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Styrets arbeid – 2012-2018

Antall medlemmer 
økt fra 767 til 900

Antall kurs-
deltagere økt fra 

205 til 420

Omsetning økt fra 
5,6 mill. til 9,6 

mill.

Driftsresultat økt 
fra 0 til 

gjennomsnitt 1,5 
mill. pr. år



Noen endringer

Trimrom
150 m2

Trimrom
200-250 m2

Leiligheter
1-2 stykker

Leiligheter
Ingen

Restaurant
125 m2

Restaurant
140m2

Sosialt rom
100 m2 i 1. etasje

Sosiale rom
100 m2 i underetasje + 40 m2 i

1. etasje

Opprinnelig plan Ny plan

Tribuner inne
For 3 av banene

Tribuner inne
For alle 6 banene

Takaktiviteter
Kun takterrasse

Takaktiviteter
Takterrasse og minitennis



Planer for taket



■ Har jobbet med PBE i 20 
måneder for å 
konkludere en omforent 
regulering av tomt, samt 
innendørs-anlegg

■ Endelig planforslag fra 
OTK ble levert 14/8-
2017, PBE bekrefter at  
saken sendes til byrådet 
før sommeren

■ Saken forventes 
besluttet i bystyret andre 
halvdel 2018

Regulering av tomt

a

Nytt innendørsanlegg - Arbeidsstrømmer

■ Handelsbanken bekrefter 
vilje til å gi byggelån

■ Hoveddelen av 
finansieringen vil komme 
fra et boligprosjekt på 
eiendommen

■ Dialog med Oslo 
Kommune om tilskudd

■ Spillemidler

Finansiering

b

■ Er i dialog med Oslo 
Kommune og Ullern 
Bydel for å sikre 
garantier for lån og 
spillemidler

■ Mål om å få 15-20 mill. i 
tilskudd til hall

■ Har presentert hallsaken 
2 ganger for samtlige 
politiske partier

Oslo kommune

c

■ Byttet til Make Arkitekter 
i 2017

■ M3 Management er 
prosjektledere

■ Arbeid med 
rammesøknad snart 
ferdig

Anlegg/Hall

d

MAKE

http://www.m3management.no/


Hallprosjektet fremdriftsplan - oppdatert

15/3-17 Sent 2019 – tidlig 
2020

Årsmøte 
vedtak

Regulerings 
vedtak i 
bystyret

Søknad 
om 

ramme 
tillatelse

Anbuds 
innbydelse –

valg av 
entreprise 

modell

Rammetillatelse –
Igangsettelses 

tillatelse

Byggestart

Første slag på ballen



HALL ER BRA FOR ALLE !
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