
SANDNESPORTEN 
– et kraftsenter 

i morgendagens Sandnes

NLM Sandnesporten



NLM Sandnesporten A/S (org nr 920 438 113) legger herved 
inn bud på Sandnes gamle brannstasjon med beløp 
kr. 0 000 000. 
 
Dette er under de forutsetningene som Sandnes kommune ved Sandnes Tomteselskap 
har oversendt i skriv av 7 februar 2018. Omregulering til vårt formål må oppnås. Nærmere 
beskrivelse av budgiver finnes i avsnitt 1. Budgiver.

Vår visjon er å utvikle brannstasjonen på en miljøvennlig måte, der vi beholder eksisterende 
bygningsmasse. Dette bygget vil i sin helhet bli benyttet av NLM Gjenbruk, NLM Miljø AS og 
Misjonssalen Sandnes. I tillegg vil vi oppføre et nytt bygg på 3 etasjer med 1500 m2 grunnflate 
så snart tilstrekkelig kostnadsdekning fra leieinntekter er sikret.  Vi har vært i kontakt med 
flere bedrifter som ligger langs den framtidige bussveien og har registeret interesse for et 
framtidig leieforhold. Totalt utnyttet areal omfatter omtrent 10 000m2.

Vårt konsept er nærmere beskrevet i følgende avsnitt :

1. Budgiver 
2, Nybygg
3. Gjenbruk og miljø
4. Aktivitets- og menighetsarbeid
 
5. Annen utleie
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Kjøper er NLM Sandnesporten AS, et 
datterselskap av NLM Eiendom AS.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Nord Euro-
pas største misjonsorganisasjon, driver og forvalter 
mye av sin eiendomsrelaterte virksomhet gjennom 
NLM Eiendom AS og dets datterselskaper. Den stør-
ste delen av utleievirksomheten er relatert til egen 
virksomhet, mens noe også er rent forretningsmes-
sig utleie. Samtlige av disse selskapene har, uansett 
hvilken virksomhet det leies ut til, vedtektsfestet at 
alt skal skje til det beste for NLM. Brannstasjonen 
kjøpes via NLM Eiendoms` datterselskap 

NLM Sandnesporten AS.  
NLMs eiendommer er i konsernregnskapet pr 
31.12.17 samlet bokført til ca 1,1 mrd. Virkelige 
verdier er trolig en del høyere. Eiendommene er 
lokalisert ganske bredt utover i Norges land, hvor 
Sandnesregionen er et av våre satsingsområder.

Totalt omsetter NLM-konsernet for ca 1,5 mrd årlig 
og har i overkant av 2000 ansatte fordelt på 1700 
årsverk. NLM har ansatte i ca 15 ulike land, både i 
Sør-Amerika, det nordlige og østlige Afrika, 
samt Asia.

1. Budgiver

Nytt bygg på ca 4500 m2.  

I tillegg til ombygging og oppgradering av eksis-
terende bygg (gamle brannstasjonen), vil vi bygge 
et nytt og moderne bygg med ca. 4500 m2 bruksa-
real fordelt på 3 etasjer.  Bygget blir tilrettelagt for 
handel av varer som er plasskrevende, og plasseres 
slik at vi får direkte inngang fra bakkenivå til både 1. 
og 2. etasje.

Dette bygget tenker vi vil bli utleid i sin helhet, og 
har allerede flere interessenter. Bedrifter som blir 
berørt av ny bussvei gjennom byen har vi allerede 
kontaktet og har en dialog med. Før realisering 
av dette bygget, vil vi aktivt invitere alle som blir 
berørt av bussveien Vi er også åpne for dialog med 
videreutvikling av eiendom sammen med andre 
interessenter som har vært involvert i budrunde, for 
å utvikle og tilrettelegge lokaler til disse. 

2. Nybygg

Vårt konsept er nærmere beskrevet i følgende avsnitt :

1. Budgiver 
2, Nybygg
3. Gjenbruk og miljø
4. Aktivitets- og menighetsarbeid
 
5. Annen utleie
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Det grønne skiftet – med den gamle brann-
stasjonen i Sandnes på toppen av pallen.

Salg av brukte artikler er mer trendy enn noen gang, 
og en bransje i stor vekst. NLM Gjenbruk har gjennom 
de siste tolv årene vist seg som en seriøs aktør som 
bidrar positivt i forhold til gjenbruk og gjenvinning, og 
som også fremstår som en viktig pådriver i forhold til å 
skape en møteplass for mennesker i alle aldre på tvers 
av etnisk og sosial tilhørighet. 

