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Utbyggingsprosjekt Ungdomssenteret Spydeberg 

Vedtak fra årsmøtet  2020 sitert under  

Årsmøtet vedtar at en komite skal jobbe videre for å kartlegge muligheter 
og behov med tanke på utbygging/nybygg ved ungdomssenteret. 

Det avsettes en kostnadsramme på 100.000 kroner til arbeidet.
Styret skal utnevne en egen finanskomite som skal igangsette innsamling 

til utbygging og oppussing.

Mandat



Utbyggingsprosjekt 
Ungdomssenteret Spydeberg 

Husstyrets prosjektruppe har gjort et fint arbeid og presentert visjon  for  Ungdomssenterets funksjon i fremtiden
Prosjektgruppen har også presentert 2 layout forslag  og andre  innspill til nybygggets kapasitet og funksjon 
Denne presentasjonen ble gjort på Årsmøte 2020 

Det henvises for øvrig til prosjektgruppens rapport som ble presentert på årsmøtet 2020   US_Utbygging_verson nr 7.pdf

Visjon klippet fra rapporten til  husstyrets prosjektgruppe  

Ungdomssenteret for framtiden
Nå er det fremtiden som gjelder. Prosjektgruppen skal legge til grunn at US også i fremtiden skal drive forsamlingsarbeid, barne og 
ungdomsaktiviteter og kor arbeid. Det er vår viktigste oppgave som Misjonsbevegelse å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus.
Endringer i samfunns-og kristenliv endrer imidlertid forutsetningene for NLM`sarbeid på flere måter både i distriktene/og i tett 
bygde/urbane strøk. Hvordan skal vi nå nye mennesker med evangeliet? Dette er også vår utfordring i Spydeberg. 
Kan vi tenke at et fornyet Ungdomssenter i Spydeberg kan bli en kraftkilde hvor mennesker kommer inn for å hvile, treffe andre, ta en 
kopp kaffe og få en god prat. Bli invitert inn i et fellesskap de ikke vet at de trenger? Og at et nytt tilbygg har romløsninger og funksjoner 
som hjelper oss i et aktivt barneog ungdomsarbeid? Og kan det tenkes at andre foreninger og lag i bygda vår kan leie/låne deler av våre 
lokaler, bli kjent med huset og nysgjerrig på hva vi ønsker å formidle. –Kan vi f. eks. si
Ungdomssenteret skal i fremtiden være et åndelig og kulturelt senter i Spydeberg og Indre Østfold basert på de til enhver tid gjeldene 
lover for huset til det beste for oss i bygda og for NLM`sideelle hovedformål utbredelse av Guds Rike ved forkynnelse av evangeliet og 
fremme ansvar for misjon Nasjonalt og Internasjonalt.

Tidligere arbeid fra husstyrets prosjektgruppe  i perioden 2019-2020  (som er utgangspunkt for vårt videre arbeid) 

US_Utbygging_verson nr 7.pdf


Prosjektplan og milepæler

Forprosjektgruppe – IDE 

• Beskrive behov som et ferdig bygg 
skal oppfylle

•Foreslå løsning(er) som oppfyller 
behovene  (3D tegninger) som 
beskriver layout for hele 
eiendommen og romløsninger for 
beslutningsunderlag 

•Beregne budsjett kostnader ved 
aktuelle løsninger 

•Undersøke hva som må til av 
godkjenninger etc ved forskjellige 
løsninger 

•Valg av løsning på ekstraordinært 
årsmøte  og beslutning om det skal 
gås videre  med prosjektet (DATO) 

Prosjektgruppe- Planlegging 

•Klarlegge ressursbehov 

•Utarbeide prosjektplan 

•Utabeide nøyaktige kostnadsberegninger

• Utarbeide  detaljerte løsninger og 
arbeidstegninger 

•Søknader, godkjenningerreguleringsplaner

•Godkjenning på årsmøte evt
ekstraordinært årsmølte om å sette i gang 
byggeprosjekt

Prosjektgruppe- Gjennomføring 

•Prosjektstyring 

•Anskaffelser og kontrakter 

•Oppfølging av byggeprosess/dugnad

•Ferdigstillelse

•Kontakt mot myndigheter i 
byggeprosessen



Fra tidligere møter og undersøkelser 

• God høyde ved scenen byggetrinn 
• 250 sitteplasser etter  byggetrinn 
• Lyst og luftig inngangsparti 
• Mulig å bygge i  2 trinn ? 
• Et område for å sette seg ned og prate (cafe)
• Barnerom  
• Krav som har kommet fram i tidligere undersøkelser
• Utvendig arkitektur , høy sørvegg – kan skuret dempe ? 



Organisering av prosjektet 

Årsmøte, evt. 
ekstraordinært 

årsmøte 

Økonomigruppe
Samle inn 500.000 til 

prosjektet 

Ole Johannes Egeland (DE)

Trond Rogstad                                 
Rolf Egeland                                                 

Ivar Holtet                                                           
Ressurs ved behov Jon 

Baggetorp

Forprosjektgruppe –IDE

Morten Pettersen, Sondre Egeland, Jens Tore 
Fremmegård, Kristian Egeland,  Bjørg K Holtet, 

Mina Egeland, Kjell Martin Sørby, Johan 
Heggelund 

Prosjektgruppe -Planlegging

Navn 

Prosjektgruppe -
Gjennomføring 

Navn

Styret US



Prosjektgruppe 

▪ Gruppas ledelse :  ( oppgaver akustikk , ventilasjon , arkitekt,  koordinering av gruppene , 
søknader) 

▪ Interiør, innredning og møblering 

▪ layout og løsninger sceneområde 

▪ Lyd , bilde ,lys (Fast plass)

▪ Hussyret -inspill mht vedlikehold utleie vasking …

▪ Inspill fra julemesskekomiteen

▪ Innsamling av penger – gruppa fortsetter 

▪ Ute område 

▪ Flere punkter Klatrevegg ute ?  ?



Så har vi funnet en hovedløsning som vi vil gå for 
Denne løsningen skal ivareta punktene under 

• God høyde ved scenen byggetrinn 2
• 250 sitteplasser etter  byggetrinn 2
• Lyst og luftig inngangsparti 
• Mulig å bygge i  2 trinn ? 
• Et område for å sette seg ned og prate (cafe)
• Barnerom  
• Krav som har kommet fram i tidligere undersøkelser
• Utvendig arkitektur , høy sørvegg – kan skuret dempe ? 



Siste layout løsning : Bygge ut mot nord og vest 
Anbefalt av prosjektgruppen og vedtatt som 
hovedkonsept 

Løsningen ivaretar de 
ønskene som er kommet 
fram  undersøkelser  og 
medlemsmøter 



Hovedløsning vi jobber videre utfra   



Full utbygging 



Vegger rives for fritt 
gjennomsyn

Hovedsal skal kunne 
avstenges med 
foldevegger  

Første trinn utbygging                       
(Tilrettelagt for full utbygging)

Det søkes om utbygging av lager og 
barnerom , 

Dette kan gjøres rett etter trinn 1  
med egeninnsats Inngang i kjeller 

inkludert i trinn 1

Innenfor  det røde feltet 
dekkes av kalkylen uten 
egeninnsats

Her er det utvendige uttrykket ikke 
modernisert slik som på forrige slide, 
det er mulig å få til  



Alternativ: Salg av US tomta til utbygger med US 
virksomhet i nedre etasje(r)
Hensikten er da at utgifter til nytt lokale skal dekkes av 
utbygger

Bilde av Spydeberg Torg 



Løsning fra 2020 
med kalkyle fra 
Nov.2020


