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Få løpende oversikt - DAGLIG!

“ Få oversikt over likviditet, resultat, prognoser og nøkkeltall 
- når du selv ønsker det, like enkelt som i nettbanken.

Kallesten Revisjon og Regnskap • Esterveien 1, 4056 Tananger • 51 71 90 00 • kallesten.no

Gjennom effektive nettbaserte 
løsninger har du alltid tilgang 
til oversiktlig og kvalitetssikret 
regnskapsinformasjon. Få oversikt 
over likviditet, resultat, prognoser 
og nøkkeltall – når du selv ønsker 
det, like enkelt som i nettbanken.

TVERRFAGLIG KOMPETANSEHUS
Våre 22 ansatte arbeider løpende med faglig 
opp datering for å kunne veilede deg og kvali-
tetssikre din regnskaps informasjon. Ved å samle 
revisjons- og regnskaps kompetanse under 
samme tak, får du tilgang til hjelp og veiledning 
innen et bredt spekter av fagområder. 

Lei av usikker og gammel regnskapsinformasjon? 
HOS OSS FÅR DU LØPENDE OVERSIKT – DAGLIG!HOS OSS FÅR DU LØPENDE OVERSIKT – DAGLIG!

Vi gir deg
KONTROLL

Odd Terje Sirekrok
Revisor og Aut. regnskapsfører

Else Berit Helgø
Regnskapsfører

Unni Kallesten
Regnskapsfører

Gjennom effektive nettbaserte løsninger har 
du alltid tilgang til oversiktlig og kvalitetssikret 
regnskapsinformasjon.

Revisjons- og regnskapskompetanse under samme 
tak gir deg tilgang til hjelp og veiledning innen et 
bredt spekter av fagområder.

LOKALER TIL LEIE!
RÅDHUSVEGEN 28
Butikklokaler, totalt 386 m2. 
Lokalet kan deles opp til 2 eller 3 mindre lokaler. 

For flere opplysninger og tegninger send mail til 
hamre@husgalleriet.no.

Ifølge daglig leder for 
Skape, Einar Talgø, har det 
vært en stor pågang den 
siste tiden av folk som vil 
starte for seg selv. Flere av 
dem er fra Sola.

 
Maren ege TjoflåT • tekst og foto

maren@solabladet.no

– Fra 2014 til 2015 økte  
veiledningsmøtene med 34 
prosent. Det var helst det siste 
halvåret at etterspørselen tok av, 
sier daglig leder for Skape, Einar 
Talgø og fortsetter:

– Mange av dem som har  
kommet er folk som har mistet 
jobben eller er i ferd med å miste 
jobben i oljeindustrien.

avtale med Sola
Talgø merker en synlig inter-
esse for å etablere eget firma i  
Rogaland. Han jobber i Skape 
som tilbyr kurs og veiledning 
til nye etablere. Tilbudet er 
et samarbeid mellom statlige  
myndigheter, kommuner i  
Rogaland og Rogaland fylkes-
kommune.

– Vi tilbyr kurs for etablerere 
i hele fylket og har avtale om  
individuell rådgivning med 
Stavanger, Sola, Randaberg og 
Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. Vi 
har også en avtale nord i fylket, 
sier Talgø.

Tok kontakt med Skape
En av dem som benyttet tilbud 
til Skape er Eric Sandvold. Han 
har startet et hundesenter på 
Tananger, etter å ha jobbet med 
ideen i flere år.

– Offisielt åpner jeg om et par 
måneder, men jeg har allerede tatt 
i mot noen kunder. Valpekurset 
er allerede fullt opp, sier Eric 
Sandvold og smiler.

Det var i 2011 at Sandvold tok 

kontakt med Skape. Han gikk på 
et etableringskurs og fikk hjelp 
til økonomi, analyser og måten 
en skal tenke som gründer. 
Ideen gikk først ut på å lage en 
dagpass for hunder, men den ble  

ytterligere utdypet etter hvert.
– De har hjulpet meg mye og 

hatt tro på meg, sier Sandvold.

Synes jeg var gal
Han synes det var vært litt  

skummelt å starte for seg selv, 
etter han regnet ut hvor mye det 
ville koste. Dessuten visste han 
det ville bli mye arbeid å starte 
et så stort senter.

