA TASTA HAR Å BY PÅ: Leif Høybakk, Malin Fossåen, Eva-
Maria Gärtner, Vanessa Hundsnes og Guri Tysse (ikke avbildet) legger til 
rette for at frivillige aktører skal komme i kontakt med publikum og med 
hverandre.

SKIKKELIGE VARER: For Daniel Engen og kompanjongen David Møller 
er det avgjørende at jobben kan gjøres med god samvittighet. T-skjorte, 
caps eller håndkle – alt skal møte høye krav

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Arrangementet er et  
samarbeid mellom Tasta  
frivillighetssentral, kommune-
delsutvalget og bydelshuset, 
som ønsker å få fokus på det 
store mangfold av aktiviteter 

som er på Tasta, og at frivil-
lige lag og organisasjoner 
skal få en arena å presentere 
seg på. Som det heter i invi-
tasjonen til lagene og orga-
nisasjonene: «Det er mange 
som ikke vet hvilke tilbud 
som finnes på Tasta, så vi 
ønsker å bruke denne dagen 
til å gjøre dette bedre kjent.»  
 
Kun ett lag fra Tasta 

Vanessa Hundsnes, som 
er styremedlem i Vardeneset 
idrettsforening, har vært initi-
ativtaker:  
– Jeg fikk ideen da jeg var 
innom Idrettsdagen på  
Tjensvoll for et par år siden. 
Det var en messe hvor 
klubber og organisasjoner fra 
Stavanger stilte opp for å vise 
seg frem og få en mulighet til å 
rekruttere. Men det var kun ett 
lag fra Tasta, forklarer hun. 

Planen ble å gjøre det samme, 
men med kun lag og organisa-
sjoner fra Tasta. En presenta-
sjon for kommunedelsutvalget 
i 2019 vant gehør, og det ble 
bevilget pengestøtte til arran-
gementet «Hva skjer på Tasta?» 
Det skulle avholdes i august 
2020, men så kom pandemien. 

Mange påmeldt, plass til 
flere 
Nå som samfunnet er gjen-
åpnet har tråden blitt tatt opp, 
og sammen med Leif Høy-
bakk og Guri Tysse i kommu-
nedelsutvalget, Malin Fossåen 
på bydelshuset, og Eva-Maria 
Gärtner i frivilligsentralen skal 
Hundsnes endelig vise frem 
hva som skjer på Tasta. 
– Vi har sendt ut invitasjon til 
alle lag og organisasjoner her 
på Tasta, og så langt er det 
omkring 17 aktører som ønsker 

å være med. Og vi følger opp 
med dem vi ikke har hørt fra 

ennå, sier hun Med andre ord 
– det er bare å slenge seg på. 

I juli kommer en ny lov med strengere krav til 
bærekraft og åpenhet for næringsvirksomhet. 
D2 Merch på Tasta er allerede langt i forkant. 
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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

Endelig skikkelig 17. mai igjen 

Feiringen sto ikke tilbake for 
den som kom dagen etterpå. 
Barna gikk i ordentlig tog 
rundt hele nærområdet, med  
viftende flagg, og egne faner 
som hver avdeling hadde 
laget. Langs traseen sto stolte 
foreldre og besteforeldre. Etter  
morsomme leker som  
sekkehopp og eggeløp kom 
Vardenes skolekorps også 
innom og spilte 17. mai-sanger 
som barna sang med på og 
marsjerte. Til slutt ventet en 
stor overraskelse: To av barne-
hagelærerne tok på seg rollen 
som Kongen og Dronningen, 
og vinket fra balkongen til de 
begeistrede barna. 

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

Etter to år uten ordent-
lig 17. mai-feiring ble 
det endelig mulig å 
igjen feire grunnlovs-
dagen på vanlig vis. I 
Vardeneset barnehage 
feiret de dagen på  
16. mai, men det teller 
det også. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

HURRA FOR 17. MAI: Sam Ramsay Salem (2.5) fikk feire sin første ordentlige 17. mai sammen med de andre 
barna i Vardeneset barnehage. 

CELEBERT BESØK: Man trenger ikke å marsjere på Karl Johan for å få se 
Kongen og Dronningen vinke. 

Verdens største 
sjakkbrett på 
Bjergsted 

Sjakkbrettet på 144  
kvadratmeter ble gitt i gave til 
Stavanger av Magnus Carlsen, 
som innviet det 4. juni. Her 
drister Noam og Nora seg til 
å gjøre noen trekk – heldigvis 
er det hjul på brikkene, for 
kongen veier 220 kilo. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

-Tasta Soul Kids er med



Side 4 Nr. 4 – juni 2022TASTAVIS

Gjennom bedriftens drøye 20 år 
har Sigmund Vågane og de to 
medgrunnleggerne Paul Kennet 
Vågane og Lars Ove Viste aldri 
trengt å markedsføre seg noe 
særlig – håndverket taler for seg 
selv.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Hva driver bedriften med?
– Vi lager alt innen spesialinteriør. Mye 
kjøkken og interiør til restauranter og 
private kunder. Det er ingen ferdige 
produkter på lageret vårt – vi lager kun 
kun på forespørsel. Vi lakkerer også 
brukt kjøkken- og baderomsinteriør 
som blir som nytt. Tre av de ansatte 
jobber bare med lakkering, så de tar 
også jobber for andre firma, utover 
produktene vi lager selv.

