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MØTE STYRKELSE OG EKSPANSJON - PROSJEKT STORTINGSGATEN 28. 
LØRDAG 5. DESEMBER KL. 10 TIL 14. 

Storlogen i samarbeid med AS Stortingsgaten 28 inviterer til informasjon og diskusjonsmøte. 
Det er to hovedtema for møtet. For det første utviklingen og utfordringen for logene i Oslo 
sett i relasjon til ekspansjon og styrkelse. Gjennom de siste 10 år har vi hatt en markant 
tilbakegang i antall medlemmer i Oslo selv med en tilvekst i antall loger. Fortsetter denne 
utviklingen i de neste 10 år, vil det føre til at noen loger blir for små til å ha livets rett. 
For det andre så legges nå planene for rehabiliteringsprosjektet av Stortingsgaten 28. Dette 
prosjektet vil i stor grad påvirke rammefaktorene for utviklingen av Ordenen i Oslo. 
Ut fra erfaringer vi har gjort rundt rehabilitering/flytting av Ordenslokaler, vet vi at det er 
særdeles viktig at vi har en god og gjennomdrøftet plan og gjennomføring av denne 
prosessen. Vårt mål må være at vi bruker rehabilierinsgprosjektet til også å styrke Ordenen i 
Oslo og sikre ekspansjon og styrkelse i logene. Vi ønsker at Storrepresentanten, OM , HM og 
HP i loger og leire vil prioritere dette viktige møtet eventuelt at stedfortreder møter på 
vegne av enheten. l tillegg inviteres alle som er tilknyttet rehabiliteringsprosjektet. 
Påmelding til Ordenskanselliet ved Torill Solli på e-post; torill@oddfellow.no innen 
20.november 
Program: Styrkelse og Ekspansjon i loger og leire. Venneaften og tiltak for rekruttering. 

Rehabiliteringsprosjektet. Fremdrift. Ordenensenhetenes behov i de nye 
Ordenslokalene. Behov i byggeperioden. Informasjon og kommunikasjon. 
Julelunsj med innslag. 

Vedlegger et informasjonsbrev som bes fordelt til alle søstre og brødre i logene i Oslo. 
Vel møtt alle sammen ! 

~JnM)JZ_ 
Steinar Jans~T 
Stor Sekretær 

Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

/}i1dJ~C~ 
rVfOrten Buan fl_ ./1 ~ )JA >Jr/J flutd~YJ 

Stor Sire 0A!J~./_,K-Lf \J/ C 

Svanhild Sandem 
Stor Sekretær 
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Det er stort engasjement i Oslolegene rundt rehabiliteringen av Odd Fellow gården. Mange 
har spørsmål om hva som skjer. Derfor ønsker jeg å oppdatere dere på prosessen og 
prosjektet. Vedlagt finner du også informasjon fra A/S Stortingsgaten 28om prosjektet. 

Diskusjonen om å utbedre Ordenens starnhus i Norge har pågått i flere tiår. Huset har ikke 
hatt en totalrehabilitering siden det ble bygget for 80 år siden, noe det bærer preg av. 
Ekstraordinær generalforsamling i A/S Stortingsgaten 28 vedtok derfor 20.11.2014 å gi styret 
"mandat til å gjennomføre skisse- og forprosjekt for total renovering/rehabilitering av 
Stortingsgaten 28/0dd Fellow gården". 

Målet er at en rehabilitering skal gjøre Odd Fellow gården til et enda bedre stamhus for 
Ordenen i Norge og skape stolthet blant våre medlemmer. Et rehabilitert bygg skal gjøre 
Ordenen synlig og attraktiv, også for nye medlemmer. Bygget skal gjenspeile Ordenens 
verdier og fremstille vår organisasjon med verdighet og soliditet. 

Som nevnt, prosessen er lang, og vi beveger oss fremover med små skritt. Det er viktig for 
meg at dere har god tilgang på informasjon om prosjektet og prosessen. På Odd Fellows 
nettside vil vi senere legge ut nyheter om prosjektet. De Tre Kjedeledd og logeavisene vil 
også kunne ha informasjon. Medlemmer som har spørsmål, bes ta kontakt med sin 
Overmester eller Storrepresentant. Storlogen avholder en samling 5. desember 2015 hvor alle 
involverte i rehabiliteringsprosjektet blir invitert og orientert. 

Jeg har store forventinger til at vårt nyrenoverte bygg skal styrke Ordenen og Ordenens 
virksomhet i fremtiden, og ser frem til å følge prosessen sammen med dere. 

