EUROPAN - VINNEREN ER KÅRET

Illustrasjoner: www.pointsupreme.com
Mandag 18. januar ble vinnerne i Europan 10
ofﬁsielt offentliggjort. For Svartlamoens del var
det prosjektet Proscenium som vant, med et team
bestående av arkitekter fra Hellas og Australia. Et
fransk/svensk team ﬁkk andrepremie med prosjektet
From Trondheim, With Love.
Juryen besluttet å premiere prosjekter som på best
mulig måte hadde utviklingsdyktige byggeprosjekter
for Strandveien 27. I juryens begrunnelse for vinnerprosjektet sies det bl.a.; Prosjektet håndterer
den utfordrende lange, smale tomtesituasjonen og
tilpasser bygningsvolumene til eksisterende nabobebyggelse på en riktig måte. En langstrakt rampe
forbinder de to sidene av tomta, samtidig som den
leder opp til en offentlig bakgård. Herfra har man
også tilgang til en balkong (eller en ”scene” proscenium) ut mot Dora. Med inngående forståelse
forbinder prosjektet programmatisk tetthet, offentlig
tilgjengelighet og krav til naturlig lys til leilighetene, i et forslag med både skulpturelle og romlige
kvaliteter. Juryen fant ingen prosjekter som både
håndterte den overordnede plansituasjonen rundt
Dora og samtidig hadde et overbevisende forslag til
et byggeprosjekt for Strandveien 27 pÂ Svartlamon.
Prosessen så langt har på mange måter vært
uvanlig ved at det ikke er gjort noen økonomiske
vurderinger, eller at boligstiftelsen som mulig oppdragsgiver ikke i særlig grad har vært involvert i
prosessen med å kåre vinneren osv. Det er slik sett
først nå prosessen virkelig begynner. Det er jo imidlertid ﬁnt å fastslå at vinneren hele tiden har vært

blant de klare favorittene til beboerrepresentantene
som har engasjert seg i prosjektet.
På selve kåringen representerte Leif boligstiftelsen
og Eva Kristine Letnes beboerne. Møtet med arkitektene var positivt, og de var svært entusiastiske
på vegne av prosjektet. Interesserte kan sjekke utderes hjemmeside www.pointsupreme.com. For oss
var det viktig å få fortalt mer om hvordan Svartlamon
fungerer, og hvor viktig et gjennomgående økologisk
perspektiv vil være ved et eventuelt byggeprosjekt.
Videre vil det selvsagt være utfordringer knyttet til
det klimamessige for arkitekter som ellers bygger
sine hus i Hellas. Her ligger det jo i premissene at
vinnerne må knytte seg til et norsk arkitektkontor
ved en eventuell oppføring.
Trondheim kommune vil sammen med Svartlamon
boligstiftelse, Svartlamon kultur- og næringsstiftelse
og Husbanken planlegge en workshop med vinnerne i løpet av mars, for å danne et felles grunnlag
for videre prosjektering. En hovedutfordring blir å
utvikle prosjektet i forhold Svartlamons målsetting
som et byøkologisk forsøksområde.
Leif vil presentere vinnerprosjektet på beboermøtet
den 2. februar. Dette vil også være en god anledning for interesserte beboere å melde seg til en
arbeidsgruppe som skal jobbe videre med våre ønsker og innspill til arkitektene. Denne vil også være
sentral på den omtalte workshopen i mars.
Leif

Svartlamon i media
Svartlamon har blitt via oppmerksomhet i media igjen de
siste ukene, med omtale både i NRK og i Adresseavisen.
NRK avla Svartlamon samvirkelag en visitt og dette resulterte i et innslag både i TV-programmet Førkveld og på radio
P1, samt en liten reportasje på nettsidene til NRK Trøndelag. Reportasjen og TV-innslaget kan ses her:
- Her jobbar alle gratis
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.6956249

sier Ann Sylvi, - og samtidig veldig symbolsk: kyllingen ble
redda fra den sikre død, og det er ungene veldig klar over.
Se bakgrunnshistorie på adressa.no:
- Rømte fra slakteren, ble kjæledyr
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1432639.
ece
Soﬁe

- Minibutikk
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/198874
Ellers ﬁkk folk kanskje med seg historien i Adresseavisen
om den lille kyllingen som rømte fra slakteriet Norsk Kylling
på Støren, og som ble redda av en tilfeldig passerende som
tok den forkomne kyllingen med seg hjem. Videre nekta
redningsmannen å levere kyllingen tilbake til slakteriet og
etterlyste gjennom media et nytt hjem. Blant mange interesserte ble Svartlamon kunst- og kulturbarnehage plukket ut,
og kort etter kunne kyllingen Rasmo tas i mot i sitt nye hjem
i barnehagens fjøs. Leder ved barnehagen Ann Sylvi Olsen
forteller at det hele har gått kjempeﬁnt; Rasmo fant seg til
rette med en gang. Rasmo, som er Hvit italiener (og sannsynligvis en ung hane – man er foreløpig ikke helt sikker!),
blir boende på Svartlamon, sammen med barnehagens
høner og sauer. - En skikkelig gladsak,

