Seneste nyt fra det fydende bofællesskab
Så er vi ankommet til Randers med fem små huse, som vi nu skal til at indrette og udsmykke. Vi
byggede dem på pladsen foran Bygning 5 i Kolding, med folk fra Råværket, og på Grobunds
Byggefestival uden for Ebeltoft, hvor vi også byggede fem tømmerfåder.
Det fydende bofællesskab er inspireret af Pirathavnen i Erdkehlgraven, også kendt som Fredens Havn,
som staten brugte 26 millioner kroner på at rydde, så nogle rige naboer på Holmen kunne få en ‘pæn’
udsigt. Og så var der i øvrigt 0 kroner til at hjælpe de mennesker, som man gjorde hjemløse.
Vi begyndte turen på Gallopperiet og hos Maskine, Maskine Amager, hvor vi udviklede forslag til
fydende ungdomsboliger i Stadsgraven på Christiania. Derefter tog vi til Holbæk, hvor vi sammen
med Hawila-projektet udviklede forslag til et fydende bofællesskab i Holbæks nye havn.
Vi rejser rundt i landet for at undersøge mulighederne for at etablere fydende bofællesskaber,
fortælle om det og bygge elementer til det.
Vi vil gerne vise, hvordan man kan leve off-grid på vandet i små huse skabt af genbrugsmaterialer af
og til mennesker, som ikke passer ind i de normale kasser på land. Samtidig vil vi gerne stille
spørgsmål til den ‘udvikling’ der præger de feste danske havnebyer, hvor tidligere tiders funktioner
erstattes af moderne marinaer og dyre etageejendomme helt ned til kajen.
For hvem skal betale for at sikre disse boliger mod de fremtidige havvandsstigninger, stormfoder og
voldsomme vejrfænomener, som beboernes eget uhæmmede forbrug er med til at skabe?
Og skal der kun være plads til de rige på havnen?
Fra d. 9 – 23 august ligger vi til kaj mellem Havnebadet og Limfjordsbroen i Aalborg, hvor vi viser
resultaterne af vores arbejde – en lille bolig, en sauna, et multtoilet og et drivhus på tømmerfåder.
Der er også et lille fydende shelter, så kom forbi og besøg os!
Se events på Utzon Centers hjemmeside.

De fem huse på kajen i Randers, juli 2022.
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Dima og Ana flosoferer over hvordan man bygger en sauna på pladsen foran Bygning 5 i Kolding, juni 2022.

En af tømmerfåderne afprøves i lagunen ud for Grobund – og de mindste skal også med ombord, juli 2022.
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