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Samskipnaden gir bort et stykke OL-
historie

Norges arktiske studentsamskipnad skiftet i desember ut møbler fra våre
studentboligene på Mortensnes. Nå håper vi de gamle kvalitetsmøblene fra
OL på Lillehammer får leve videre hjemme hos noen andre, og gir bort en
container med retroskatter.

Møblene som nå er skiftet ut ble produsert til OL på Lillehammer i 1994. De
er designet av interiørarkitekt Agnar Kalseth, og produsert i nord-norsk bjørk
av Interiør A/S på Sjøvegan. Det er allerede gitt bort et stort parti av møblene,
men det er fortsatt mange skrivepulter og salongbord igjen. 



«Den kvaliteten vi ser på dette partiet møbler er helt unikt, samtidig ser vi
også at dagens kunder ønsker seg noe annet. Studentene og deres behov har
endret seg svært mye de siste 30 årene, og Samskipnaden tilstreber alltid å
være en attraktiv utleier. Selv om 90-tallet er på full vei tilbake, ser vi et
behov for bytte ut interiør for å være mere relevant og tidsriktig for
studenten. 

Disse regionale designperlene ble spesiallaget til OL-boligene på
Lillehammer i 1994, etter det har de fulgt mang et studieløp og studenters
måloppnåelser gjennom tre tiår. Nå håper vi at møblene kan få enda mer
historie i noen andres eie.

«Møblene er så godt som uslitelig og fremstår nesten som ny,  derfor er
det viktig for oss at disse retroskattene får leve videre" sier Boligsjef i
Samskipnaden Vebjørn T. Jacobsen, som fortsetter.

«Vi håper å få gitt bort de resterende møblene og oppfordrer derfor de som
ønsker et solid skrivebord eller et salongbord om å ta kontakt via annonsene
våre som ligger ute på Finn.no. Vi har begrenset med lagringsplass, så her må
man være rask om man vil sikre seg et stykke OL-historie." avslutter
Boligsjefen.

Første person til mølla der altså

Lenker til annonsene på Finn.no

Salongbord

Skrivebord

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000
studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS
Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene
opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om
studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=240655070
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=239633677


har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet
campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.
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