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D.I.Y! Gratis kurs
Det blir kurs i å lage lommebok av 
drikkekartong tirsdag 9. mars klokka 
19. Da det er sykt kaldt i Fru Forsell 
må kurset holdes på kontoret. Ta med 
en ren drikkekartong type stor, gjerne 
fler. Kurset tar ca en halv time men 
er verdt en hel dag minst ;) Veslemøy

Kinostoler 
gis bort!

Loftet på Villbo 
har ca 20 

forelesnings/
kinostoler 

(sammenhen-
gende) 

som vil kastes i 
løpet av våren. 
Hvis noen vil ha 

dem, ring 
Eddie på tlf 
45463871.

Aktivitetskalenderr:
KonSerter

Onsdag 3.mars  
Bergen Mandolinband 
Ramp

Lørdag 6.mars  
Trondheim Metal Fest 2010 
Verkstedhallen
 
Søndag 14.mars  
Brutopia (Fin)  
Suohauta (Fin)  
UFFA

Lørdag 20.mars  
Motorpsycho  
Supersilent  
Verkstedhallen

Onsdag 24.mars  
Maria Kannegaard  
Ramp

Fredag 26.mars  
Avdeling 5 (S) 
Tjernnobyl Dødar (S)  
UFFA

DIVeRSe

Søndag 7.mars  
Alle vi barna i Bakkeby-
grenda  
Barnefilmklubben
Rosendal kl 1400  

Tirsdag 9.mars  
Lær å lage lommebok av 
melkekartong  
Kursholder Veslemøy fra Fru 
Forsell. Gratis kurs kl 1900 
på kontoret 

Onsdag 17.mars  
Assassins 
Musikal  
Verkstedhallen

Torsdag 18.mars  
Assassins  
Musikal 
Verkstedhallen

Søndag 21.mars  
Lotte fra Oppfinnerland 
Barnefilmklubben
Rosendal kl1400  

Søndag 28.mars  
Per och Monstret  
Rosendal kl1400  
Barnefilmklubben

Torsdag 4.mars  
Musikk-Kviss  
Ramp kl 2030-2300

Barnegruppa:
Tusen takk til alle som kom på karnevalet!
Det var 20 barn og hvor mange foreldre 

rakk jeg ikke å telle.

Nye datoer:
* Torsdag  4 mars kl 17.30-19.30 

Kom å tegne, leke, male, klippe, lime, 
hoppe og klatre!  

* Torsdag 18 mars kl 17.30-19.30   
Dansekurs!

Kveldsmat begge kvelder!  
Si gjerne fra om du kommer, men gjør du 

det ikke og har lyst å komme likevel - 
så kom da vel :) 

Har du en ide, eller noe du har lyst å 
overraske barna med så kom med det! 

Det er åpent for det som er gøy 
og koster det litt penger 

så går det også bra.

Hilsen Birgitte
mob 95814338

birgitteaspen@hotmail.com

Tenk sjøl, bli sjølforsynt!

Så dine frø nå! Det er på tide å tenke på årets 
dyrkingssesong. Start allerede nå å sette ned frø 

til spiring innendørs. Svartlamon har mange om-
råder hvor du som beboer kan plante ut grønn-

saker til våren. Et eksempel er Økohagen på 
toppen av Nordtvedts gate. Men mange hus har 

egne hager som kan brukes til formålet. 
 

"Leüthens frø" bak KBS-senteret har masse 
økologiske frø. Gå sammen med naboen og 

start å bearbeide jorda straks snøen forsvinner. 
Trenger du tips eller kontakter, kontakt gjerne 

undertegnede.
 

Lykke til 
Espen

hva vil vi med europan?  
s. 5

valgresultat  
s. 3

søknad til soldaritetsfondet  
s. 3

fire møter, fire 
oppsummeringer  

s. 4-5 hei og hadet  
s. 6

Fra karneval på barnehagen 18. februar                Foto: Lena Knutli
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Blant Blomster & Vrak

Bulletinen inneholder i hovedsak to 
typer stoff; redaksjonelle saker og 
offisiell informasjon fra beboerforen-
inga og stiftelsene. I tillegg kommer 
leserinnlegg og kunngjøringer.

Blant blomster & vrak tar imot saker 
til beboermøtet for forhåndsomtale. 
Bidragsytere bes avtale leveringer 
på forhånd, og bidrag må leveres 
digitalt og (i god tid) før annonsert 
deadline.

