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– Også jeg synes det 
hadde vært hyggelig 
å få aktivitet i huset 
igjen. Høyre tar her 
opp en sak vi hadde på 
kartet for fl ere år siden 
i kulturstyret.

AV KÅRE RENNESTRAUM
kare.rennestraum@ha-halden.no
Mobil:    

Det sier John Østensvig (Ap) i 
en kommentar til Høyres øn-
ske om å gjøre Arbeidersam-
fundet om til et samfunnhus. 
Østensvig sitter som leder i 
kulturstyret

– Den gang hadde vi en 
grundig utredning av saken 

- ikke minst hvor mye det vil 
koste å sette bygningen i stand 
slik at den kan brukes. Den 
gang hadde vi bl.a. tanke på å 
få ungdomsaktiviteter dit.

– Utredningen konkluderte 
med at det vil koste  over 20 
millioner kroner å sette byg-
ningen i stand slik at den kan 
tas i bruk av kommunen. Et 
enstemmig kulturutvalg sa at 
det var alt for dyrt, og dermed 
måtte vi legge saken død, sier 
John Østensvig.

– Så Høyre tar her opp en 
gammel tanke som vi har ut-
redet tidligere. Men for all del: 
Jeg er selvsagt positiv til at det 
kan komme aktivitet i bygnin-
gen igjen. Men en må også  
huske på at Samfundet er pri-
vat eid, sier han.

– En gammel tanke

- Jeg er selvsagt positiv til aktivitet i Arbeidersamfundet igjen, men forrige gang vi utredet saken, 
viste det seg at det vil koste over 20 millioner kroner å sette bygningen i stand for bruk, sier John 
Østensvig.  Arkivfoto: Stein Johnsen 

Halden Høyre vil gjøre 
Arbeidersamfundet 
om til Haldens svar på 
St.Croix-huset i 
Fredrikstad. 

AV KÅRE RENNESTRAUM
kare.rennestraum@ha-halden.no
Mobil:    

– Kommer vi i posisjon vil vi 
gjennom kommunalt enga-
sjement gjøre Samfundet om 
til et samfunnhus der varierte 
kulturaktiviteter og frivillighet 
får plass, sier ordførerkandidat 
Th or Edquist .

– Det er synd at den fl otte 
bygningen står tom og forfal-
ler. Her burde det i steden syde 
av aktivitet, og det er det vi vil 
jobbe for å få til, sier Edquist 
sammen med Lena Carlsen, 
Else- Kathrine Hveding og Ei-
rik Milde.

– Samfundet eies av student-
samskipnaden som ikke har 
råd til å drive stedet. Vi ønsker 
å gjøre samfundet om til et 
allbrukshus der frivillighet og 
alle former for kulturaktiviteter 
kan få plass, sier de.

– Dette må skje gjennom et 
kommunalt initiativ. Under 
marsjen får vi drøfte hva byg-
ningen skal inneholde og hvor-
dan det kan drives sammen 
med kulturlivet i Halden og in-
teresserte ellers.

– Vi ser for oss et sentrum 
for kultur og frivillighet som 
har åpent på dag og på kvelds-
tid. Det er jo en enorm aktivi-
tet på mange kulturfronter i 
Halden. Mange av de mangler 
lokaliteter. Videre tenker vi på 
ungdommen som ikke har noe 

tilbud utenom rockehuset og 
idretten. Her kan ungdoms-
grupper drive sine aktiviteter.

– Vårt forslag om samfunns-
hus må realiseres gjennom 
samarbeid. Vi ønsker ikke at 
kommunen skal spikre et opp-
legg for så å presentere en fer-
dig løsning. Her må vi komme 
fram til løsninger gjennom 
samarbeid. Ikke minst gjelder 
det Studentsamskipnaden. 

Ved å etablere et samfunns-
hus kan vi kanskje få plass til 
studentaktiviteter og dermed 
styrke båndene til høyskolen.

– Men Samfundet omskapt 
til et samfunnshus vil vi få et 
fl ott kulturkvartal med sam-
funnshus, teater, bibliotek, 
Black.box salen, Konservati-
ven, kinoen og kulturskolen.

– Kommer vi i posisjon vil 
vi prioritere midler til sam-

funnshuset. Dette har vi råd 
til - det er snakk om priori-
tering innenfor et stort bud-
sjett, sier Th or Edquist, Lena 
Carslen,Else Kathrine Hveding 
og  Eirik Milde.

– Det må være et kommu-
nalt ansvar å drive et slikt 
samfunnhus, men vi vil gjerne 
understreke hvor viktig det er 
med et samarbeid med kul-
turlivet og med frivillige or-

ganisasjoner. Sammen skal 
de skape et fl ott samfunnshus 
med et variert innhold, sier 
Th or Edquist,Lena Carlsen, 
Else-Kathrine Hveding og Eirik 
Milde.

Det var forøvrig under en 
sykkeltur langs Ørsjøen at ord-
førerkandidat Edquist kom på 
denne ideen med å fylle Sam-
fundet med liv igjen.

– Vi vil vekke Arbeider-
samfundet til live igjen

- Dersom Høyre kommer i posisjon etter valget vil vi ta initiativ til å gjøre Arbeidersamfundet om til et samfunnshus fylt med aktiviteter, 
sier Thor Edquist (t.v.), Else-Kathrine Hveding, Lena Carlsen og Eirik Milde.  Foto: Kåre Rennestraum


