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Styrets sammensetning i 2021 
Leder: Sigrid Vesaas 

Nestleder: Nicolas Lemarchand  

Styremedlemmer: Åshild Skadberg, Daniel Andersson, Ginta Solyte, Kay Asbjørn Schjørlien, Christian 
Pollock, Juni Nyheim Solbrække, Sverre Jervell, Rune Reite (ansatt rep.) og Sveinung Marstrander 
(ansatt rep.) Varamedlem: Marie Kaada Hovden (ansatt rep.) 

Valgkomité: Annemarta Strand Mugaas (leder), Hans-Jørgen Hamre og Lucas Plummer  

Styrets arbeid  
Styremøter  

Det er avholdt 10 ordinære styremøter i 2021. I tillegg har styret jobbet med strategi, mål og 
langtidsplaner.  

Spesielle oppgaver  

Dette året har vært todelt for Oslo Badstuforening. Vi holdt koronastengt fra årets start til 26. mai, 
hvor det var viktig å «overleve.» Det neste halvåret har vært preget av vekst, og vi har jobbet med å 
møte stor pågang.  

Oslo badstuforening flyttet i januar 2021 alle badstuer og brygge fra Operastranda til Sukkerbiten. Vi 
bygget anlegget Bademaschinen på Langkaia, samt Svarttrosten på Kroloftet ved Alnaelva. I 
desember 2021 ferdigstilte vi padlehuken Munken og badstua Bispen. I tillegg har vi anskaffet 
badstuene Snipa, Alken og Ærfuglen.  

 

Aktivitet  
I perioden foreningen holdt koronastengt flyttet vi fire badstuer, lager og brygge, fra Operastranda til 
Sukkerbiten. 1. mars var byggestart for Bademaschinen, et anlegg vi hadde planlagt fra desember 
2020 etter å ha vunnet konkurransen om plassering på Langkaia i Bjørvika.  

Bademaschinen er inspirert av fjordbadene Oslo hadde på 18- og 1900 tallet, før indre havn ble for 
forurenset. Fjorden er igjen ren, og det er på sin plass med et realt badeanlegg. Bademaschinen 
består av to badstuer, to garderober, torg, hoppe- og utsiktstårn. Anlegget er bygget med fokus på 
miljø og gjenbruk, og det er brukt vinduer fra et sykehjem i Drøbak.  

Anlegget ble åpnet med brask og bram 15. juli. Byråd for Miljø og samferdsel, Sirin Stav, åpnet og 
døpte anlegget. Byråden er anleggets fadder.  



 

I juni 2021 begynte foreningen byggingen av Svarttrosten, ei badstue på Kroloftet ved Alnaelva. 
Dette er foreningens første badstue på land. Badstua har kaldkulp. Svarttrosten åpnet 25. 
september, som også var dagen hvor Norge «gjenåpent» etter korona. Leder av bydelsutvalget i 
Gamle Oslo, Teodor Bruu, åpnet og døpte anlegget. Artist Frida Aannevik sang vakre toner, 
akkompagnert av elvebrus. Denne badstua er realisert med støtte fra Eckbos Legat.  

I desember åpnet foreningen Padlehuken Bispen & Munken, en flytende gapahuk og badstue som 
etter hvert skal plasseres som en øy i Bispevika. Dette gjorde vi sammen med DNT Oslo og Omegn og 
Akerselva Trebåtforening. Åpning og dåp ble foretatt av biskop Kari Veiteberg. Anlegget er støttet av 
Padelforbundet.  

I tillegg kjøpte foreningen badstua Snipa, fra noen entusiaster på Brønnøya i Asker. Badstuene Alken 
og Ærfuglen ble anskaffet fra Fahrenheit, våre naboer på Sukkerbiten.  

Badstua Skarven var fra 25. september og ut året en del av en kunstutstilling ved Astrup Fearnley 
Museet på Tjuvholmen. I tillegg til å være en del av utstillingen til Sissel Tolaas og verket 
Liquid_Money_2, ble badstua brukt til ordinær drift, drop in og booking. Utstillingen ble av Frieze 
Magazine kåret til en av de ti beste i Europa i 2021.  

Foruten høy byggeaktivitet har foreningen hatt stor aktivitet på badstuene. Vi har hatt åpent HVER 
dag, bortsett fra 1. juledag (og perioden vi holdt koronastengt). Foreningen har utvidet drop in-
tilbudet med flere plasser og lengre åpningstider. Dropin åpner alltid kl. 07.00 og koster kr 100 for 
medlemmer og 150 for ikke-medlemmer.  



 

Vi har i 2021 startet på et omfattende vedlikeholdsprogram av alle våre badstuer. Dette er noe vi vil 
fortsette å ha fokus på videre.  

Arrangement  
I tillegg til dropin-økter og leie av privat badstue, har foreningen en rekke arrangementer. Våre 
arrangementer er som oftest gratis og åpne for alle. Årets høydepunkt var folkefesten i Bjørvika på 
Sankthansaften. Dette arrangementet har kommet for å bli!  