Hvordan har bedriften endret seg fra 
begynnelsen til i dag?
– Vi har egentlig gjort det samme 
hele veien. Som sagt lager vi kun på  
bestilling, og slik har det alltid vært. 
Det kan vel nevnes at etter vi startet i 
1999 ble vi fort større. Vi var tre grunn- 
leggere, og teller i dag 10 ansatte.
Digitalisering har jo også vært en  
forandring, da. Mer maskiner og  
programmering. Vi har en lærling 
innen CNC her nå, i tillegg til en som er 
i lære som møbelsnekker. 

Hva har vært høydepunktet til nå?
–  Ting har vært på det jevne. Men litt 
minneverdig er gjerne to leiligheter 
i Cannes for et par år siden, hvor vi 
produserte og monterte all innred-
ning. Alt  innvendig – fra kjøkken 
og bad til senger og spisebord.  
Vi tegnet og prosjekterte det hele, 
gjorde alt fra begynnelse til slutt.  
Det var en sjelden type prosjekt. 
Vi leverer jo også til restauranter i hele 
landet, som ofte kan være spennende.

Hva har vært noen av utfordringene så 
langt?
– Korona gjorde at det ble rolig i to 
måneder. Men etterpå ble det travelt. 
Så vi kan ikke si at det utgjorde noe 
problem. Ingen reiste på ferier eller 
weekend-turer, og brukte heller de 
pengene på interiør. Vi er jo en region 
med mye penger, og det har alltid 
kunne merkes for vår del.

Hvilke planer har dere fremover?
–  Det er det å legge til rette for at 
bedriften skal leve videre etter oss. De 
to eldste av oss som grunnla den fyller 
60 i år, og vi vil ikke at bedriften skal dø 
med oss når vi pensjonerer oss. Dette 
er en arbeidsplass for 10 ansatte, så det 
er jo viktig å bevare. Derfor gleder vi oss 
over at Rune Slettebø som startet hos 
oss som lærlig har blitt med på eier-
siden.

VÅGANE VISTE AS
Startet: 
1999

Daglig leder: 
Sigmund Vågane

Antall ansatte:  
10 
 

Månedens bedriftINTERVJUET

FORTSATT FOR HÅND: Selv om stadig økt digitalisering har vært den mest merkbare 
forandringen i bedriftens drøye 20 år, liker Sigmund Vågane best å begynne med å skisse ut 
og tegne for hånd, heller enn med dataprogram.

KVALITETSHÅNDVERK: Treplaten som slipes skal brukes til å bygge klesskap, og de runde 
stokkene skal settes i en veggplate og danne et stort vinstativ.   

Vågane Viste AS 

Skreddersydd spesialinteriør

Men litt minneverdig er gjerne to leiligheter i Cannes for et par år 
siden, hvor vi produserte og monterte all innredning. Alt  innvendig 

– fra kjøkken og bad til senger og spisebord.  
Vi tegnet og prosjekterte det hele, gjorde alt fra begynnelse til slutt.  

Det var en sjelden type prosjekt. 
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alti.no/tasta

Send sms med kodeord TASTA 

til 27500 eller skann QR-koden

Motta de beste tilbudene og kupongene             Få nyheter først

Gode tilbud i butikkene

Grillfest med Jernia, 

Helgø Meny og AlForno 

Moteshow med Veronica 

Simone Fjeld som konferansier

Konkurranser 

ALTI TASTA
ØNSKER DEG 

GOD SOMMER!

Kjekke aktiviteter og
konkurranser for barna 
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Et hjerte som banker 
for barn og unge

Solveig Langerud jobbet med barn og ungdom i barnehager og på skole i over 40 år, de siste 
20 av dem på Teinå skole. Det har hun fortsatt med i pensjonisttilværelsen, nå som frivillig i 

konfirmasjonsundervisningen i Vardeneset menighet.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

   
Det var spesielt givende å jobbe med barna som hadde problemer å 

stri med, å kunne hjelpe dem.  
Litt galskap får ut alle, og får dem til å føle seg sett.

Solveig LangerudILDSJELENE

 Å synge «Its raining 
men» på Teinå skole ble 
en megahit. Fremdeles 
kommer elever og ber meg 
gjøre det igjen.

GOD MAT OG ENDA BEDRE STEMNING: Hver gang det er konfirmasjonsundervisning i 
Vardeneset kirke får konfirmantene et godt måltid og et stort smil fra Solveig.

Trangt om plassen
Der ble de i fem år før de dro tilbake til 
Stavanger. Solveig begynte på Kannik 
skole, og deretter folkehøgskole. Men 
så var det ut i verden igjen – hun  
mønstret på skipet Concordia Capo, 
som fraktet stykkgods mellom New York 
og Middelhavet. Hun fikk seg kanadisk 
mann, og bodde i Halifax i flere år. I 
Canada utdannet hun seg som hjelpe-
pleier, og det ble fort tydelig at det var 
barn og unge hun skulle jobbe med.
– Først havnet jeg i jobb på en  
kreftavdeling på et sykehus, men jeg 
fant med en gang ut at det ikke var 
stedet for meg, og innen et halvt år 
hadde jeg byttet jobb, forteller Solveig.

