Schweigaardsgata bad. Din varme møteplass.

Schweigaardsgata bad i 36 etg. Amfiet er tenkt som en stor utsiktssauna, med mange små soner og badstuer rundt. Hammam, trapp, heis og
garderobe er plassert i boksen. Stein/mur i midten kan fungere som varmelagring og er bra for energiregnskapet til bygget.

HVA
En varm møteplass midt i byen, i form av sauna(er) med god utsikt over fjord og by. Hele
verden har bade- og badstukultur, enten du er fra Istanbul eller Finnskogen. Hele verden
møtes på Grønland. Dette stedet skal være badstukultur for de lokale, for de som er på
gjennomreise på Oslo S, og for de som jobber i Barcode. En arena for mange, hvor alle stiller
på lik linje. Her finner den gode samtale sted, der stort sett alle sosiale merker er kledd av.
Her kan pensjonister komme på dagtid, ungdom og familier samles i helgene, og debatter
foregå på kveldstid. Et kortreist og sosialt tilbud, hvor gode ideer oppstår. Ideer basert på
frihet, likhet og søsterskap. Svetteritualer er noen av de eldste ritualene vi har, og
saunakulturen har den siste tiden blomstret opp i hele verden, ikke minst i Oslo. Tradisjon
møter nyskapning, og det norske møter det multikulturelle. Det er viktig at dette er et
lavterskeltilbud, slik at ungdom fra Hersleb Videregående føler seg like velkomne som
turister fra Tyskland, eller en familie fra Gjøvik. Denne unike møteplassen kan best skapes i
området rundt Oslo S og Grønland.

HVEM
Sørengas- Badstue og Helårsbadeanstalt er en frivillig forening som driver badstuflåtene
Måken og Skarven på Operastranda i Bjørvika. Snart får vi to badstuer til. Den ideelle
foreningen ble stiftet i 2016, og har vokst raskt. Vi har nå rundt 2000 gjester i måneden, fra
hele verden. Dropin er vårt mest populære tilbud, hvor ingen påmelding er nødvending. Det

koster 100,- for to timer. På utvalgte lørdager har vi ungdomssauna til 30,- og på søndager har
vi «Social Sauna» for deg som er ny i Oslo for 75,-. På badstuflåten Skarven kommer mange
for å nyte utsikten, akkurat som folk vil gjøre på «Schweigaardsgata bad.» Foreningen vår har
en sterk tiknytning til bydel Gamle Oslo. Schweigaardsgata bad bør driftes av en eller flere
frivillige foreninger som oss, med tilknytning til, og erfaring fra området. En annen modell er
at en forening som oss drifter sammen med kommunen eller privat aktør. Vår forening har i
dag samarbeid med flere aktører i området, som f.eks Akerselva Trebåtforening,
Oslofjordhage (Oslo Kommune) og Godt Brød Munch Brygge.

HVORFOR
Sauna får frem urmennesket, og det dekker viktige behov som varme og sosialt samvær. Bak
saunaens fire vegger forsvinner normer og hierarki. Torggatabad er nedlagt, og det finnes ikke
noe slikt tilbud i sentrum. Ungdom fra øst og vest møtes. På Schweigaardsgata bad vil gode
debatter og diskusjoner finne sted, samarbeid oppstå og løsninger på fremtidens utfordringer
klekkes ut.

