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ANSATTPROFILEN:

TOMAS
SVILAND
Slekt følger slekters gang
Det er snart ett år siden Tomas kunne henge opp fagbrevet
som tømmermann i glass og ramme på veggen hjemme.
Men med både far og bestefar som tømmermenn, så
kappet Tomas sin første 2x4 lenge før han ble en del av
rekkene i Fjogstad-Hus.
– Det sa seg nesten selv at jeg skulle begynne på tømrerlinja
på Gann Videregående. Jeg har vært med på forskjellige
prosjekter på hjemmebane siden jeg var liten, og jeg har
alltid likt å bygge og bruke nevene, smiler Tomas.
Håndplukket til Fjogstad-Hus
At Tomas fikk sin læretid i Fjogstad-Hus var ingen tilfeldighet. Lærerne på Gann kjenner Rette sorten-kulturen i
Fjogstad-Hus, og mente Tomas ville passe perfekt inn.
– Jeg ble glad da jeg var en av dem som fikk muligheten til
å gå i lære i Fjogstad-Hus. Jeg visste jeg ville lære mye der
og bli godt tatt vare på. Når man går ut av skolen så har
man selvsagt lært litt. Likevel, den beste læringen skjer når
man jobber på virkelige prosjekter med ekte utfordringer,
sier Tomas.
– Blir aldri utlært
Etter fagbrevet var i boks, fikk Tomas umiddelbart tillit.
I læretiden gikk han i følge med Arnt Ingve Svela, som
ble flyttet inn under taket i Brannstasjonsveien som byggeleder da Tomas ble fast ansatt som tømmermann.
– Det var en ganske stor overgang å gå på prosjekter alene,
uten Arnt Ingve. Plutselig var det jeg som tok avgjørelsene.
Men det gikk jo fint det også. Nå har jeg med meg en annen
flink kar, så oppgavene kan bare komme. I dette faget blir
man jo aldri utlært, men alt kan læres, smiler Tomas, som
for tiden jobber med en enebolig i Godesetdalen.

Skal til Nürnbergring
Tomas trives som plommen i egget som tømmermann.
En gang i fremtiden vil han muligens ta et steg videre,
med påbygg i retning av arkitekt eller ingeniør. Men
det vil uansett handle om bolig, forteller Tomas. Inntil
den tid, så har oltedølingen ingen problemer med å fylle
dagene. Bil og motor er en kjær hobby.
– Vi er en gjeng som har et verksted hvor vi mekker og
pusser på biler. Prosjektet nå er en 96-modell Volvo 850.
Planen er å få mer futt i motoren, jeg regner med å doble
effekten og vel så det. Deretter har jeg lyst å ta den med
ned på Nürburgring i Tyskland og se hva den duger til.
Men en ting er sikkert, du ser meg nok aldri med
Volvoen på Essoen i Sandnes – et sted må grensen gå,
flirer Tomas.

TOMAS I KORTVERSJON:
Alder: 20
Sivilstatus: Kjæreste
Bor: Oltedal
Lytter til: Elektro, country og rock
Ser på: Det går i serier. Har nettopp sett ferdig
Lucifer. Liker også Empire.

TORSTEINS ORD:

STORT HUS MED GODT INNHOLD
Nok et Fjogstad-Hus skal fylles av glede, sunne
verdier og samhold. Nei, vi snakker ikke om et
tradisjonelt hus denne gangen, vi snakker om Sola
Turn sin nye storstue og stolthet: Fjogstad-Hus
Turn Arena.
Et prosjekt som Fjogstad-Hus, Sola Turn og hele
idrettsmiljøet er stolte av. Vi har vært med på å realisere det som sannsynligvis er landets beste anlegg
for turnere. Enkelte lag og foreninger er det lett
å finne kjemien med. I Fjogstad-Hus sier vi at vi
skal skape verdier sammen. Det betyr blant mye
annet at vi skal spille på lag med omgivelsene våre
– også på andre områder enn de bygningsfaglige.
I tillegg til å bygge gode hus og gjennomføre
skikkelige byggeprosesser skal vi altså være en
konstruktiv bidragsyter til samfunnet rundt oss.
En måte å gjøre dette på er å engasjere oss i breddeidrett, og spesielt idrett som legger til rette for at
barn og ungdom kan drive med sunn fysisk aktivitet.
Sola Turn er en slik aktør. Her ser vi hvordan det
går an å skape verdier sammen og på tvers av både
kjønn, alder og etniske skillelinjer. Jeg har hørt at
den eldste ungdommen i Sola Turn er rundt 90 år,
mens de yngste er 3. Vi snakker om Solas største
idrettslag og en forening som virkelig er i slaget.
For dere som så folketoget i Sola er det ikke vanskelig å se bredden og gleden som turnerne viser.

Samarbeidet mellom Sola Turn og Fjogstad-Hus
er en av måtene vi tar samfunnsansvar på. Det er
ikke snakk om tradisjonell sponsorvirksomhet med
milde pengegaver, vi skal samarbeide tett med Sola
Turn også etter at bygget er ferdig. Det er heller ikke
de kommersielle kreftene som skal drive FjogstadHus sitt samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til at
enkeltmennesker kan oppleve en forskjell, en
mestring. Det er derfor vi la så stor vekt på å få til
dette samarbeidet med Sola Turn, og at vi ønsket
å sette navnet vårt sammen med dem på den nye
storstua. Det å kunne bidra til å gjøre en forskjell
helt ned på individnivå, det kjennes riktig. Det er
samfunnsansvar i praksis for oss i Fjogstad-Hus.
Vi ønsker oss alle til lykke med det nye anlegget
som offisielt åpner om noen få dager, men som
allerede har rukket å huse Barnas Turnfestival
med 700 deltakere.

HMS ER ETIKK I PRAKSIS
Etikk kan virke som et fremmedord for mange av
oss. Likevel, det kan gjøres ganske enkelt. Etikk er
å tenke seg om, å reflektere. Gjennom å tenke gjennom hendelser vi har opplevd blir vi bedre i stand
til å gjøre gode valg i fremtiden. De fleste av oss
lever travle liv, da blir det enda viktigere å sette av
noen minutter eller sekunder til refleksjon innimellom. Rett og slett stille oss selv noen spørsmål:
Er jeg en god og konstruktiv kollega? Er det noe jeg
kan hjelpe andre med slik at hverdagen eller jobben

blir enda litt lettere? Tok jeg godt imot kunden som
stakk innom der vi holder på å realisere selve boligdrømmen til han og familien? Er det trygt det jeg
nå skal i gang med, eller er det noe jeg kan gjøre for
å sikre at jeg selv, kollegaene og omgivelsene våre
ikke skal komme til skade?
Etikk er med oss hele tiden, og Rette Sorten er
å være god til å reflektere.