Til Teinå skole
Med årene kom hun igjen tilbake til 
Stavanger, og jobbet i barnehager frem 
til hun begynte som miljøarbeider på 
Teinå skole i 1998. Og det er her alle 
kjenner henne fra.
– Det var spesielt givende å jobbe med 
barna som hadde problemer å stri med, 
å kunne hjelpe dem. Litt galskap får ut 
alle, og får dem til å føle seg sett.
«Galskapen» hun sikter til, er enkelt 
og greit det å ikke bli for voksen. Våge 
å ikke ta seg selv så høytidelig, og alltid 
ha et smil og en spøk på lager. Her gikk 
hun frem med et godt eksempel så 
snart hun var kommet til Teinå:

– Når det er sommeravslutning for 
elevene har vi alltid hatt revy som de 
lager til, men også vi voksne er med. 
Så da kledde jeg og en kollega oss ut 
som The Weather Girls og sang «It’s 

Raining Men»! Akkurat som for den opp- 
rinnelige duoen, ble dette nummeret 
en umiddelbar megahit. Hvert år siden 
1998 har det vært et selvfølgelig innslag 
på sommeravslutningen. Og det har 

det fortsatt å være også etter at Solveig 
gikk av med pensjon i 2017.
– Jeg blir fortsatt spurt om det av elever 
over alt! Til og med på Tastasenteret 
som en gruppe elever bort og sa at jeg 
måtte fortsette å komme og gjøre det, 
ler hun.

Vardeneset kirke
Det var ikke før hun ble pensjonist at 
Solveig flyttet til Tasta, hvor hun bor 
et par minutters gange fra Vardeneset 
kirke. Her går hun titt og ofte på guds-
tjenestene, men bruker også kirken 
som en sosial arena med venner og 
kjente.
Daglig leder i Vardeneset menighet, 
Torill Rosland, har en datter som gikk 
på Teinå. Derfor kjente hun godt til 
den sprelske damen som alle elevene 
der var så begeistret for. I en tilfeldig 
prat under menighetens arrange-
ment «Barnas dag», spurte Rosland 
og menighetspedagog Elisabeth 
Hauge Nordbø om Solveig kunne 
tenke seg å være med i som frivillig i 
konfirmasjonsundervisningen. 
– Hun trengte ikke å tenke seg om i det 
hele tatt! «Når skal jeg komme?» spurte 
hun bare, smiler Rosland og Nordbø.

Hjelper å synge
Her tar Solveig seg av maten –  
konfirmantene kan alltid se frem til 
lapskaus, suppe eller pølser når de 
kommer til undervisning. Men hun trår 
også til inne i timene når det er behov, 
og står alltid for god stemning.
Nylig ble årets kull konfirmert, og  
Solveig har takket hjertelig ja til å være 
med igjen til høsten. Hun blir aldri lei av 
å jobbe med barn og unge, og skryter av 
hvilken flott gjeng årets konfirmanter 
er. Den siste «oppgaven» hennes i årets 
konfirmasjonsløp ble det å hjelpe til 
med konfirmasjonsbildet:
– Mange av dem var litt for alvorlige 
i ansiktet, så vi måtte sørge for at de 
smilte på bildet. Og mange av dem har 
jo gått på Teinå, så da begynte jeg å 
synge på sangen. Da ble det latter!

I 
Eventyrlyst og åpenhet for 
å gjøre ting anderledes har  
kanskje gått i arv i familien til  
Solveig. Født i 1949 vokste hun 
opp på Buøy i sine første ni år, før  
familien flyttet til Long Island ved 

New York. Faren hennes, som var tøm-
mermann, ville prøve lykken i Amerika.  
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GLANSNUMMERET: Selv etter at hun gikk av med pensjon har Solveig blitt bedt om å komme til Teinå og gjøre «Its Raining Man». 

VARDENESET KIRKE: Solveig trengte ingen betenkningstid da daglig leder Torill Rosland og menighetspedagog Elisabeth Hauge 
Nordbø spurte om hun kunne tenke seg å være med som frivillig. 

OM:
Ildsjelene: 
Solveig Langerud

Fra: 
Buøy, Hundvåg

Yrke:
Pensjonist

Hva: 
Frivillig i Vardeneset 
menighet, og 
gledesspreder på 
Teinå skole
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Prisene gjelder uke 24. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

2490

MAARUD 
POTETGULL

4 varianter. 
250/260 g. Pr pose

Pr kg fra 95,77

Velg fritt blant alle våre grillprodukter 
merket med dette symbolet

Vi spanderer den billigste!

Velg fritt blant alle våre grillprodukter 

990

MORELLER
Pr hg

Pr kg 99,00

6990

COOP MEGA MIX-BOX 20 STK
1100 ml. Pr pk

Pr l 63,55

COCA-COLA  UTEN SUKKER
10 BOKSER
10 x 0,33 l. Pr pk

Pr l 20,91

6900

+ pant

Grandiosa 
Delux
450-465 g

-50%
Ikke-medlem: 
Se hyllepris
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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

Formiddagstreffets dagstur 
gikk til Strandalandet 8. juni.
Vi dro sammen med Stokka 
og Kampen kirker.
Vi besøkte glasskjelleren, 
Tau nye kirke, lefsebakeri og 
fikk kjørt gjennom Ryfast- 
tunellen. 

