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- BEST PÅ DEKK OG FELGER

INNTIL ÷40% PÅ DEKK OG FELG!
www.oslodekksenter.no

Timebestilling - ingen venting!

FAGMESSIG MONTERING, BALANSERING OG OMLEGGING

Oslo Dekksenter as
Olaf Schous vei 4, SINSEN, Tlf. 22 71 82 40

Muskelsmerter, ryggsmerter,
vondt i nakke eller skulder?
Vi holder til sentralt på Kampen
ved Jordal Amfi og Kampen SATS.

Ring for timebestilling:
Tuva Grande: 959 30 304
Alfhild Halvorsen: 924 54 373
Hedmarksgata 13 C, 3. etasje, 0658 Oslo
www.kampenklinikken.no

Kampen Naprapatklinikk

Lyst til å skrive?
Vi har åpen stilling for en freelancer i redaksjonen som
ønsker å jobbe i Gamle Oslo og Groruddalen.

Spennende oppgaver i områder av hovedstaden som er 
i sterk utvikling. Her blomstrer det i kultur- og idrettsliv, 
noe som gir god anledning til å møte mange interessante 
mennesker med mye på hjertet.

Her vil det også være god anledning til å komme tett innpå 
våre lokale og sentrale politikere. Bli med å sette dags-
orden for hva man skal diskutere fremover!

Arbeidet kan tilpasses din livssituasjon. Mulighetene er
mange for den rette.

Send en e-post: jobb@groruddalen.no eller ring telefon
22 91 88 26/22 32 20 58 og spør etter Hjalmar Kielland

www.groruddalen.no

For 60 år siden ble City
Taktekking grunnlagt.
De holder til i et koselig,
gult trehus på Kampen.

LILL SVENNING

–Vi blir nok værende her selv
om produksjonslokalene er litt
små, for vi trives så godt i miljøet
her på Kampen, sier daglig leder
Eilin Figenshou Guddal. 
Hun forteller litt om firmaet fra

den gang de ble grunnlagt i 1951: 
– City Taktekking ble grunnlagt

av disponent og hovedaksjonær
Benoni Figenschou (1917-2000).
Som taktekkingsfirma har vi i
hovedsak vært engasjert i rehabili-
teringssektoren, men også deltatt i
nybygg og ombygging. Gjennom
60 år har vi vært innom det meste
innen taktekking og blikkenslager-
arbeid.

Fra sentrum til Kampen
Midt på 60-tallet flyttet bedriften
opp til Kampen, i lokaler hvor det
tidligere har vært bedehus,
barnehage og trykkeri. Nå er huset
fylt med blikkenslagere, med verk-
sted i annen etasje, forteller Eilin.
– I Oslo-området er vi  blant de

store aktørene innen rehabilitering
av alle typer tak, enten det er i
papp, båndtekking, skivetekking,
takstein eller skifer. Det er en fast
stamme på ca. 20 mann som jobber
ute.

De ansatte i City Taktekking for-
teller om et godt arbeidsmiljø og
en trivelig bedriftskultur. 
– Vi prøver å ta vare på hver-

andre, det gode miljøet og hånd-

verkstradisjonen vi gjennom
mange år har opparbeidet i be-
driften, forteller Eilin. 
Hun ønsker at bedriftskulturen i

firmaet skal utvikle seg videre og
tas vare på for neste generasjon. I
et jubileumsår er det også naturlig
å se seg tilbake. 

Lang historie kort
Benoni Figenschou holdt det
gående så lenge han kunne kjøre
bil. Tage Pedersen begynte i
firmaet i 1957 og ble snart for-
mann, noe han var fram til han ble
pensjonist i 2002. Etter Tage ble
blikkenslagermester Trond Chris-
tensen formann. Han har 30 års
jubileum hos oss og har vært med

på å videreføre kulturen som
kjennetegner bedrifter vår. Han
har også fått opplæring i alle typer
taktekking- og blikkenslager-
arbeider, før han tok mesterbrevet
og ble formann samt driftsleder. 
Aage Thuen begynte i City i

1980 og var daglig leder sammen
med Benoni Figenchou fram til
han ble pensjonist i 2001. Da tok
Eilin over som daglig leder. Hun
har vært i firmaet i 35 år og er for
tiden den som har vært her lengst.
Broren hennes Frode var blik-

kenslagermester i firmaet fram til i
1988, da han omkom i en ulykke.
Ken-Robert Figenschou, sønnen til
Frode har jobbet her i flere år og
startet sin mesterbrevutdanning.

Han og Bjørn Pedersen er ansvar-
lig for serviceoppdragene til City
Taktekking. 

Jubileumsår
– I jubileumsåret har vi ikke tatt
helt av, innrømmer Eilin, for vi
gjorde mye ut av 50-årsjubileet.
Vin med egne jubileumsetiketter,
har vi gitt til gode kunder og for-
retningsforbindelser. Vi har også
laget nye tekstiler til våre ansatte,
som fleecejakker, t-skjorter og
collegegensere. 
Slagordet for jubileet er «60 år

med tak på topp og blikk på by’n»,
smiler Eilin og tror nok at det blir
en ny runde vinflasker til kundene
før jul. 

Eilin er stolt av firmaet sitt. 
– Alle ansatte har æren for at

firmaet går bra og klarer seg godt i
markedet. Flere har vært ansatt i
mer enn 20 år. 
– Åge Rye, som har 35 år i be-

driften, er tekkesjef og ansvarlig
for papptekkingen. Nylig gikk to
av med pensjon og mange av pen-
sjonistene kommer ofte innom for
å hilse på. Det setter vi stor pris på
og de deltar selvfølgelig sammen
med oss på julebord hvert år.
– Det er en travel tid i vår

bransje, og nå som det har regnet
så mye er blikkenslagerne opptatt
hele tiden. Så det er et godt
jubileumsår sånn sett, for vi har en
stor arbeidsmengde foran oss.

JULELUNCH 
Øl og akevitt 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet 
Multekrem 

Varme bjørnebær 
Fra kr. 98–190

 Tlf. 22 34 02 30. Fax 22 41 12 91 
GRENSEN 10, 0159 OSLO 
www.monalisahuset.no

HØST-  
OG JULEMENY 

Fra 5. oktober 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet Mignon 
Juletallerken 

Hjortemedaljonger 
Fransk kyllingbryst 

Chateau briand 
Multekrem 

Multer 
Varme bjørnebær 

Sorbet julesymfoni 
Helårs uteservering.

 Full fransk og italiensk à la carte.
Åpent 365 dager i året  

9.00–3.00
Husk nyttårsaften! Bestill nå!

Blikkenslager’n er 60 år


