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Tanker og idéer - Samfundet i Halden
Bakgrunnen for dette initiativet er at en over 100 år gammel kulturbastion – den 4 veggen i
byens kulturkvartal – nå har stått tom i en årrekke, og ser ut til å være i ferd med å forfalle. En
liten gruppe personer i Halden har hatt samtaler ang. Samfundet og luftet tanker og idéer med
kommunen og næringslivet i byen. Gruppen har også drøftet mulighetene for å skaffe midler
til å overta den ærverdige bygningen, og få satt i gang virksomhet og kulturaktivitet i
Samfundet igjen.
Før valget, høsten 2011, ytret flere av de politiske partiene at man ønsket å få liv i Samfundet,
og man la også fram tanker om finansiering, istandsetting og oppstart av bl.a.
kulturvirksomhet i lokalene. Nå er den økonomiske situasjonen i Halden kommune så dårlig
at det er utopi å tro at kommunen skal kunne ta dette løftet på mange år, men sammen med
kultur- og næringslivet i byen kan det kanskje være en mulighet.
Ressursgruppa som har tatt initiativet består nå av:
Jan Henrik Diesen, Produksjon Konsult
Erlend Kristiansen, Halden Arkitektkontor
Thor Edquist, ordfører Halden kommune
Lena Karlsen, varaordfører Halden kommune
Bjørn Brevig, styreleder Berg Sparebank
Henning Kvitnes, artist
17. april 2012 hadde en del av ressursgruppa møte med Rita H. Lystad og Dag Midtfjeld i
Studentsamskipnaden. Dette møtet konkluderte med at man måtte komme i dialog med styret
i Studentsamskipnaden - først og fremst for å få avklart om Studentskipnaden selv eller
Høyskolen i Østfold har noen som helst intensjoner om å starte virksomhet i bygget igjen.
Dernest om det kun er salg som er aktuelt, eller om det kan være interessant for
Studentsamskipnaden å gå med i en evt. ny eierkonstellasjon som organiseres for eksempel i
en stiftelse eller i et selskap.
Før vi går skrittet videre hadde det altså vært fint å få avklart:
a) om Studentsamskipnaden har noen som helst planer med bygningen
b) om det kun er salg som er aktuelt
c) om Studentsamskipnaden kunne tenke seg å delta i en sameiekonstellasjon
der Halden kommune og byens næringsliv blir deltakere eller aksjonærer
Med vennlig hilsen
For ressursgruppa ”Samfundet i Halden”
Jan Henrik Diesen
(Sign)