Det ble også en bedre lunsj 
på Villa Rosehagen på 
Jørpeland.
Det ble en innholdsrik dag 
med gode opplevelser.

Formiddags- 
treffet har 
vært på tur!

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 

Vi gleder oss over at så mange 
barn liker å synge! Det har 
vært myldrende liv og stor 
sangglede her i kirken hver 
onsdag. Rundt 40 barn har 
vært her hver uke for å synge 
i korene Tasta Soul kids og
nøttekoret. Det er en fryd å 
være her og høre hvordan 
sangen rister i veggene!
Nå gleder vi oss over at vi til 
høsten kan starte enda et kor: 
Tasta Soul Children. Det er 
et kor for barn i 6. klasse og  
oppover, og det er Louise 
Fiskå og Kristin Bø  
Henriksen som skal lede dette 
koret. De skal også reise på 
Soul Children-festival i Oslo i 
oktober, så det er med andre 
ord god grunn til å glede seg! 
Tasta Soul Kids er for barn i 
1.-5. klasse, og sammen med  

dirigent Karoline Wadseth 
Aase har de vært en stor  
inspirasjon for menig-
heten. Det er en stor fest 
hver gang de deltar med 
de jublende glade san-
gene sine på gudstjenester 
og andre arrangement.  
Knøttekoret er for barn fra  
3 år til skolestart. Her synger 
vi kristne barnesanger og 
andre barnesanger. Det er 
rolige sanger, og sanger med 
fart og bevegelser. Barna er 
små, men sanggleden stor!
I alle kor er det plass til 
alle! Både gutter og jenter,  
sjenerte og frimodige. Når vi 
synger sammen, blir det fest!   
Gå inn på nettiden vår for 
å lese mer og meld deg på i 
dag!

Sangglede i Tasta kirke

På Tårnagenthelg lærte vi 
hvordan vi kunne være gode 
agenter.   Vi hadde besøk av en 
ekte politimann som viste oss 
hvordan vi kunne finne spor 
og etterforske saker.  Presten 
kom og sa at kirkeskattene var 
forsvunnet – da måtte vi jobbe 
på lag for å løse mysterier og 

finne skattene! Vi klatret høyt 
opp i kirketårnet.
Vi lagde klar oppdra-
gene til bønnestasjonene i 
gudstjenesten.
Og vi lærte oss tårna-
gentsangen og spiste pizza! 
Det var gøy å være tårnagent!

Rapport fra 3. klassinger 
som var med på 
tårnagenthelg: 
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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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GODT FOR ALLE: Frivillighet gir stor gevinst også for dem som gjør arbeidet.

 Ofte tenker jeg i takknemlighet på alle 
de ildsjelene som har gått foran som gode 
eksempler.

Guri Tysse

Kjære Tastabu, 2022 er Frivillighetens år
Jeg slutter meg til kongen sine kloke ord. «En 
av de mest verdifulle bærebjelkene både for 
enkeltmennesker og samfunnet er frivillig- 
heten.»

Biografi:  
Guri Tysse - Født i Bjerkreim, blir 70 år 29. mai. Feirer i sommer 
både gullbryllup og 50 år som Tastabu. Hun har 4 barn som alle  

    er gifte og 12 barnebarn.

Parti: Arbeiderpartiet 

Hva annet har du jobbet med i ditt tidligere arbeidsliv?
Jeg har vært i Tasta Kommunedelsutvalg/Bydelsutvalg siden 
1991. En periode som vara, forrige periode som leder.
Utdannet omsorgsarbeider, og har 1 års enhet i 
sosialpedagogikk. Hele mitt voksne liv har jeg jobbet med 
mennesker i ulike sammenhenger hvor jeg de siste årene har 
vært koordinator for frivillige innen demensomsorgen, og 
miljøarbeider på Ågensentunet.

Jeg er så enig i denne 
uttalelsen. Hva hadde sam-
funnet vært uten dere som 
hver uke stiller opp som 
idrettsledere, frivillige i 
kirke, og ulike foreninger. 
Som tar ansvar i styrer og 
utvalg for at ting skal fungere. 
 
Det er godt å være behøvd      

Uten frivilligheten stopper 
Norge opp. Som et eksempel, 
under verdensmesterskapet i 
paraidrett som ble arrangert 
tidligere i år, var det med 800 
frivillige. Hurra for dem!

I flere år hadde jeg gleden av 
å være koordinator for frivil-
lige aktivitetsvenner innenfor 
demensomsorgen. Den  
utrolige innsatsen mange 
legger ned hver eneste uke 
betyr så uendelig mye for den 
enkelte. Ikke bare opplevde 
jeg at det betydde mye for oss 
ansatte å ha de fantastiske fri-
villige med, men det gjorde 

noe med hele miljøet. De 
ble venner og kompiser som 
møttes til en tur, en god prat 
og et måltid. Det som alle sa, 
og som jeg vet at de fremdeles 
holder på, var: Så godt å være til 
nytte. Gleden er like mye på vår 
side. Mange fikk bruke andre 
sider av sin personlighet enn 
de hadde brukt i arbeidslivet. 
Fokuset ble flyttet ut fra en selv 
og det gir glede i hverdagen. 
Det er godt å være behøvd! 
 
