Bynære møteplasser i landlige omgivelser

Vi søker vertskap og restauratør
for de gode opplevelsene
Sørem Gård er en perle i Bymarka. I mange år har gården framstått som lite
tilgjengelig for Trondheims befolkning, men snart skal det igjen yre av liv her.

Nå inviteres den rette aktøren til å realisere sin visjon for gården!
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Gården har soveplasser for omkring 20 personer i tradisjonelle
gårdsrom – og mange flere utendørs under nattehimmelen.

På grensa mellom
det urbane og naturen
Sørem Gård er et sjeldent autentisk gårdsanlegg med tradisjonell
gårdssjarm. Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF)
sin visjon for gården er å tilby gode møteplasser for mennesker i
alle samfunnslag og generasjoner – eksempelvis i form av kurs- og
møterom, selskapslokaler for feiring av merkedager og ved å legge
den flotte trønderske naturen til rette for friluftsliv.
Målet er å tilrettelegge Sørem Gård for de gode formelle og
uformelle møtene, ved å skape en ettertraktet samlingsplass for hele
Trondheims befolkning.
AØF søker nå etter et vertskap som gjennom egen person eller
organisasjon besitter den nødvendige faglige kompetansen
og engasjementet innen kjøkken, matproduksjon, overnatting,
opplevelser og drift og administrasjon – og som evner å skape
de gode samlingsplassene på Sørem Gård, med utgangspunkt i
eiendommens naturgitte ressurser. Gården skal oppgraderes med
moderne fasiliteter – og vil selvsagt være universelt utformet.

Sett i stand unike opplevelser for gjestene dine. Gården har møterom
og selskapslokaler med kapasitet fra 20 – 120 personer.

Gården rigges for framtida
Sørem Gård skal fortsatt være klimanøytral, med CO2-fangst og
karbonlagring i bygninger og skogen. Selvforsyning med grønn
energi og lokal produksjon av frukt og grønsaker på jordas
premisser vil være en del av arbeidet med å gjøre gården til et
helhetlig og bærekraftig anlegg.
Et viktig mål er å tilrettelegge eiendommen for kunnskapsformidling
om klima og bærekraft for alle generasjoner. Gården skal være
en fortrukket arena for fagutdanning innenfor relevante områder.
Vi arbeider etter den norske modellen og støtter opp under det
organiserte arbeidslivet.
AØF er en ansvarlig eiendomsforvalter og utleier. Vi har derfor signert
NHOs veikart 2050, som inkluderer de ti strakstiltakene. Dette er
konkrete handlinger som allerede gir stor effekt og hjelper oss å gjøre
ord til handling når vi skal innfri miljømålene vi har forpliktet oss til.
På gårdens jorder dyrkes grønnsaker og i veksthuset bugner det av deilige råvarer. Rett utenfor
kjøkkenet ligger frukthagen. I skogsområdene sankes omkring 200 spiselige planter og urter.
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Markahytte

Store glassflater bringer skogen inn i lokalene. Ute finnes godt med
sitteplasser med utsikt over byen og nærområdet. Velkommen til
Søremshytta – den nye markahytta på sørsiden av Trondheim!

Olavsleden
Turstier

Sørem Gård ligger på sørsida av Trondheim,
i skjæringspunktet mellom byen og marka
Det er kort avstand til flere bydeler med en stor befolkning, Trondheim sentrum og
et stort omland mindre enn en timers kjøretur fra gården. Naturen rundt gårdstunet
og «Søremshytta» gir store muligheter for naturbaserte aktiviteter. Gården ligger i
nær tilknytning til Granåsen skianlegg, med godt utbygd infrastruktur ut i hele marka.
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Sørem Gård har perfekt beliggenhet som siste stopp langs
pilegrimsleden, før ankomst Nidarosdomen.

