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Opptur for eldrehjelp
Brita Teigland har nå drevet
Åsane eldrehjelp i nesten
ett år. – Å skaffe kunder har
vært den største utfordringen, men den siste tiden
har det virkelig begynt å
ta seg kraftig opp, smiler
Rollands-kvinnen.
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Mandag 6. oktober i fjor startet
Brita Stabæk Teigland opp firmaet Åsane eldrehjelp. Hun kommer opprinnelig fra Mexico, men
flyttet til Norge som 18-åring. Nå
bor hun på Rolland. Teigland
bistår eldre i bydelen med
praktiske gjøremål som å lage
middag, handle, vaske vinduer,
skifte gardiner og å kjøre dem til
ærender som frisør- og legetimer.
– I starten var det vanskelig å
få kunder, men fra mai måned
begynte det å ta seg opp. Siden
har det bare blitt bedre og bedre.
Flere har tatt kontakt etter at
andre har anbefalt meg. Det er
veldig kjekt, sier hun med et smil.

Vektlegger forutsigbarhet
Teigland vektlegger forutsigbarhet, og hjelper derfor brukerne
sine på faste dager til faste tider.
– Oppgavene varierer, men etter
hvert som jeg har blitt kjent med
både kundene og hjemmene
deres går tingene fortere. Da har
jeg ofte tid til en prat på slutten.
Alt dette bidrar til at de eldre føler
seg trygge, sier hun.
Rollands-kvinnen har fått et nært
forhold til brukerne hun hjelper
jevnlig.
– De har blitt som gode venner
for meg, smiler hun.
I dag hjelper hun åsabuer fra
Eidsvåg i sør til Hordvik i nord,
og de er i alderen 60 til 100 år.
Hun begynner å få travle dager
med full timeplan både torsdager
og fredager. Onsdager kan også
være ganske tettpakket.
– Det skyldes at noen har behov
for hjelp hver uke, mens andre
velger å benytte seg av Åsane
eldrehjelp annenhver uke, sier
hun.

Mange vil ha jobb
Den engasjerte kvinnen er klar
på at hun har tid til å hjelpe enda
flere eldre i Åsane bydel.
– Ja, jeg tar mer enn gjerne imot
flere kunder. Hvis det begynner
å fylle seg helt opp kommer jeg
rett og slett til å ansette en medarbeider. I dag får jeg hjelp fra
svigermor på de travleste dagene,
forteller hun.
Teigland sier at det allerede er
mange som har tatt kontakt via
telefon og e-post angående jobbmuligheter i Åsane eldrehjelp.
– Det er mange som ønsker å
arbeide med dette, og får jeg flere
kunder kan jeg ansatte en til i

TATT SEG OPP: Brita Stabæk Teigland startet Åsane eldrehjelp i oktober i fjor. – I begynnelsen var det utfordrende å få kunder, men det har tatt seg kraftig opp den siste perioden, sier

bedriften, sier hun.
Anbudskonkurranse
For Teigland er det først og fremst
brukernes ønsker og behov som
er det viktigste i jobben.
– Alle kundene skal ha en fast
hjelper som kommer til dem. Det
kan selvfølgelig skje innimellom
at noen blir syke, men i Åsane
eldrehjelp skal alt være forutsigbart. Kundene skal til enhver
tid vite hvem som kommer og til
hvilket tidspunkt, sier hun.
Teigland er glad hun startet opp
bedriften.
– Jobben er veldig kjekk, og forutsigbarheten som ligger i faste
dager og tidspunkt skaper nærhet
og trygghet for både dem og meg,
sier hun.
Når det gjelder fremtiden for
bedriften kommer Teigland til

å delta i anbudskonkurransen
for fritt brukervalg i Bergen
kommune.
– Fristen er rundt ny ttår.
Brukerne kan velge fritt hvem de
ønsker å benytte av de bedriftene
som vinner anbudsrunden, og
som dermed står på kommunens
liste. Brukerne vil da kun betale
egenandel, og faktureringen vil
foregå via kommunen, forklarer
Teigland.
Hun legger til at dette betyr at
enda flere kan få mulighet til å
benytte seg av Åsane eldrehjelp.
– Jeg håper at bedriften vinner
anbudskonkurransen, og at jeg
med det får mange flere kunder,
avslutter hun med et smil.

Aktivitetsdag på trik
Fyrstkomande søndag blir du
invitert til å gå rundt i dei gamle
fabrikkhallane på eiga hand og
prate både med folk som arbeider
på museet i dag og tidlegare tilsette frå Salhus Tricotagefabrik
som kjem att for å setje liv i dei
gamle maskinane.
– Dette er den eine dagen i året
kor ein kan oppleve spinnemaskina i drift og sjå kor fort det går
føre seg når syerskene set i gang
på syloftet, seier formidlingskoordinator Ingrid Haugrønning,
som fortel at i tillegg til å køyre
dei vanlege maskinane, får dei

denne gongen også besøk frå
Birgitte Norsen, som vil visa
korleis ein kan reparere og lappe
favorittkleda når dei har fått ei
rift eller ein flekk som ikkje går
vekk.
Utanfor fabrik ken v il ein
veteranbuss køyre små turar i
nærområdet kvar halvtime, slik
at dei besøkjande både både kan
få sjå heile Salhusbygda og få ei
heilt spesiell køyreoppleving
og erfaring av gamle dagars
transport. Det blir også høve til
å lære å strikke. Flittige hender
frå Hordaland husflidslag har