Sykkeltur for Friviligehtens 
år

En av de store tingene som 
skal skje i sommer er sykkel-
turen som skal gå fra Nord-
kapp og gjennom store deler 
av landet. Jeg er så heldig å 
få lov til å sykle hele etappen 
gjennom Rogaland. Denne 
etappen starter den 30. juni 
i Ryfylke og avsluttes 6. juli i 
Sokndal før turen går videre 
sørover. 

 

Lørdag 2. juli kommer vi til 
Stavanger. 

Her starter turen ved  
minnesmerket etter 22. juli 
på Hundvåg, innom Glad-
maten, videre langs Bjerg-
sted. Dagen avsluttes ved  
skateparken på Tasta. Her har 
lag og foreninger muligheten 
til å vise seg frem. Vi håper at 
det blir musikk og skatere som 
viser seg frem. Følg med når 
det nærmer seg!

 Forskning viser at de 
som engasjerer seg som fri-
villig scorer høyere på lykke- 
skalaen enn andre, fordi det 
føles meningsfullt, sosialt og 
givende. Ofte tenker jeg i takk-
nemlighet på alle de ildsjelene 
som har gått foran som gode 
eksempler.

Som så ting i samfunnet som 
det burde gjøres noe med og 
som satte i gang. Mange av de 
tjenestene og tilbudene vi har 
i dag er startet fordi noen så 
et behov. Jeg har i de fleste av 
mine arbeidsår arbeidet i ulike 
institusjoner/stiftelser som 
er startet av ildsjeler: Roga-
landstunet som var «hjem» 
for fysisk funksjonshemmede, 
Psykiatrisk Opplysning, Mental 
Helse, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Skipper Worse. 
Felles for alle var at noen våget 
å se og sette i gang, gjøre noe 
med et udekket behov. Behov 
for folkehelseopplysning, 
bruker- og pårørendeorgani-
sasjoner har hjulpet mange til 

et bedre liv og vært et viktig til-
skudd til de offentlige tjeneste. 
Mennesker som «brenner» for 
noe er viktige samfunnsbyg-
gere.Ved at det offentlige legger 
til rette for å kunne gi tilskudd 
til det frivillige arbeidet som 
er den viktigste bærebjelken 
vi har for et samfunn og vokse 
opp i, og leve hele livet i. 
 
Lykkeligere og sunnere

Frivilligheten er en enorm 
ressurs. SSBs satellittregnskap 
for frivillig sektor 2020 anslår 
at den frivillige arbeidsinn-
satsen i de ulike organisasjo-
nene utgjør 142000 årsverk og

bidrar med en verdiskapning 

årlig tilsvarende svimlende 78 
milliarder kroner. Forskningen 
viser at mennesker som gjør 
frivillig arbeid er lykkeligere 
og har bedre helse. Den største 
glede en kan ha er å gjøre 
andre glade. Denne sannheten 
går aldri av mote. Et smil du gir 
kan endre dagen for en annen. 
Så møt dagen og hverandre 
med smil og åpenhet!

Igjen:  en stor takk til dere alle 
som er med på å gjøre Tasta til 
et godt sted å bo gjennom hele 
livet!
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SPORT

NY KUNSTGRESSBANE: Styreleder Trond Andersen, til venstre, og daglig leder Morten Osaland gleder seg til å ta i bruk den nye kunstgrasbanen. 

NM ga bidrag til   nytt klubbhus

Vardeneset tapte som forventet cupkampen  
mot Sandnes Ulf, men premiepengene fra  
Fotballforbundet kommer godt med når nytt 
klubbhus skal realiseres. 

ØYVIND ELLINGSEN
Tekst og foto

Vardeneset Ballklubb (VBK) 
er veldrevet klubb med over-
skudd på budsjettene, og som 
har store planer både sportslig 
og utvikle det store fotball- 
anlegget. 

– Nå er den nye kunstgress-
banen snart ferdig, og det vil 
gi oss bedre kapasitet. Vi har 
53 lag som skal ha treningstid, 
og den nye banen vil gi lagene 
mulighet til å få større areal å 
trene på. I dag må spesielt de 
minste dele på banen, og det 
er ikke gunstig for utviklingen.

 Nå får vi tre kunstgras-
baner, og vi har også planer 
om å bygge tre nye små kunst-
gressbaner på grusplassen 
som ligger mot trenings-
senteret, sier daglig leder 
Morten Osaland. Han er som 

resten av familien Osaland en  
drivkraft i klubben. Morten 
har vært daglig leder siden han 
startet som vikar i 2015. Faren 
Nils har lang fartstid som sty-
remedlem og leder, og er nå 
anleggsansvarlig i klubben 
han spilte for i mange år. 