– Min far og vennene mine påsto 

at jeg var gal som tok sjansen. Til slutt 
var det fruen som sa at jeg måtte gå 
for det, sier Sandvold og fortsetter:

– Jeg kunne aldri ha gjort det hvis 
jeg ikke hadde hatt familien bak meg.

Daglig leder i Skape einar Talgø og kursholderne gunhild og einar Vaardal-lunde hjelper personer som vil starte eget foretak. (foto: Privat)

Stor pågang av
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Alminnelig 
praksis

Ragnar Falck Paulsen
falckpaulsen@advokat1.com

Monica Solberg-Leinebø
solberg@advokat1.com

www.advokat1.com 
Tlf: 4000 3150  

Muskel eller skjelettplager? 

Bestill time på tlf: 98 85 91 95
www.fokusnaprapatklinikk.no 

Solakrossen 9, Sola sentrum

• Musearm 
• Artrosesmerter 
• Skuldersmerter
• Bekkenplager
• Kjevesmerter

• Lumbago/Isjias
• Achillesproblem 
• Stiv nakke/rygg
• Hoftesmerter 
• Migrene/hodeverk

• Benhinnebetennelse 
• Idrettsskader 
• Kneproblemer 
• Lyskesmerter 
• Kink

Vi hjelper deg med:

Hva gjør en naprapat: 
Behandler akutte- 
og kroniske muskel- 
og leddplager. 

Vi fokuserer på 
hvorfor du har vondt 
og behandler årsaken
til smerten. 

HVER TORSDAG 14-18

Hjemmelagde 

komler
Dagens fiskerett

www.solaferdigmat.no 

Sola ferdigmat
& arrangementer

Sola kulturhus - 51 65 01 80

***

Spår flere fra Sola
Daglig leder i Skape, Einar Talgø, 
mener Sandvold ikke er alene om 
å ville drive for seg selv. Flere har 
meldt sin interesse og mange av 
dem er nettopp fra Sola.

– Jeg forventer at andelen fra 
Sola vil øke utover i dette året. 
I fjor så vi nok bare en forsmak 
på etterspørselen som kommer, 
tror Talgø.

Tre typer folk
Ifølge Einar Talgø er det tre 

ulike grupper blant de som for 
tiden kommer fra oljeindustrien 
og henvender seg til Skape med 
ønske om å starte et foretak. Den 
første er de som vil finne ut hva 
det innebærer å starte for seg selv. 
De har kanskje ikke bestemt seg 
for at dette er noe de vil gjøre. 
Den andre er de som hatt noe i 
bakhodet lenge om å starte noe, 
som Eric Sandvold.

– Den siste typen er folk som 
vil registrere seg som konsulenter 
i det fagområdet som de kan fra 

før, i håp om at nedbemanningen 
i oljeindustrien vil svinge for 
langt, sier Talgø.

Ikke en retning for alle
Yrker de fleste av disse vil 
starte innenfor er personlig 
tjeneste-yting og forretnings-
messig tjenesteyting. Personlig 
tjenesteyting kan være frisører, 
fotografer, massører og coacher. 
Det også en del som vil starte 
som konsulenter med fokus på å 
tilby sine tjenester til næringslivet.

Han synes det er en spennende 
periode nå som det skapes nye 

ideer og muligheter i samfunnet. 
Dessuten er det mange som har 
ment at Rogalands oljesuksess har 
vært et hinder for innovasjon og 
nyutvikling, ifølge Talgø.

– Samtidig kan ikke alle bli 
gründere. Det må også skje  
utvikling og innovasjon i eksi- 
sterende næringsliv, sier Talgø.

– Det er ikke for alle, nei. 
Det gjelder å drømme, men man 
må samtidig ha et opplegg som 
fungerer, sier gründeren, Eric 
Sandvold.

Daglig leder i Skape Einar Talgø og kursholderne Gunhild og Einar Vaardal-Lunde hjelper personer som vil starte eget foretak. (Foto: Privat) Flere fra Sola ønsker å etablere eget firma. Eric Sandvold valgte å starte eget hundesenter på Tananger.

NærING I SoLa

gründere

Alle kan ikke bli 
gründere. Det må også skje 
utvikling og innovasjon i 
eksisterende næringsliv.

Einar Talgø


