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TEGNSPRÅKHUSET

• STATUS PER I DAG
- Kr 1 million i tilskudd til kulturhus, 

frist 1.juli 2021
- Ekstra ord årsmøte i Hjelpefondet 

2019 vedtok å ta ut kr 100.000 til 
utredning

- Døvekirken legger også inn kr 
100.000

• UTREDNING
- Konsulent Audun Korsvold
- Pensjonist Knut Fabritius
- Plan og bygningsetaten (PBE)

• Avklaring av vedtak på ekstra ord 
årsmøte 2019, hvordan tolke dette?

• Medlemsmøte 16.november



Vedtak på årsmøte om Teater Manu

• 4.mai 2017

• 2. mai 2019 



AVKLARINGER - Ekstra ord årsmøte 21.11.2019



AVKLARINGER – Årsmelding 2019

• Ekstra ordinært årsmøte ble holdt 21. november 2019 og behandlet innkomne forslag om 
Tegnspråkhus. Det var 67 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

• Arbeidsgruppen foreslo å investere sammen med Menighetssenter AS om å bygge ut 
Døvekirken, slik at det blir den nye Tegnspråkhuset med egen adresse og ny inngang fra 
Suhmsgt. 

• Den andre forslaget var fra flertallet av hovedstyret som ville at vi skulle kjøpe eget hus med 
hage. 

• Forslaget fra arbeidsgruppen fikk 38 stemmer mot hovedstyrets forslag 13 stemmer og 12 
blanke stemmer. 

• Det kom fram et nytt forslag fra årsmøtet om å utrede mer bl.a. finansiering og andre innspill 
som kom fram på årsmøtet. Forslaget fikk 33 stemmer mot forslaget fra arbeidsgruppen som 
fikk 25 stemmer og 5 blanke stemmer. 



AVKLARINGER – Årsmøteprotokoll 21.09.20

• Punkt 16 om Tegnspråkhus/nytt møtested, så gir Svein Arne Peterson 
tilbakemelding at han ønsker at det skal stå i beretningen grunnen hvorfor 
forslaget om Tegnspråkhuset ikke blir lagt frem for årsmøtet i 2020. 

• Styret svarer med at ODF skal ha ekstra møte om Tegnspråkhuset 16. november 
2020. Det er også vedtatt å fjerne begrepet livsnøytralt fra Hjelpefondet ved 
årsmøtet 2020. 

• Møteleder legger frem forslag om at det må en mer tydeligere beskrivelse om 
det som ble avgjort ved ekstraordinært årsmøtet i 2019. Dette ble godkjent ved 
flertall ved akklamasjon.

Vedtak: Godkjent med merknader.



KONKLUSJON FRA EKSTRA ORD ÅRSMØTE 
21.11.19
• Styret oppfatter vedtak fra ekstra ord årsmøte at det ble flertall for 

prosjektet i Suhmsgt.
• Neste vedtak er å utrede prosjektet om det er mulig å bygge ut til 

Tegnspråkhus, hvis ja. Da begynner vi å se på hva koster det å bygge 
og hvordan finansiere dette og andre momenter som ekstra ord 
årsmøte ønsket at vi skulle se nærmere på dette.

• Vi kunne bruke kr 100.000 til utredning som inkl. arkitekt, konsulent 
etc fra Hjelpefondet



PBE - FORHÅNDSKONFERANSE
• Tilbygg, ikke avhengig av en dispensasjon fra reguleringsplanen

• Sol/skyggeanalyse

• Krav om avstand til nabogrense (Oslo kommune eier begge tomter)

• Byantikvaren (innspill til utforming av tilbygget)

• Høydeanalyse

• Anbefaler å så sammen 2 eiendommer før søknad. Kirken + hybelhuset.

• Overvannshåndtering

• Universell utformeling

• Krav om oppmålingsteknisk

• Tiltaket er i strid med lov, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Tiltaket kan være i strid med plan og forskrift.

• Viktig begrunne dispensasjon, skal ha klart større fordeler enn ulemper.



Videre?

• Finne en prosjektleder (arkitekt?)
• Byggekomite 2 repr fra ODF og 2 repr fra 

Døvekirken
• Finne en som koordinerer og er leder for 

byggekomiteen
• Finne en person som ansvarlig lage 

søknads mal, som sendes ut til ulike 
instanser, etc.

• Arkitektfirma er Dyrvik arkitekter AS
• Forhåndskonferanse med PBE august + 

10.november
• Ny møte med Dyrvik arkitekter i 

begynnelsen av desember for å diskutere 
videre.
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