Fotballfamilien Andersen
Trond Andersen er styre-

leder i klubben, også han fra 
en fotballinteressert familie. 
Både faren, Sverre, og broren 
Cato spilte i mange på Vikings 
A-lag. Styrelederen var også en 
habil spiller. 

– Det neste store løftet er nytt 
klubbhus. Da må vi ha en halv 
million kroner i egenkapital før 
Stavanger kommune starter 
planlegging og bygging. Det at 
A-laget kom til første runde i 
NM ga oss 45.000 kroner, ikke 
så mye, men alt monner mot 

500.000, sier Trond Andersen. 
De håper begge at klubbhus-
planene kommer lengre opp 
på listen til kommunen. 

– Det er en fagplan idrett som  
rullerer. Og det skjer i år. 
Da håper vi at vi har rykket 
opp noen plasser, forteller 
Andersen. 

Det nåværende klubbhuset 
ble tatt i bruk i 1995 og klubben 
har for lengst vokst ut av huset. 
Nå står det mange containere 
rundt bygget for å få plass til 
utstyret til alle de 53 lagene. I 
2012 var alle dusjene stengt i 
et helt år, etter funn av legio-
nella. Smittekilden ble funnet 
og dusjene er i dag godkjent og 
helt fri for legionella. 

Har en sportsplan
Sportslig jobbes det godt, og 

VBK er representert på øverste 
nivå for junior og guttenivå. 
A-laget har ambisjoner om å 
rykke opp til 3. divisjon. 

– Vi har laget en sportsplan, 
som skal bidra til å skape en 
helhetlig måte vi trener alle 
lag på. Vi har i mange år hatt 

TIDLIGERE ULF SPILLER: Morten Eriksen har fortid som Sandnes Ulf-
spiller, men han og resten av laget måtte innse at hans tidligere klubb 
var best. 
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NM ga bidrag til   nytt klubbhus

FLAGGBORG: 11-års laget dannet en flaggborg med VBK-flagg under cupkampen mot Sandnes Ulf. 

spillere som har tatt steget 
fra aldersbestemt fotball til 
A-laget, og det skal vi bli enda 
bedre til. I tillegg må vi satse 
mer på jentefotball, og målet 
er å få et A-lag damer, sier  
styrelederen. 

A-laget er forbilder
– Hva betyr det at A-laget 

spiller første runde i NM?
– Vi trenger et lokomotiv, og 

barna må ha forbilder. Vi enga-
sjerte tre lag i kampen mot 
Sandnes Ulf. Et 8-års lag var 
maskoter, 11-åringene lagde 
flaggborg og 12-års laget var 
ballgutter. Det er med å skape 
samhold mellom voksen og 
barnefotballen. Vi er og skal 
være en breddeklubb, der spil-
lerne ikke spiller for penger, 
men for å bli en del av et godt 
miljø. Det har alltid vært klub-
bens filosofi, og den holder 
vi på. Vi har også en målset-
ting om at vi skal rekruttere 
egne spillere til A-laget, sier 
Andersen. 

TILSKUERE: Det var cirka 500 tilskuere som fikk se at VBK tapte 4-1 mot 1. divisjonslaget Sandnes Ulf. 
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Mange har nok lagt 
merke den farge- 
sprakende folke-
vognbussen  til Rune 
Ellingsen. Han har lagt 
mye arbeid i å gi sin 
73-modell Volkswagen 
Type 2 et ikonisk  
hippieuttrykk. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

 

Da Ellingsen fant doningen på 
Finn.no i 2011 var han knapt 
gammel nok til å ha fører- 
kortet, men han ringte pappa 
med en gang for å låne de 
8000 kronene den kostet. Han 
var ikke vanskelig å be, for bil-
interessen ligger i familien.  
– Jeg var med pappa på  
veteranbiltreff mye da jeg 
var liten. Han kjørte faktisk 
veteranbilrally før, forteller 
Ellingsen og legger til at eld-
stebroren hans også deler 
lidenskapen. 

 

 
Modellbilmaling 
Etter å fått folkevogbussen fra 
Tønsberg til Stavanger på til-
henger var det bare å sette i 
gang med arbeidet – det har 
kostet en del tusenlapper 
og mye svette å gjøre den til 
den bilen den er i dag. Rust, 
motorproblemer og dårlig 
elektronikk måtte ordnes for 
å få den godkjent og på veien. 
Bilen var hellakert i hvitt de 
første par årene før Ellingsen 
gikk i gang med den farge-
sprakende malejobben – med 
modellbilmaling: 

 
– Jeg ville ha skikkelig  
«knæsje» farger, og det fant 
jeg ikke med vanlig billakk. 
Så da kjøpte jeg en haug med 
bittesmå malingbokser til 
modellbiler på Birkemo.  
Overraskende nok tok  
prosjektet bare en uke å  
gjennomføre, og det med to 
strøk. Men det var, som han 
sier det, «dritdyrt».  
– Broren min syntes jo det 
var galskap, men når jeg først 
hadde begynt så skulle jeg 
gjennomføre, sier Ellingsen.
 

