
Til Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset AS den 29. april 2013 
 

 

 

Bakgrunn. 

Skedsmo Samfunnshus A/L ble stiftet 12. oktober 1960, og selskapet stod for bygging og drift 

av Skedsmosenteret i Furuveien på Skedsmokorset.  

I henhold til avtale mellom Skedsmo Samfunnshus A/L og Hakon Gruppen Eiendom AS ble 

eiendommen og selskapet overdratt til Hakon Gruppen Eiendom AS pr. 1. september 2000, og 

Hakon Gruppen Eiendom AS overtok derved ansvaret for videreutvikling og drift av 

Skedsmosenteret. De overtok også navnet Skedsmo Samfunnshus A/L.   

De tidligere eierne av Skedsmo Samfunnshus A/L dannet samtidig et nytt selskap med 

begrenset ansvar for drift av kulturlokalene – Samfunnshuset på Skedsmokorset BA, og 

samtlige tidligere andelseiere var med. Samfunnshuset på Skedsmokorset BAs oppgaver var 

fra nå kun å drive og videreutvikle kulturlokalene i Skedsmosenteret. 

Senere overtok ICA Gruppen Eiendom AS via oppkjøp av Hakon Eiendom Norge AS 

eierskapet og ansvaret for driften av Skedsmosenteret, og derved også eierrettighetene til 

navnet Skedsmo Samfunnshus A/L.  

Norske myndigheter påla alle samvirkeforetak registret som BA å omdanne sin selskapsform 

til noe annet innen 31.12.2012. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA ble i ekstraordinær 

generalforsamling 2012 vedtatt omdannet til Samfunnshuset på Skedsmokorset AS, mens ICA 

Eiendom Norge AS har vedtatt å endre navn fra Skedsmo Samfunnshus A/L til Skedsmo 

Senter SA. 

Navnet Skedsmo Samfunnshus har i alle år på folkemunne vært forbundet med vår drift av 

kulturlokalene i Skedsmo Senter, og da selskapsnavnet ikke lenger er i bruk, er styret av den 

oppfatning av at det kan være hensiktsmessig å forsøke « å ta tilbake» vårt opprinnelige navn. 

Våre lokaler er fortsatt utvendig merket med Skedsmo Samfunnshus. 

Etter en henvendelse til ICA Eiendom Norge AS har styret fått bekreftet at vi står fritt til 

eventuelt å ta i bruk navnet Skedsmo Samfunnshus AS dersom generalforsamlingen ønsker 

dette. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gis fullmakt fra Generalforsamlingen i 2013 til 

å endre navn fra Samfunnshuset på Skedsmokorset AS til Skedsmo Samfunnshus AS. 

 

 

Skedsmokorset, den 15.april 2013 

 

Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset AS 


