
Bygningsoversikt kulturkvartalet 

Dette er et dokument som beskriver bruk og oversikt over de forskjellige bygningene i kulturkvartalet. Det er litt om historien, bruk og 
størrelser. Det ligger ved PDF filer med plantegninger. Bygningene som er beskrevet er Biblioteket, Aladdin kino, Kulturskole, Konservativen, 

Blackbox med Domino, Folkets hus og brannstasjonen. Noen av bygningene vil etter innflytning i nye «Storsenteret» til dels bli stående tomme. 
Planer for fremtiden? 

•



Biblioteket 

Bygningen har BRA 2521 kvadratmeter og består av 3 etasjer og kjeller. 

Gutteskolen som dette var er oppført i1881, tegnet av Gustav Blom Kielland og bekostet i sin helhet av Brennevinsamlaget. I 1985 flyttet biblioteket inn i lokalene. Lokalene 
blir ledige fra 2022 da biblioteket skal flytte til tidligere 
"Halden Storsenter". 

Tilstand: 

Bygget må rehabiliteres med nytt tak og oppgradering av tekniske anlegg som for eksempel heis og el. Videre må fasade og vinduer oppgraderes. Innvendig er bygger flexibelt 
og kan bygges om til mange formål. 



Aladdin kino 

Aladdin kino er bygget ca 1920 og hadde da balkonger. Det har vært visninger siden 1922. Kinoen ble ombygget slik den er i dag i 1970 åra. Bak lerretet er det 2 
leiligheter som i det senere har vært brukt til kontorer. I mars 2001 fikk kinoen en betydelig oppgradering i form av nytt digitalt utstyr og lerret. I 2011 atter en 

ombygging med nye seter og nytt amfi og også en tilnærming til mer universelt utformet innvendig. 

Mellombygget (Bygget mellom Ynglingen og kinoen) ble oppført 1999 som et servicesenter til kinoen. 



Kulturskolen 

Ynglingen eller kulturskolen er oppført 1860 med en ombygging 1999. Det er et bruksareal på 
285 kvadrat fordelt på 2 etasjer. Bygget er i bruk for kulturskolen. Kongerommet er i 

tilknytning til kulturskolen. 



Konservativen 

Konservativen er en historisk trebygning med 1047 kvadrat BRA. Den er oppført i laftet tømmer, første etasje etter en bybrann i 1759. Omkring 1770 ble andre etasje påbygd, og der 
ligger Rosenlundsalen, som er ansett for å være Norges eldste teatersal. Bygningen har navn etter Den konservative Arbeiderforening. 

Konservativen var fra 1991 til 2004 tilholdssted for kontorene til Østfold Teaterverksted, senere Østfold Teater. 



Blackbox 

Black boks er en kulturscene gitt byen av sparebankstiftelsen. Brukstid fordeles i dag av kommunen. Lokalene gjennomgikk en oppgradering i 2020. 



Domino 

Domino ligger i sammenheng med Black Box og er i dag tilholdssted for kommunens ungdomsklubb. lokalene blir fristilt i 2022 da man flytter tilbudet til nye lokaler i Os ale 3. 



Folkets hus 

"Folket hus" Tordenskjoldsgate 

I lokalene 2 - 3  etg er det i dag kommunale tjenester. 11 etg bruker NAV deler av lokalene. Bygget inneholder også en storsal med toaletter og garderobe anlegg. 



Brannstasjon 

"Gamle Brannstasjon" 

eies av HKP (Halden Kommunale Pensjonskasse) 

Lokalene huser i dag litt frivillighet, men er i det hele fraflyttet. 

Lokalene er slitt og er i sterkt behov av rehabilitering. 




