VELKOMMEN TIL ÅPNING!
27. april 2018

Det er en glede for oss i Foreningen Tangen Samfunnshus å få ønske dere velkommen
til åpningen av det Nye Tangen Samfunnshus.
Bygget som ble reist av andelseierne i A/L Tangen Samfunnshus sto ferdig på sommeren i 1963.
Bygget hadde da kostet 698.697 kroner og 27 øre! Det tilsvarer i dag over 8 millioner kroner.
Det var Odvar Nordli som i 1953 først lanserte tanken om et samfunnshus på Tangen, og han ble
første formann både i interimstyret og senere også i byggekomiteen fram til han ble fast
stortingsrepresentant i 1961. Takket være iherdig innsats fra de mange andelshaverne og andre
bidragsytere kunne bygda, 10 år senere, feire innvielsen av huset. Helt fra starten var Stange
kommune en viktig samarbeidspart, og også den største andelseieren. Første leietaker var Tangen
Mandskor, som den 15. juni holdt sin 75-års jubileumsfest i lokalet. I åpningsåret var Anders O Røe
formann i styret, mens Jacob Fansrud var formann i festkomiteen.
Samfunnshuset – klar for nye 50 år
Å drifte forsamlingshus kan være en stor utfordring. Å få økonomien med inntekter og utgifter til å
henge i hop er vanskelig. Slik er det mange steder rundt om i hele landet. Resultatet er ofte at
bygningene forfaller, men mange steder tar lokalbefolkningen også tak på nytt og husene pusses opp
og tas vare på for framtida. Grunnen er at disse husene fortsatt spiller en viktig rolle i folks hverdag.
Slik er det også her på Tangen.
Etter å ha tjent bygdas mange lag og foreninger, og opp gjennom årene vært det naturlige
samlingsstedet for ulike arrangementer og selskaper, og ikke minst rommet både barnehage, SFO,
gymsal og vært samlingsrom for skoleelevene, så var det tid for å gjøre noe. Diskusjonene har vært
mange om hvordan andelslaget kunne sikre den videre driften. I april 2012 vedtok årsmøtet å gå inn
i drøftinger med Stange Kommune med sikte på, som det het: «å utvikle de framtidige kultur- og
samfunnsfunksjonene på Tangen i et partnerskap med Stange kommune/Tangen skole». Bakgrunnen
var at kommunen da var i gang med å planlegge utbygging av en egen SFO-avdeling ved Tangen skole.
SFO ville derfor bli flyttet ut fra samfunnshuset, sammen med leieinntektene. For å gjøre en ganske
lang historie kort så ble det forhandlet fram en avtale der kommunen kjøpte bygningen for totalt 3,3
millioner kroner.

I tråd med avtalen føres 2,3 millioner tilbake i fellesprosjektet med kommunen for å finansiere
tilleggskostnader for kulturaktivitet. Årsmøtet godkjente avtalen med Stange kommune den 26.
januar 2017. Fra da av var bygningen kommunens eiendom og en del av anlegget ved Tangen skole.
Etter salget har vi samarbeidet tett både med våre lokale brukere av huset (lag og foreninger) og med
Stange kommune.
Kommunens samlede investeringer i nybygg, og renovering av det gamle, beløper seg til godt over
15 millioner kroner. Byggeprosjektet har handlet om tilbygg av et moderne dusj- og garderobeanlegg,
og en omfattende ombygging og renovering av hele hovedetasjen (1.etg.). Vi syns vi har fått til mange
gode løsninger. Ikke minst gjelder det sambruken med det nye sanitæranlegget for skolen og annen
idrettsaktivitet. Vi har også fått til mange nye gode lagerrom. Det gjelder også for våre faste brukere
(lag og foreninger) som nå får egne lagermuligheter i underetasjen. Innenfor den nye foajeen og det
fine oljemaleriet av Grethe Schei, ligger en helt ny aula. Denne storstua er bl.a. utstyrt med et
moderne teleskopamfi med 122 sitteplasser, ny akustikkhimling, teleslynge og moderne AV-utstyr.
Fiberbredbånd og trådløst nett er så klart også en selvfølge.
Ut over vår andel på 2,3 millioner i byggeprosjektet går vi som forening i tillegg inn med om lag
600.000,- til inventar/utstyr og ekstraordinære investeringer for utleie- og kulturformål. Takket være
dette har vi i aulaen også fått lystette og lyddempende gardiner langs veggene, og ikke minst en stor
motorisert takrigg/trosse for oppheng av scenelys og annet teknisk utstyr beregnet for konserter og
forestillinger av ulikt slag. Foreningen har også investert i nye stoler og bord samt nytt utstyr og
middagsservice til kjøkkenet.
Fellesprosjektet har siktet mot allsidig flerbruk av lokalene. Vi syns vi har fått veldig mye igjen både
for våre egne midler, men ikke minst også av kommunens samlede investeringer i bygget. Jobben
med å renovere bygget er imidlertid ikke helt avsluttet. Foreningen vil i samarbeid med Stange
kommune pusse opp utleielokalene i underetasjen. Der vil mindre møter og selskaper kunne finne
seg vel til rette.
For en tid siden foreslo styret overfor kommunen at aulaen og møtelokalet i underetasjen skulle få
egne navn, med tydelig kobling til kultur- og samfunnslivet på Tangen. Vi er veldig glad for at det
endte opp med at den nye aulaen har fått navnet «Kornmoglansen», med tydelig lenke til Odvar
Nordli og hans bok om drøm og hverdag, fra 1994. Navnet gir også en god symbolikk på det nye og
grensesprengende som kan skapes i en kultursal som denne. Møtelokalet i kjelleren har fått navnet
«Hem-att». Navnet er hentet fra Ingeborg Refling Hagens første lyrikksamling i 1932. På denne måten
ønsker vi å hedre våre to fremste kultur- og samfunnsbyggere fra Tangen, og samtidig knytte
historien bak oss sammen med tida som kommer.
Vi ønsker å ta vare på de stolte tradisjonene våre og samtidig bidra til nye aktiviteter og kulturtilbud
for hele bygda. Foreningen vil derfor også satse på egne kulturarrangementer av ulike slag. Vi håper
dette er noe som både innbyggerne på Tangen, og mange besøkende, vil sette pris på.

Velkommen - Ta bygget i bruk!
Med hilsen styret i Foreningen Tangen Samfunnshus

