Askøy kommune søker ny aktør til å drive
spisested/selskapslokaler i Sjoddien. Det er per i
dag etablert et spisested i Pakkhushallen og
Steinkjelleren, men denne aktøren avslutter sin
virksomhet 31.12.22. Lokalene ligger sentralt til i
vannkanten i regionens beste havn. Vi ønsker et
kjøkken med mat av høy kvalitet – med røtter i
norske mattradisjoner og fokus på lokale råvarer
på en ny og spennende måte.
Det er ønskelig med en aktør som kan tilby
servering av mat og drikke både på fast basis og i
forbindelse med arrangementer. I tillegg er det
muligheter for at lokalene kan benyttes som
selskapslokaler til konfirmasjoner og lignende.
Det er muligheter for ytterligere å utvikle tilbudet. Nærmere informasjon om muligheter og
betingelser avklares i forhandlinger med Askøy kommune.

Dersom det er ønskelig med en befaring, kan det tas kontakt med Trond Nesmann Berntsen på epost
trond.nesmann.berntsen@askoy.kommune.no, eller tlf. 56 15 81 70/916 92 881
Interesserte aktører bes sende en presentasjon av konsept innen 20.11.22.

Lokaler:
Lokalene har de siste 5 årene vært drevet av «Sjoddien serveringssteder» som «Pakkhushallen kafé &
selskap» og «Steinkjelleren, mat, øl & vin» med tilhørende uteservering.
Lokalene er rustikke med synlig tømmerkonstruksjon
og gråsteinsmurer.
1. etasje: serveringslokale inkl kjøkken. Ca 120 m2
Kjeller: publokale. Ca 70 m2
+ tørrlager og personaltoalett.
I tillegg leies kulturlokalet «Fargeriet» og
selskapslokalet «Møllesalen» ut til konserter, kurs og
konferanser, og til private arrangement. Det er aktuelt
med servering og oppfølging av arrangement også i
disse lokalene.
Med smått og stort er det tett på 400 kurs,
møter og arrangement i Sjoddien i året.
Det finnes ytterligere muligheter for å utvikle nye areal
i bygningsmassen for utleie, eller for seksjonering.
Beliggenhet:
Lokalene ligger idyllisk og lunt til, med sjøen like
utenfor vinduene. Det er en veldreven og godt besøkt
gjestehavn like utenfor, og havnen er skjermet for vær
og vind. Strusshamn ligger sentralt i leia inn mot
Bergen, og båtfolk velger ofte et stopp i Strusshamn
framfor å reise inn til Bergen. Med bil tar det rundt 15
minutter å kjøre til Bergen, og det er bussforbindelse
til Kleppestø/Bergen 5 minutters gange fra havnen.
Område og aktivitet:
Strusshamn ligger sentralt til midt mellom de store
utbyggingsområdene på Askøy. Strusshamn
kultursenter leier ut lokaler til en rekke frivillige
organisasjoner, til kunstnere, til arrangement som
konfirmasjoner, bryllup, runde dager, kurs og
konferanser. Det er naturlig at en restaurant i
Strusshamn vil stå for servering til ulike arrangement i
Strusshamn kultursenter. Hvert år er det større
arrangement som arrangeres i her. Midtsommerfest,
kystkulturelle arrangementet og Tall Ships Races er
blant disse. Vi arbeider for at Strusshamn skal være en
møteplass for kulturlivet og gi vekstvilkår for
kulturarbeid og kulturnæring lokalt og regionalt.

Om Sjoddien - Strusshamn kultursenter:
Strusshamn kultursenter er en viktig arena for kulturlivet, og for innbyggerne på Askøy.
Bygningsmassen eies av Askøy kommune, og styres via en administrativ styringsgruppe og et
brukerstyre. Daglig leder er ansatt i enhet for kultur, idrett og næring i Askøy kommune.
Det er 3 museale utstillinger i Sjoddien og 4 lag som leier egne lokaler. Museum Vest etablerer
kontor for sine fellesfunksjoner og fire kunstnere leier verksted i bygningsmassen. I tillegg er det
rundt 10 lag og foreninger som har sine faste møter i Sjoddien
Verdier:
Strusshamn kultursenters grunnleggende verdier er: Kvalitet, samhold og egenart.
Strusshamn kultursenters pulserende liv skal vises gjennom å være:
Levende - Et levende og synlig sted med mangfold. Et sted som
aktiviserer ulike grupper. Et sted hvor historie blir levende og de ulike
kulturmiljøene lever side om side.

Historisk - Et sted hvor historie er mulig å oppleve gjennom;
sted og bygninger, museumsbesøk,
og innhold i kulturtilbud for lag og organisasjoner.

Skapende - Skaperevne og kreativitet skal prege
Strusshamn kultursenter i alle ledd.
Gode arbeidsforhold og godt samarbeid skal begeistre publikum og
besøkende.

Interesserte er hjertelig velkommen til en omvisning i Sjoddien og i de
aktuelle lokalene. Ta kontakt med daglig leder, Trond N Berntsen for ytterligere informasjon.

Vi ser fram til spennende samtaler, og gleder oss til å sette i gang med det praktisk arbeidet.

Vennlig hilsen styret i Strusshamn kultursenter

v

/Trond Nesmann Berntsen

Daglig leder, Sjoddien – Strusshamn kultursenter
Trond.berntsen@askoy.kommune.no
56 15 81 70 / 916 92 881