Uteplass - terrasse

Uteplass - terrasse

Rømningstrapp

Anretning
A: 8,4 m2

Kapell
A: 33,4 m2

kj.trapp
A: 1,0 m2
Servering
A: 36,2 m2

Stue
A: 10,7 m2

Stue
A: 26,9 m2

Gang
A: 9,6 m2

Bod
A: 1,5 m2

Heis

Stue
A: 23,8 m2

Gang
A: 9,8 m2

BYGG 6 KAPELLET

Inngang
A: 2,3 m2

UU-toalett
A: 5,1 m2
Stue
A: 11,1 m2

Resepsjon
A: 22,7 m2

Trapperom m/heis
A: 46,3 m2

VF
A: 3,1 m2

BYGG 7 TILBYGG LÅNA

BYGG 1 - LÅNA

TUN

Servering
A: 167,7 m2

Sov
A: 6,0 m2
Felles
A: 19,4 m2
Sval
A: 6,1 m2

Sov
A: 6,1 m2

BYGG 2 FJØSET

BYGG 5 STABBURET

BYGG 3 - DRIFTSBYGGET
Drift
A: 6,4 m2

BYGG 4 - STØRHUSET

Drift
A: 20,0 m2
gang
A: 6,9 m2
Sov UU
A: 15,3 m2
bad UU
A: 6,1 m2

UU-toa.
A: 5,1 m2
Kurskjøkken
A: 30,1 m2

Interntrapp

Uteplass - terrasse

Matheis

Drift
A: 50,1 m2

Sov UU
A: 10,8 m2

Avfallsrom
A: 17,5 m2

Kj.Kjøl/frys
A: 15,8 m2
Drift
A: 24,1 m2

A: 19,6 m

Personalinngang
A: 17,2 m2

BYGG 9 KJØKKEN

Kjøkken lager
A: 15,0 m2
Kjøkken
A: 58,7 m2

VARELEVERING

TUNET

med plan 1. etg.
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VEKSTHUS

2

Veksthus
A: 126,5 m2

55

Rømningstrapp

Møterom
A: 16,3 m2

UU-toalett
A: 7,3 m2
Heis

Møterom
A: 41,8 m2

Møterom
A: 24,7 m2

Møterom
A: 35,9 m2
Gang
A: 9,6 m2

Trapperom m/heis
A: 28,9 m2

Gang
A: 37,7 m2

BYGG 6 KAPELLET

BYGG 7 TILBYGG LÅNA

BYGG 1 - LÅNA

Bro
A: 7,5 m2

BYGG 2 FJØSET
BYGG 5 STABBURET

Disp. - areal
A: 41,5 m2

Servering
A: 210,6 m2

BYGG 3 - DRIFTSBYGGET

A: 7,5 m2

BYGG 4 - STØRHUSET

Sov
A: 8,6 m2
Sov
2 Toa
A: 9,8 m
A: 1,6 m2

R.H.
A: 5,6 m2

UU-toalett
A: 5,7 m2

WC
A: 2,7 m2
WC
A: 2,6 m2
WC
A: 2,6 m2

UU-toalett
A: 5,0 m2
Gang
A: 7,9 m2

WC personal
A: 2,6 m2

Sov
A: 8,7 m2
A: 20,6 m2

Interntrapp

Trapperom
A: 19,0 m2

Matheis

Støtteareal / disponibelt
A: 123,3 m2

A: 6,4 m2

Gang
A: 10,3 m2

BYGG 9 KJØKKEN

LÅVEBRU

TUNET

med plan 2. etg.
6

VEKSTHUS
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Inngang cafe

Inngang overnatting

Søremshytta cafe
A: 99,3 m2

Tørkerom
A: 2,0 m2

Tørkerom
A: 3,5 m2

Tørkerom
A: 2,0 m2

Dusj
A: 3,5 m2

HCWC
A: 5,1 m2

HCWC
A: 5,9 m2

BTA plan 1
A: 221,3 m2

Kjøl
A: 2,7 m2
Servering
A: 7,8 m2

Kjøkken
A: 11,1 m2

Soverom UU
A: 10,5 m2

Soverom UU
A: 9,6 m2

HCWC m dusj
A: 5,9 m2

SØREMSHYTTA

med plan 1. etg.