Paal Østmoe 
Stor Skattmester 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærligh~g Sannhet 

;J!J/U!J/-~~ 
· Morten Buan 

Stor Sire 

Vedlegg : Informasjon fra A/S Stortingsgaten 28 



Informasjon fra AS Stortingsgaten 28 

For å oppfylle mandatet fra Generalforsamlingen nedsatte Styret en prosjektkomite under 
ledelse av Tore Staver. Prosjektgruppen har gjennomført en arkitektkonkurranse, vurdert de 
innkomne forslag og har valgt å gå videre med arkitektkontoret DARK. Vi mener at DARK 
har levert et forslag som både fremhever byggets identitet og verdighet og bringer det inn i en 
ny tid. 
Prosjektet er i en meget tidlig fase og lite er besluttet. Vi sonderer nå om forslaget som ligger 
på bordet er realiserbart sett fra myndighetenes side. Vi gjør faglige undersøkelser med 
byantikvar og planmyndigheter i kommunen. Prosessen fram til en eventuell godkjenning er 
lang. 
Internt i A/S Stortingsgaten 28 er prosessen fremover som følger: 
l) Strategimøte for styret: 19.-21. november. Her vil styret oppsummere prosessen frem til da. 
2) Generalforsamling 29.4.2016. Her vil Generalforsamlingen ta stilling til forprosjektet og 
evt. godkjenne videreføring inn i neste fase i generalplanen. Før GF 2016 vil det bli 
gjennomført et informasjonsmøte for eierne den 28. januar 2016. 
3) Storlogen sammen med AlS Stortingsgaten 28 avholder et prosjektseminar 5. desember 
2015 hvor alle involverte i rehabiliteringsprosjektet blir invitert. 

Så til spørsmål som er kommet inn og svar på disse: 
Kan logene bruke Stortingsgaten 28 under byggeprosessen? 

Dette er et stort og viktig spørsmål. Prosjektgruppen har derfor bedt Veda l Prosjekt AS 
(byggkonsulentselskap som bl. a har ombyggingen av Aker Brygge, BarCode med mer) om å utrede 
hvorvidt logene kan benytte bygget under rehabilitering. Konklusjonen på Vedals rapport er entydig; 
det vil være ulovlig, farlig og uholdbart å oppholde seg i bygget under rehabilitering. Dette skyldes 
forhold som støv, støy, sikkerhet, brannfare, mangel på fasiliteter m.m. 

Hvor lenge må vi være ute av bygget? 

Byggeperioden er estimert til å vare i to år. 

Hvor kan logene være under byggeprosessen? 

Vi ønsker alle å ha et fullverdig alternativ til Stortingsgaten 28 i byggeprosessen. Dette er viktig for god 
logedrift. Ordensvirksomhetskomiteen arbeider for å finne egnede lokaler for logene i byggeperioden. 
Vi vet at det er et ønske om at lokalene ligger sentralt i Oslo, med kort vei til offentlig transport. 
Arbeidsgruppen søker å etterkomme ønsket etter beste evne, og må samtidig ta hensyn til krav til 
lokalenes areal og funksjon. Arbeidsgruppen mottar gjerne gode forslag fra medlemmene. 

Hvordan vil Odd Fellow gården se ut i fremtiden? 

Styret vil legge frem arkitektskisser senest når generalplanen skal vedtas. Estetikken og den visuelle 
opplevelsen av bygget skal skape stolthet og attraktivitet for Odd Fellow Ordenen. Det innebærer for 
eksempel at Ordenskomiteen anbefaler å fjerne reklameplakater fra fasaden. Det er en pris å betale 
(avståelse fra leieinntekter), men det er viktig for Odd Fellow gårdens og Ordenes identitet i byen. 
Merknad: planen er vel egentlig vedtatt, men de forskjellige fasene med milepeler skal godkjennes. 

Hvem vil være leietagere i bygget etter rehabiliteringen? 

Nye leietagere vil kunne flytte inn først om 8 år. l prosessen frem til byggestart vil selskapet være i 
kontakt med flere potensielle større leietagere, som tilfredsstiller våre krav til soliditet, seriøsitet og 
etisk profil. Leietagere i det rehabiliterte bygget vil involveres i byggeprosessen, slik at individuelle 
ønsker kan imøtekommes. En rehabilitering av Odd Fellow gården skal skape gode leieinntekter og 
sørge for en trygg og bærekraftig utvikling av Odd Fellow Ordenen og A/S Stortingsgaten 28, som eies 
av 20 Oslologer. 

Vil rehabilitering av Stortingsgaten 28 ha betydning for seniorboligene på Sogn? 

Det har vært en del spekulasjoner rundt dette temaet. Det understrekes at seniorboligene på Sogn 
vurderes uavhengig av rehabiliteringen i Stortingsgaten 28. 
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Leder Runar Gjerald, NK Hans K Draagen, Tore Staver, Erik Bern, 
Petter Knudsen, Mona Flemmen, Bjørn A Sømhovd, Else Heldre 
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Ole Fjelldal 
Hans K Draagen 
Erik Bern 
Eier: Jorunn Korsvik 
Eier: Cato Oddsett 

Leder Torleif Limseth 
Ole Fjelldal 
Rådgivende ingeniører 
DARK Arkitekter 
Hadrian Eiendom 

Prosjektleder: Ole Fjelldal 
Prosjekt sekr : Arild Kristensen 
Prosjekt Admin/Controll er: 
Linda B Bern/~enee B Backer 

Leder Stor S kattmester Pa a l Østmoe 
OSS Kari Belgum 
OSS Snorre Østlund 
Eks OM Erik Holmen 
Eks OM Mona Rasmussen 
Mona Flemmen 
Stor Sire Morten Buan (tiltredende) 
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(ekstern & internt) 
Leder Petter Knudsen 
GeelmuydenKiese 
Tore Staver 
O le Fjelldal 
Stor Herold Morten Søraa 