NLM Gjenbruk ser på den gamle brannstasjonen i 
Sandnes som en mulighet til å skape Norges første og 
eneste ”kjøpesenter” bestående av flere ulike, større og 
mindre gjenbruksbutikker. NLM Gjenbruk er en ledene 
aktør og tilrettelegger i den nystartede bransjefore-
ningen for ideelle gjenbruksaktører - Omatt. Vi ser på 
Sandnes som en naturlig mulighet til å inkorporere 
andre aktører foruten oss selv.

NLM Gjenbruk vil gå nye veier for å 
skape et sosialt sentrum for gjen-
bruk og bærekraft - ikke bare for 
Sandnes - men for hele regionen. 
Ikke bare én butikk, men et kraft-
senter som beriker mennesker og 
som lar dem være med på det vi 
ønsker - å skape bærekraft - lokalt 
og globalt. Lykkes vi, blir den gamle 
brannstasjontomten i Sandnes noe 
langt mer enn nok et stort varehus 
på rene kommersielle premis-
ser. Det blir en unik ”must see” 
lokasjon – både i inn- og utland. 
Vi er klare – hvis Sandnes gir grønt 
lys – for å sette Sandnes øverst på 
miljø-pallen.

Klar til satsning
Vi har i 2017 styrket administrasjonen sentralt med to 
årsverk, med butikkutvikling som et tydelig satsnings-
felt. Vi legger derfor nye rammer for butikkutvikling og 
søker å profesjonalisere dette ytterligere med et tydelig 
konsept. 

NLM Gjenbruk har lagt grunnlaget for å kunne ansette 
lønnede daglige ledere, noe som igjen åpner opp for 
økt profesjonalisering i aktuelle butikker samt enda 
flere merkantile muligheter. Salg av mat gjennom 
kafédrift er også en nøkkel inn i dette. En eventuell eta-
blering i Sandnes vil være flaggskipet innen vår satsing, 
og vil involvere en ansatt senterleder og enkel kafédrift.

Idé og formål
Vår overordnede idé og vårt formål i Sandnes er klar: 
å skape bærekraft. Gjennom våre eksisterende 33 
butikker har vi lagt grunnen for ryddige og oversiktli-
ge bruktbutikker, hvor den mest distinkte duften, er 

duften av nytraktet kaffe og ferske vafler. Men det vi 
ønsker i Sandnes, er et nytt konsept som løfter gjen-
bruks-shopping til et nytt nivå. Tanken er å utnytte 
hele første plan, samt ta i bruk mesaninløsninger for å 
oppnå maksimal utnyttelse av arealene.

Noen av punktene vi konkret ønsker å løfte frem i 
forhold til en satsing i Sandnes er:

A. Senterleder
En viktig enkeltfaktor for å lykkes med en stor-
satsing som den vi har tenkt i Sandnes, vil være en 
enda tydeligere struktur med en ansatt senterleder. 
Våre butikker er til nå utelukkende drevet av frivillige. 
Men denne satsingen krever en betalt senterleder 
som vil være tilstede hele tiden og kunne følge opp 
alle oppgavene og de målene vi har med denne sat-
singen. Videre vil mulighetene for et samarbeid med 
kommunen i forhold til tiltaksplasser og språkopplæ-
ring med mere også underlettes med en ansatt leder.

B. Shoppingopplevelsen
Vi vil ta i bruk anerkjent varehan-
delskunnskap, for ytterligere å 
nærme oss en «ny-butikk» i butikk-
presentasjonene. Vi setter oss altså 
fore å foredle det som gjør en gjen-
bruksbutikk spennende - skattejak-
ten - samtidig som vi til fulle bruker 
de virkemidlene en kommersiell 
aktør benytter. Lyse flater, kreative 
løsninger, mangfold, god og ryddig 
oversikt er noen få av stikkordene. 
Butikkene skal oppleves like mye 
som en kreativ og sosial møteplass, 
som butikker. Med miljøfundamen-
tet i bunnen, ender vi opp med en 
vinnerkombinasjon.