Svartlamon samvirkelag
Juli 2009 åpnet Svartlamon samvirkelag i Strandveien – en butikk startet og drevet på dugnad av folk som ønsker å
fremme lokalproduserte, økologiske, miljøvennlige og etiske dagligvarer i nærmiljøet. Med en jevnt voksende medlemsmasse som nå har passert 30, bestående av både svartlamonitter og utenforstående, har dette vist seg å bli et prosjekt
som knytter bånd på tvers av bydelsgrenser, samt gitt Svartlamon et ansikt utad på direktesendt riksdekkende TV. Vi kan
være stolte av å ha en slik anti-proﬁttstyrt dagligvarebutikk i nabolaget.
Samvirkelaget ﬁkk i høst 15.000 kr. av Solidaritetsfondet til å handle inn de første varene, og vareutvalget har blitt utvidet
kraftig siden da. Butikken kan nå tilby dagligvarer av de aller ﬂeste typer; fra egg, melk, brød, grønnsaker og kaffe, til
sjokolade, vaskemidler og soyasaus. Og alt er økologisk, biodynamisk, miljøvennlig og/eller fairtrade.
Selv om omsetningen etter oppstart økte over alles forventning, har det ikke vært helt uten utfordringer og problemer. På
grunn av lav omsetning hele jula, romjula og litt utover nyåret har vi nå vært i en situasjon hvor vi hadde mer låst kapital i
varer i butikken enn vi trengte penger til å betale regningene med. Folk oppfordres derfor til å ta turen innom for å se hva
slags varer vi har, selv om utvalget er begrenset akkurat nå, slik at omsetningen igjen kan stige og ﬂere varer kan komme
inn. - Vi vet det er kjipt å gå til butikken bare for å ﬁnne ut at vi er tom for de varene man trenger, men jo ﬂere som tar
turen innom oss før de går til Bunnpris, jo lettere blir det for oss å forsyne folk med de varene de vil ha.
Hvis vi i fremtiden vil nyte godt av å ha vår egen søndagsåpne dagligvarebutikk rett rundt hjørnet er det bare rusle ned på
Strandveien for å kjøpe et alternativ til Toro, eller for å jobbe med arbeidsoppgaver i eller utenom åpningstid. Arbeidsoppgavene kan bestå av mer enn å stå bak disken, og det meste er slettes ikke vanskelig eller tidkrevende; bestilling av
varer via nett, opptelling, sortering, passe på at det ikke går tomt for kassaruller, sette nye varer i hyllene, skrive prislapper etc. Dette er oppgaver som kan utføres uten å binde seg til å jobbe faste tidspunkter i butikken.
Har du lyst til å hjelpe til, har spørsmål, kommentarer, ris, ros, ønsker, eller bare lurer på om det er mer melk igjen i butikken idag? Stikk innom eller ta kontakt på:
E-post: svartlamonsamvirkelag@gmail.com
MSN: svartlamonsamvirkelag@gmail.com
Skype: svartlamon.samvirkelag

Thorbjørn Kallestad og Charlotte Lunøe

Opprop for Hausmania
Hausmannsgate 40 (vestbredden vel vel) og 42 (Alle Kanter
beboerforening) og Brenneriveien 1 (der Hausmania skal bygge
økohus) vil med dette spørre Svartlamoen om en støtteerklæring. Dette
fordi vi for en måned siden ble truet med salg av byråd for byutvikling i
oslo. De siste ukene har vi jobbet aktivt for å ferdig stille et privatforslag
som skal opp i neste bystyremøte til avstemmning. Ved dette forslaget
skal det ligge en infopakke som skal inneholde bla støtteerklæringer fra
naboer, beboernes arbeidsplasser/aktivitetsplasser, lignende prosjekter
osv.
Det er nå opprettet et opprop for å stoppe salget av det selvstyrte
Byøkologiske Hausmannskvartalet, signer her og spre dette gjerne
videre:
Signer her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2533
Opprop:
Med dette støtter vi utviklingen av det eksisterende
Hausmannskvartalet som et selvstyrt og byøkologisk kultur- og
boligkvartal. Undertegnede ber om at Oslo bystyres intensjoner i den
vedtatte reguleringsplanen overholdes og iverksettes i tråd med
brukernes ønsker. Et salg av eiendommer på det aktuelle området som
Byrådet nå går i bresjen for, vil kun undergrave Oslo bys troverdighet
som alliansepartner i fremtidige miljø- og sosiale boligspørsmål. Vi ber
innstendig om at salgsplanene annuleres for å fortsette videre
forhandlinger med brukerne i Hausmannsgate 40 og 42, med sikte på å
komme fram til en bindende og tilfredstillende leiekontrakt alle parter
kan leve med.
Om Hausmansgate 40: http://squat.net/vestbredden/
Fra Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3443826.ece
-Mediegruppa ber beboermøtet ta stilling til følgende:
Hvilken form for støtte Svartlamon kan bidra med? Skal støtten være
symbolsk i form av skriftlig erklæring eller kan det være aktuelt å
bevilge midler fra Solidaritetsfondet?

