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Hvis du vil slippe å leie container når du skal kaste
mye søppel, kan du nå
ringe en litt annerledes
taxitjeneste.
Balder Vestad
48 09 33 82
balder.vestad@tb.no

For noen år siden satt Gunnar
Hansen ved kjøkkenbordet i
Oslo og var irritert. Han var irritert over at han måtte leie container for å få fjernet en del søppel han hadde, men containeren
ville sperre for garasjen hans.
Plutselig gikk det opp et lys for
Hansen, og firmaet «Søppeltaxi» ble født. Nå kommer de trillende søppelbøttene til Vestfold.
– Det har vokst veldig raskt på
få år. Nå har vi avdelinger 13 steder rundt om i Norge, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i

sør. Jeg er på utkikk etter et lite folk, de skal jo helst ha rene biler.
kontorlokale her i Tønsberg, men Det er ikke så farlig for oss, det er
foreløpig sender jeg Arne ned fra jo bare søppel som skal inni biDrammen, forteller Hansen.
lene uansett, forteller han.
Arne heter Eidsvik til etternavn, og bor i Drammen, men tar Endelig i pluss
Hansen har foreløpig 13 sjåføstadig turen nedover E18 for å
rer som kjører for Søppeltaxi, og
lempe søppel for vestfoldinger.
til tross for det lite
– Forrige uke
glamorøse firmakjørte jeg forbi en Da de så
navnet trives visstskoleklasse her i søppelnok alle i jobben.
Tønsberg, og da de
– En av de nye sjåså
søppeltaxien taxien pekte og
førene mine hadde
pekte og lo de, for- lo de
Arne Eidsvik, kjørt taxi på nattetid
teller Eidsvik.
avdelingsleder i Oslo i mange år, og
Bilene er nemlig
Søppeltaxi da er det jo mye fulle
ikke de største glifolk. Han fortalte at
sene på veien. Gunnar Hansen har satset på biler han trives bedre nå, for det søpsom står godt til det de skal fylles pelet han kjører nå prater i hvert
fall ikke, ler Hansen.
med.
De første par årene kostet søp– Det skal helst se ut som en
peltaxi mer enn det smakte for
skikkelig søppelbil, ler Hansen.
– Mange flyttefirmaer kvier Hansen, men det siste halvannet
seg litt for å ta med søppel for året har det vært grønne tall i

«ER’E NOE SØPPEL HER?»: Bilen er ikke noe glis, men gutta
inni kompenserer så godt de kan.

regnskapene til Søppeltaxi AS.
– Jeg vurderte aldri å kaste inn
håndkleet, for jeg kom fra flyttebilbransjen, og der var det enda
tøffere. Nå peker pilene oppover,
og i fjor omsatte vi for 6,4 millioner, og fikk et overskudd på
rundt 400.000 kroner, forteller
Hansen.
Nå krysser han fingrene for at
vestfoldinger vil omfavne ideen.

Blir rådgiver i NHO
Robert Jamieson
TØNSBERG: Kristin Saga som i dag

er daglig leder ved Kulturhuset
Bølgen i Larvik, er fra 1. september
ansatt som næringspolitisk rådgiver i NHO Vestfold. Saga etterfølger Ingvild Holth som fra samme
dato går ned i 20 prosent stilling
fram til våren 2011.
Den nyansatte er siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har hatt flere ledende
jobber, prosjektledelse programledelse i TV og styreverv. For tiden
er hun bl.a. styreleder for Vestfoldfestspillene.

Hun sa opp stillingen i Bølgen
tidligere i sommer fordi hun syntes
rammebetingelsene var for dårlige, og avsluttet jobben 1. august.
Saga som bor i Sandefjord, var i
sterk konkurranse om den nye
jobben i NHO. Regiondirektør
Einar Røsås forteller at det var 50
søkere, og mange gode kandidater å velge blant.
–Vi ser fram til at hun nå blir en
del av teamet i NHO Vestfold og
dermed bidra til best mulig medlemsservice for bedriftene og
næringsutviklingen i vår region,
sier Røsås.

TIL NHO VESTFOLD: Kristin Saga hopper av Bølgen for å bli næringspolitisk rådgiver i NHO Vestfold.
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En manns søppel,
en annens skatt
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GULL VERDT: «Har du noe dritt å fjerne, tar vi det gjerne». Gunnar Hansen (t.v.) og Arne Eidsvik slenger skrotet inn i skraphaugen sin. Det
Begge foto: Peder Gjersøe
har vist seg å være en vellykket forretningsidé.