 
Bobilinteriør  
Det er ikke bare karosseriet 
som er jobbet med – for- 
setene er trukket om med 
stoff i tidsriktige farger, og 
hele interiøret er bygget opp 
fra grunnen for å gjøre mini-
bussen til en ordentlig bobil. I 
2019 tok også Ellingsen bilen 
med til England for å få bytte 
ut originaltaket med camping-
tak. For camping har det blitt:  
– Vi har campa mange somre, 
og arbeidet med interiøret 
kom jo etter at jeg erfarte atdet 
ble veldig olstrete slik den var i 
originaltilstand. 

Hippiebussen på Tasta 

FARGEKLATT: Rune Ellingsens Volkswagen Type 2 vekker oppsikt og begeistring overalt. Som her på campingplass i Geiranger. (FOTO: Privat)
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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.

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 

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 
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NYHET

Gravearbeid til besvær

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. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

4.-klassingene på Tasta skoles 
SFO fikk en drømmedag på 
Vistestranda da de lærte seg 
å surfe og padle.  

 

Miguel Sanchez er miljøarbeider på 
Tasta skole og SFO, men han er også 
surfeinstruktør og driver Myggen Surf 
School. Det var et heldig sammentreff 
for 4.-klassingene på SFOen.  
    – Dette er helt nytt for oss. Vi prøver å 
legge opp til aktiviteter ut ifra hva elev-
ene forteller at de kunne ønske seg, og 
hva vi har mulighet til å tilby, forteller 
SFO-leder Renate Barka. 

Bra vær
Surfing og standup paddleboarding 

(SUP) er naturligvis væravhengig, så 
Barka og Sanchez satte av en periode 

på tre uker hvor de så an vær- 
meldingen for å finne den beste dagen 
å dra til stranda. De traff godt, for 
da dagen opprant var det solvær og  
måtelige bølger. Barna var delt opp i 
to grupper, en gruppe på surfebrett og 
en gruppe på SUP-brett, og byttet om 
halvveis slik at alle fikk prøve begge. 
 
Fikk det til

I første omgang surfet Thilde 
Hanssen Haaland, og Zaid 
Alla Balbisi fikk prøve seg på  
SUP-brettet. De fikk en god start:

– Det var litt vanskelig å finne  
teknikken, men det var 
gøy, smiler Thilde, som  
allerede har funnet balanse nok til å 
komme seg opp og stå støtt på brettet. 

– Jeg har fått det litt til, og det blir gøy 
å prøve surfebrett etterpå, sier Zaid, 
som tripper med utålmodighet etter å 
komme seg ut på vannet igjen. 

STRANDDAG: Zaid Alla Balbisi , instruktør Miguel Sanchez, og Thilde Hanssen Haaland 
hadde det moro med padlebrett og surfebrett på Vistestranda

SFOen surfet og SUPet

Siden høsten 2020 har 
Stavanger kommune  
jobbet med å skifte ut vann- 
og avløpsledninger rundt 
Tastaveden, og arbeidet skal 
være ferdig i juli. Men  
prosjektet har bydd på  
bryderi for berørte beboere. 

ANDREAS THORSEN

                andreas@tastavis.no   
 
Lisa Longfjeld bor i Neptunveien, 
og har vært nabo til gravearbeidet 
en god stund. Hun skjønner godt at 
denne type oppgradering er nød- 
vendig og til gode for alle, men hun  
er irritert over forløpet.  
  – Det hadde vært fint med flere og 
mer tydelige beskjeder, med bedre 
anslag om hvor lang tid ting tar, f 
orklarer hun.  Og selv om prosjek-
tet visstnok er i rute, har det kommet 
overraskelser:  
  – Nå nylig når de nye kumlokkene 
kom, så var de for høye over bakken, 
så det måtte gjøres om igjen.  Slike 
feilberegninger forekommer, og som 
nabo til slikt arbeid må man påregne 
ubeleiligheter. Men Longfjeld synes at 
det har vært vel mye. Et eksempel er 
at familien hennes måtte fylle bøtter 
med «reservevann» ettersom vann- 
tilførselen tidvis frøs igjen. I  
forbindelse med arbeidet ble til-
tak gjort for å sikre vannforsyning til 
berørte husstander, men i  
kaldere måneder oppsto det  
problemer.  

Bilproblemer 
Det andre ankepunktet går på 

adkomst 
– det har vært vrient å bruke bil i 

Neptunveien og omegn en stund. 
Med henhold til dette har kommunen 
sagt at de, så langt det er mulig, vil 

sørge for at beboere har adkomst til  
eiendommene sine, og opplyst 
om at det i perioder ikke vil være 
mulig å kjøre med bil til boligene. 
Men også her stiller Longfjeld seg  
kritisk til selve gjennomføringen. Mid-
lertidige omveier og blokkeringer 
er én ting, men hun synes at ko- 
ordineringen i disse vanskeligste 
fasene kunne vært bedre: 

– I fjor en gang måtte jeg til legen – 
kontoret ligger cirka 50 meter unna 
huset vårt. Men jeg var ikke i form 
til å gå, så vi måtte kjøre. Men da 
var veien sperret av veiarbeid. Vi 
tenkte ok, det tar sikkert bare et par 
minutter å slippe forbi, men det tok 
et kvarter. Longfjeld berømmer vei- 
arbeiderne i gaten hennes, som 
hun synes har gjort sitt beste for å 
ta hensyn og å informere beboere 
med henhold til pågående arbeid. 
Men hun er skuffet over det over-
ordnede informasjonstilbudet: 
   – Vi skulle fått tydeligere beskjeder, 
vært bedre informert. Vi naboer har 
tidvis spurt hverandre om hva som 
er på gang, vi har ikke fått noe sånn  
konkret, så det har nesten bare vært 
gjetting. Med slikt arbeid må veiene 
innimellom stenges en liten stund, 
men det hadde vært greit å få beskjed 
på forhånd. 