C. Kafé
Vi ser for oss å en kafé sentralt plassert i lokalene. 
Vi har en del erfaring med våre «kaffekroker» hvor vi 
i dag serverer gratis kaffe og vafler. Disse fungerer 
allerede som populære samlingspunkt, gjerne for den 
gruppen som ikke har arenaer hvor de møter andre 
mennesker. En kafé vil ha som et hovedformål å være 
et sosialt samlingspunkt. Vi har stor tro på at vi skal 
få dette til, mye basert på de erfaringer vi allerede 
har gjort oss gjennom over tredve butikker over hele 
landet.

D. Sikker og transparent nedstrømsløsning
Vi har i dag ulike team som jobber meget godt med 
henting, mottak og avhending av varer. Dette søker 
vi å få enda bedre rutiner på gjennom en eventu-
elt nyetablering. Dette er viktig å nevne fordi det vil 
sannsynlig utgjøre en merkbar forskjell i Sandnes og 
området rundt, når en 1700m2 gjenbruksbutikk får 
sving i mottak og henting av ting som kanskje ville 
gått til avfall. 

3. Gjenbruk og miljø

FAKTA - NLM Gjenbruk 
Har per dags dato 33 gjenbruks-
butikker fordelt over hele landet, 
fra Tromsø i nord til Kristiansand 
i sør. Våre butikker drives av ca 
1700 frivillige. Alt overskudd 
prioriteres inn mot NLM sitt 
bistands- og utviklingsarbeid og 
noe støtte til NLM sine nær-
miljøsenter / frivilligsentraler i 
Norge. Flere av våre prosjekter er 
NORAD- støttet. Innen utgangen 
av 2020, søker man å etablere 
mellom 15-20 nye gjenbruksbu-
tikker fordelt over hele landet. 



Det nylig opprettede NLM Miljø leverer løsninger i 
det grønne skiftet, der Sandnes egne innbyggere kan 
bidra aktivt til en bedre ressurs-
forvaltning. NLM Miljø etablerer i 
disse dager en sikker og transpa-
rent nedstrømsløsning for klær, 
sko, ting og tang som ikke selges 
i butikkene. Videre utvikles for-
retningsområdet innsamling og 
eksport av tekstiler. NLM Miljø vil 
være en servicefunksjon for både 
NLM Gjenbruk og for Sandnes sine 
innbyggere. 

NLM Miljø utvikler også framtids-
rettede, miljøvennlige og effektive 
løsninger for innsamling. Tekstil-inn-
samlingsbokser – med sensorer for sikker og miljø-
vennlig trafikkavvikling – og andre framtidsrettede 
innsamlingsmetoder vil gradvis innføres.

Noe uteareal i Sandnes vil bli brukt til slep/henger 
for eksport og vedlikehold. Eiendommen gir således 

nødvendig fleksibilitet for vekst. 
Arbeidet vil utvikles i samarbeid 
med et nettverk av kunder primært 
i Europa. Denne delen av arbeidet 
er allerede godt i gang og går etter 
planen. Videre vil det bli etablert et 
enda tettere samarbeid med våre 
allerede eksisterende butikker i 
Rogaland.

E. Samspill med Sandnes
Redesign-workshops. Minikonserter. 
Temakvelder. Barnehage/skolebe-
søk. Dette er bare noen av aktivite-
tene vi gleder oss til å virkeliggjøre 

hvis dette prosjektet realiseres. Vi ser kjempespennen-
de muligheter for mange konkrete aktiviteter som vil 
skape samspill med Sandnes.

FAKTA - NLM Miljø AS 
Ble etablert 1.nov 2017 
og er eid av NLM. 
Formål: ”Skal bidra til et bedre 
miljø og drives etter Norsk Luth-
ersk Misjonssambands (NLMs) 
verdier og framstå som et tro-
verdig og profesjonelt alternativ 
til eksisterende aktører innenfor 
virksomhetsområdene innsam-
ling, gjenvinning og eksport av 
gjenbruksprodukter.”
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Vi ønsker å bygge et aktivitets- og menighetssenter 
der alle generasjoner og mange nasjonaliteter møtes. 

Med god adkomst og sentral beliggenhet nær 
sentrum, ser vi store muligheter. Her vil det foruten 
handel av både nytt og brukt, bli et kultursenter 
gjennom variert og utadrettet menighetsarbeid. På 
denne måten vil det være aktivitet hver dag gjennom 
hele uka, og et møtepunkt for ulike generasjoner og 
nasjonaliteter. Vi ønsker å tilby følgende tilbud i aktivi-
tetssenteret:

Misjonssalen har i dag ca 130 voksne medlemmer i 
tillegg til omtrent 90 barn. Vi har de siste årene opp-
levd en stor økning av barnefamilier.