17. mai for barn og unge. Med støtte fra 17. maikomiteen i Oslo Kommune arrangerte vi 17. 
maifeiring for barn og voksne i robåt og på badstuene. Dette gjorde vi med Akerselva Trebåtforening, 
Åretak og Frelsesarmeen. Norgesmester i munnharpe, Kenneth Lien spilte. Dette var støttet av 
Kulturetaten.  

Sankthans i Bjørvika. Dette er vårt signaturarrangement, og har kommet for å bli! I 2021 ble dette en 
skikkelig folkefest, hvor mange hundre deltok. Arrangementet startet med konsert og dans for barn, 
deretter Terje Vigen (alle vers!), også selve høydepunktet: den flytende fjordingen. Ordføreren tente 
bålet (fjordingen) og deretter var det konsert og dans. NRK Dagsrevyen rapporterte fra 
arrangementet. Arrangementet ble støttet av Bydel Gamle Oslo og Bydel St.Hanshaugen og 
Kulturetaten. Hav Eiendom stilte tomt til disposisjon for bygging av flytende hest. Vi arrangerte 
sammen med vår gode partner Akerselva Trebåtforening. Vi gleder oss allerede til juni 2022! 



Solsnu.I tillegg til å markere årets lyseste dag, markerer vi også den mørkeste og at det snur! Vi feiret 
Solsnu 21.12 med fortellinger fra gammelt av, folkemusikk og elektronikamusikk. Selvfølgelig bading 
og badstue. Arrangementet ble støttet av Kulturetaten og Bydel St.Hanshaugen.   

Äani Sauna. I samarbeid med Det Finsk-Norske Kulturinstituttet (FINNO) og designstudioet Blank 
Blank har vi laget konseptet Äani Sauna. Lyd i badstua. Vi har i høst hatt to Äani Sauna arrangement; 
konserter med anerkjente Jaakko Eino Kalevi og Jimi Tenor. Vi gleder oss til å videreutvikle dette!  

Fjordseminar for barn. Foreningen arrangerte i 2021 seks fjordseminarer for barn i alderen 7-11 år. 
Her fikk barna prøve seg på snorkling og dykking, for å lære om livet i fjæra og hva som lever i fjorden 
i sitt nærmiljø.  Arrangementene var åpne for alle – men invitasjoner ble spesielt sendt ut til skoler i 
Bydel Gamle Oslo og Bydel Alna. To av seminarene ble arrangert sammen med Bymiljøetaten på 
Verdens Miljødag 5. juni. Vi har samarbeidet med biologer fra Lei en Biolog. Badstumester Marie 
Kaada Hovden har vært ansvarlig for arrangementene. Arrangementene ble støttet av Bymiljøetaten 
og Bydel Gamle Oslo.  

Skolesvømming. Foreningen hadde i 2021 to klasser fra Gamlebyen skole på skolesvømming. Dette 
med støtte fra Bydel Gamle Oslo. Dette er noe vi vil se på om vi kan videreutvikle og tilby flere i 2022.  

I tillegg til ALT dette, har vi gjennomført ritualer (aufguss) full- og nymåneseremonier, gratis badstue 
på julaften for muslimske kvinner, samt konsert/DJ på Bademaschinen, Te- og kaffeseremonier samt 
en rekke dugnader. Spesielt takk til medlem Ronald og Rainier for ekstraordinær dugnadsinnsats! 
Vemund Hareide er arrangementsansvarlig på Oslo Badstuforening.   

 



 

Medlemstall  
I 2021 hadde foreningen 3900 medlemmer. I 2021 hadde badstuforeningen rundt 50 000 
badstubesøkende.*  
*Ikke unike besøk, da mange kommer gjentagende ganger. 

Årsregnskap  
Foreningen har i 2021 gjort investeringer knyttet til bygging av anleggene Bademaschinen, 
Svarttrosten og Padlehuken. I tillegg har vi kjøpt badstuene Snipa, Alken og Ærfuglen. Foreningen har 
bygget opp likviditet for å være en robust organisasjon.  

Den største utgiften til foreningen er lønnsutgifter. Foreningen har økt omsetningen med over 100% 
fra 2020. Merk at vi kun har hatt åpent for drift i 6 måneder (koronastengt første halvår). Foreningen 
har en stabil og god økonomi. Se Årsregnskap 2021 for mer informasjon.  

 



 

Ansatte  
I 2021 hadde foreningen 30 ansatte, som tilsvarte ca. 12 årsverk. Foreningen innførte i 2021 
flåtesjefer, ansvarlige for foreningens ulike lokasjoner. Foreningen har også styrket administrasjonen 
for å holde tritt med etterspørsel og utvikling. Foreningen vektlegger faste ansettelser og har 
konkurransedyktige vilkår. De ansatte er representert i styret med 2 personer.  

 

 

 

---------------------------------------------                                                                       --------------------------------------------------- 

Sigrid Vesaas, styreleder                                                                 Ragna Marie Fjeld, daglig leder 
 

 