Trehytte
A: 6,9 m2

Trehytte
A: 5,4 m2

WC
A: 2,7 m2
Rom
A: 6,8 m2
Rom
A: 6,8 m2

Rom
A: 6,8 m2

WC
A: 1,8 m2

Rom
A: 6,8 m2

WC
A: 1,8 m2

WC
A: 1,8 m2

Åpent ned

WC
A: 1,8 m2

Rom
A: 6,1 m2
WC
A: 1,8 m2

WC
A: 1,8 m2

bro

Gang

BTA plan 2
A: 190,8 m2

WC
A: 1,5 m2

WC delt
A: 4,0 m2

Rom
A: 6,1 m2

Rom
A: 8,0 m2

Rom
A: 8,0 m2
Dusjrom
A: 3,0 m2

SØREMSHYTTA

WC
A: 1,8 m2

WC delt
A: 4,0 m2

Rømningstrapp

Rom
A: 9,6 m2
Rom
A: 8,0 m2

med plan 2. etg.
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Rom
A: 6,5 m2

Rom
A: 6,8 m2

Dusjrom
A: 3,0 m2

Rom
A: 8,0 m2

Trehytte
A: 6,9 m2
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Gården

Administrasjon og forvaltning

Vertskapet er ansvarlig for den daglige driften av aktivitetene
på tunet og Søremshytta. Herunder faller oppgaver som
personalansvar, økonomi og administrasjon og videreutvikling
av konseptet. Gården og tunet skal bli et samlingspunkt og
et førstevalg for strategisamlinger og kurs, og et sted der
merkedager kan feires.

Bygninger
Tunet på Sørem Gård utgjør et komplett historisk gårdsanlegg,
som et intakt Trøndertun. Eksisterende bygningsmasse består av
seks bygg, som sammen med nye bygg tilrettelegges for ny bruk.
AØF vil være ansvarlig for å holde bygningsmassen i god stand,
og sørge for at vertskapet har de fasiliteter som trengs for å drifte
gården på en god måte.

Søremskogen
AØF med støtte fra Skogselskapet AS og Hogst AS er ansvarlig
for forvaltningen av skogsområdene rundt gården. Skogen er et
spiskammer fullt av naturlige spiselige vekster, rammer inn bygningene
i naturskjønne omgivelser og er en arena for aktivitet – som en
ressurs for gårdens vertskap. Gjennom forvaltningen skal skogen også
produsere bygningsmaterialer til gården, flis til bioenergiproduksjon,
samt legges til rette for friluftsliv og naturopplevelser.

Jorda
AØF med støtte fra Norsk Landbruksrådgivning er ansvarlig
for å utvikle nødvendig jordbruksfaglig kompetanse som
sikrer at dyrkamarka på gården ivaretas på en fornuftig
måte. Vertskapet vil påvirke dyrehold på gården og hva som
produseres på dyrkamarka, med bakgrunn i jordas kvaliteter.
Vertskapet vil ha tilgang til egen åker og veksthus.
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Vertskapets visjon
Innen november 2022
Før forprosjektfasen begynner må vertskapet beskrive,
med utgangspunkt i mulighetsstudien, et enkelt:

Veien frem mot åpningen

•
•
•
•

konsept
virksomhetsbeskrivelse
organisasjonsplan
driftsbudsjett

Før forprosjekt iverksettes, skrives en formell
intensjonsavtale mellom partene.

Disse aktørene har vært en del av den innledende mulighetsstudien og vil
kunne bistå vertskap med kunnskap og kompetanse i forprosjektfasen –
selv om de ikke har noen formell rolle eller ansvar.

Forprosjekt
November 2022 til april 2023
Vertskapet tar del i forprosjektfasen, sammen
med LINK Arkitektur og rådgivere, for å sikre en
ideell funksjonsbeskrivelse av bygningene og
eiendommens mulighetsrom.

Detaljprosjektering
og gjennomføring
April 2023 til november 2024
Sammen med Link Arkitektur og ansvarlig entreprenør
gjennomfører AØF detaljprosjektering, utbygging og
tilrettelegging av bygg og infrastruktur.
Vertskapet etablerer egen organisasjon for drift.

Drift
November 2024
Etter åpning har vertskapet har ansvaret for
den daglige driften av gårdens konsept.

11

For mer informasjon
kontakt
Stig Klomsten
e-post: stig@folketshus.org
telefon: +47 909 24 409

Last ned mulighetsstudie her