Vi er en aktiv forsamling for de fleste aldersgrupper 
og i tillegg til søndagsmøter med søndagsskole har vi 
følgende tilbud:

• Barneforeninger: Vi har en barneforening som
 samles ukentlig for å drive med ulike leker og 
 aktiviteter.
• Ungdomsklubb: Rusfritt helgetilbud for ungdom 
 fra 7. klasse.
• Eldretreff: Eldre i alderen 65-100 år møtes for en 
 hyggelig stund med mat, andakt, utlodning og 
 turer.
• Innvandrerarbeid: Vi har en gruppe fra 
 Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF) som møtes 
 fast i Misjonssalen. I tillegg støtter vi aktivt oppun-
 der den aktivitet som mange av våre medlemmer 
 gjør i innvandrermiljøer.

Tilbudene våre samler mange som ikke er med-
lemmer i forsamlingen, og vi mener derfor at vi er 
et positivt tilskudd til lokalmiljøet. Misjonssalen blir 

drevet hovedsakelig på frivillig basis, men vi har en 
ansatt forsamlingsleder i 50 % stilling og en barne- og 
familiearbeider i 50 % stilling.

• Konferanse: Forsamlingssal og konferanse fasiliteter  
 med plass for inntil 500 personer, inkludert 
 selskapslokale
• Kafé: I samarbeid med NLM Gjenbruk ønsker vi å 
 ha en kafé som foruten å være en sosial møteplass 
 for kunder i gjenbruk, kan brukes til kirkekaffe på 
 søndager og kantine for de som er her i uken.
• Atelier: Vi ønsker å tilby lokaler for atelier for 
 lokale kunstnere.
• Trening: Vi ønsker å pusse opp dagens gymsal, og 
 leie denne ut til ulike grupper.
• Utdanning: utrede mulighetene for et samarbeid  
 mellom NLM Gjenbruk og en pedagogisk aktør 
 med gjenbruk i fokus. 
 Se eskilstunafolkhogskola.nu/kurser/recycle-design 
 for et eksempel på dette fra Sverige. 

Dagens lokaler i Langgata er lite egnet til vårt arbei-
de, både med tanke på størrelse og funksjonalitet. Vi 
opplever også utfordringer i et belastet nærmiljø. 

Med nye lokaler i brannstasjonen ønsker vi å 
videreutvikle alle de aktivitetene vi har i dag. 
Samtidig ser vi et stort potensiale i samlokalisering 
med en gjenbrukssatsing. Det vil åpne for menings-
fulle aktiviteter for frivillige og pensjonister, en arena 
for integrering og sosial omgang for innvandrere, og 
det vil være med på å redusere forbruket og bedre 
miljøet.

4. Aktivitets- og menighetssenter



5. Annen utleie
Eksisterende arealer på eiendommen vil bli tilret-
telagt for bedrifter langs bussvei via nybygg på ca 
4500m2 (se punkt 2. Nybygg) 

Utleie av eksempelvis legevakten med lager ca 900m2 
og etablering av bensinstasjon, selvbetjent vaskehall 
med nyeste miljøteknologi av selvvask og vaskemas-
kinsystemer er også påtenkt.

Det etableres også ladestasjon for elektriske biler. Det 
vil si at vi har ca 5500m2 med arealer som tilretteleg-
ges for bedrifter langs bussvei, og andre interesserte 
Sandnes-bedrifter, i tillegg til nevnte bensin, vask, og 
ladestasjon. Dette kommer godt frem på underståen-
de tomteplan. 

Totalt utnyttet areal omfatter omtrent 10 000m2.



En helt unik mulighet 
for morgendagens 

Sandnes

Sandnes ønsker å være i sentrum for fremtiden - romslig, modig og sunn. 
En klimavennlig og bærekraftig by som ivaretar innbyggerne så vel som 

miljøet. Vi kunne ikke være mer enig i målsetningene. 

NLM Sandnesporten AS ønsker gjennom en ervervelse å være 
en hovedaktør for å skape et unikt møtested. Hvor handel, nyvinning og miljø 

forenes i en romslig, modig og sunn møteplass. Hvor nye bånd knyttes og 
forsterkes - på tvers av kultur, etnisitet og samfunnslag. 

Vi kaller det sosialt entrepenørskap. 

Har Sandnes råd til å la denne muligheten gå forbi?

NLM Sandnesporten