«Turistguide» 
Nå nærmer arbeidet seg slutten, så 

Longfjeld og naboene vil kunne glede 
seg over oppgraderingene som er gjort. 
Men veien dit har vært frustrerende:  
  – Folk som skal komme på besøk 
har slitt med å finne fram med alle 
omkjøringene og sperringene. Og jeg 
har følt meg som en turistguide i egen 
gate når forbipasserende kommer opp 
og spør meg «Du, klarer jeg å komme 
gjennom der?» 

Stavanger kommune og entrepre-
nøren ble bedt om kommentar, men 
Tastavis fikk i skrivende stund ikke 
dette.

ANLEGGSOMRÅDE: Gravearbeid må gjøres, og noen ganger er man nabo til det. Lisa 
Longfjeld setter pris på formålet, men har ergret seg over forløpet og det hun anser som 
utilstrekkelig informasjon til folk i gaten hennes.
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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

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

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

Sommeren er her, har du smakt vår bianca ciccio,  
med nydelig Parma skinke, fersk bøffel mozzarella? 

Passer utmerket i sommervarmen, 
serveres på alle våre steder. 

Mat eller bordbestilling tlf. 417 777 17  eller hos alforno.no
Tasta - Forus - Hillevåg - Stokka -  Sola
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Bente Aasland  |  45 48 88 00
bente.aasland@dnbeiendom.no

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

Denne toppen ser 
ut over fjorden, inn 

mot byen, og over mot 
Ryfylkefjellene!

Ledige fra 51 til 122 m2   |   Priser fra 3.150.000,-    |   Flott 1-stavs eikeparkett
Hele 2,8 meters takhøyde   |   HTH-kjøkkenløsning   |   Gode betalingsbetingelser med faste priser

Otterbechkvartalet ligger i krysset Randabergveien og Lyngveien, der Coop Prix lå og ny Extra-butikk kommer. 
For mer informasjon, priser og plantegninger, se:

otterbech-kvartalet.no

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© 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 B-501
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

20,3 m2

9,6 m2

Vent.

Sov1
12,4 m2

Sov2
5,9 m2

Gang
5,1 m2

Walk-in
7,5 m2

Bod
2,8 m2

Stue/kjøkken
52,7 m2

Bad
4,6 m2

Bad
2,6 m2

V
F

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 29,9 m2 takterrasse og balkong
3

93,7 m2
98,4 m2

Takterrasse og balkong på 
cirka 30 m2. Solvendt, sjøvendt 

og høyt over alt og alle.

B-501 

98,4 m2 BRA
8.090.000,-

Nå er det kun 3 topper 
igjen i Otterbechkvartalet!

Det jobbes godt og det skjer mye på tomten der Otterbechkvartalet kommer. Denne sommeren 
blir travel, og vi er i rute til forventet ferdigstillelse 1. kvartal 2024. Likevel, tiden går fort – ta kontakt hvis 

du har planer om ny leilighet og skal selge bolig først. Vi hjelper deg!

En helt unik leilighet - særdeles godt løst, 
og med meget gode solforhold. Hør med 

megler om forventet innflytting.

E
N
S
IG
N
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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:  
31. august - 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
Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger

firmapost@stolsvikvvs.no 

Din lokale rørlegger: 51 54 63 71

BJØRKEVED

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

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.

FYSIOTERAPIBILVERKSTEDER

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.

REGNSKAP

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

VED

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.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? 

Kontakt 

margit@tastavis.no 

tlf: 950 24 545

51 87 07 87pizzabakeren.no, Randabergveien 100
Tlf. 51 87 07 87

Skipper Worse Tasta     

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

�

�

�

�

� �

�

TUR TIL ØYA BRIMSE I RYFYLKE ONSDAG 24/8
Oppmøte Fiskepiren kl. 10:10. Det blir sightseeing på returen 
- ankomst Fiskepiren kl. 16.35. 
Brimse er en av landets fremste produsenter av spesialgrønnsaker, 
urter, blomster og ville vekster. Informasjon og omvisning ved 
Frode Ljosdal som leverer sine varer til 60 stjernerestauranter over 
hele landet og Norden – bl.a. Renaa i Stavanger. 

Ha fottøy og klær etter værforholdene. Ta med egen mat og drikke. 
Vi disponerer en gapahuk hvor vi kan spise maten hvis været er 
dårlig, ellers ute. PÅMELDING.

Bestill frisørtime i dag 
på Bydelshuset!

I.L.Tangen Frisør Bydelshuset
Tlf: 97786843 

epost: iltangen12@gmail.com
Fo

to
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tin
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d

Kreftforeningens

HVERDAGSHJELP
Nord-Jæren
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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. 