Mediegruppa er redaksjon, med 
møter hver tirsdag kl 19.00 på 
kontoret i Strandveien 37. 

E-post: mediegruppa@svartlamon.org

Blant Blomster & Vrak dette nummer:
Anniken Einan (tekst) 90701611
Anja Johansen (tekst) 90775921
Charlotte og Lui Lunøe  
(distribusjon) 41069494
Espen Hernes (tekst) 93258485
Sofie Engelstad (layout) 95923328
Øystein Hansen (tekst) 94892515

Deadline 
neste 

BB&V:

mandag 
22. 

mars
!

Vedtak fra forrige beboermøte

Ingen vedtak denne gang.

IInformasjon fra boligstiftelsen
Europan
Tiden er nå moden for å starte arbeidet med vinnerprosjektet i europan- 
konkurransen for alvor. Det innkalles herved til informasjonsmøte/oppstarts- 
seminar for alle interesserte, i beboerlokalene/kontoret onsdag den 10.mars kl 
1800. Tilstede på møtet vil Per-Arne Tefre fra kommunen være. Han vil  
informere om punkter som fremdriftsplan, finansiering og workshop med arkitek-
tene. Alle som ønsker å være med i arbeidsgruppa om dette må stille på møtet.

Innlogging beboerdatabasen
Vi anbefaler alle å skaffe seg innloggingsnavn og passord til beboerdatabasen.  
Her kan du sjekke kontostatus, innbetalinger osv. Send mail til  
boligstiftelsen@svartlamon.org

Nyhuset
Det er avholdt beboermøte i Strandveien 37. Her ble det enighet om ulike kjøre- 
regler for musikk, festing, vasking o.l. Det ble også avtalt å ha en stor dugnad for  
alle beboerne i uke 12 (22.03–28.03). Formålet er rundvask, oljing av vinduer  
(blir ordnet med lift), kasting av søppel, orden i kjeller osv.

Rør – isolering
Vi minner om viktigheten av å ha vannet rennende når det blir styggkaldt. Hvis  
du har rør som fryser ofte bør du sjekke om de er isolert. er de ikke det kan du  
kontakte kontoret.

Valget
Husk å bruke stemmeretten din :)

Bakgårdsprosjektet
Vi innkaller hermed alle interesserte til planleggingsmøte om bakgårdsprosjektet 
i Biskop Darres gate onsdag 3.mars. Dette gjelder i særdeleshet alle beboere  
som er berørt direkte, men vi trenger jo som kjent mange gode hjelpere så vi op-
pfordrer også andre til å delta. Byggmester Arnleiv vil delta og fortelle om hvor 
dan dette prosjektet er tenkt gjennomført, og hva som vil behøves av beboer- 
medvirkning.

Verkstedet
Det er nå en gruppe i gang for å gjennomgå situasjonen på verkstedet. Vi min-
ner i denne forbindelse om at verkstedet er en arbeidsplass, og ikke en arena for 
annen aktivitet. Og husk; RYDD OPP ROTeT eTTeR DeG!

KampER VED VEstbREDDEn 

Som de fleste sikkert har fått med seg, ble 
beboerne i det kommunale bygårdkvarta-
let Hausmannsgate 40 og 42 i Oslo kasta 
ut med politimakt 12. februar. svartlamon 
beboerforening har sendt støtteerklæring 
til beboerne, med kopi til Oslo kommune 
og byråd, og Eiendoms- og byfornyels-
esetaten. Erklæringa er også sendt som 
avisinnlegg til osloavisene. brevet kan 
leses på svartlamon.org. Følg med på net-
tside og forum for oppdatert informasjon 
om situasjonen for hausmannsbeboerne. 
 
Sofie 

Til beboermøtet: 
Gratisbutikken og Barnegruppa inn i nabolagsmøtene

Jeg foreslår at det blir skapt en struktur lik valg av flykorepresentanter. At hver 6. måned velges det inn 
2 representanter for Gratisbutikken og Barnegruppa, med oppstart i mars, samtidig som vi velger ny fly-
korepresentant. På denne måten blir det mere aktivitet ut i nabolagene. Målet er å skape åpenhet og fine 
muligheter for å legge inn sin egeninnsats.

Birgitte Aspen

ETTERLYSNING

Følgende innbetalinger til huleiekontoen mangler navn på 
avsender:

18.01.10. kr. 3000,-
05.02.10. kr. 7500,-

Gjelder dette deg oppfordrer vi til å medbringe en kvittering 
til kontoret snarest.

SquatterS like uS 
27 februar - 2 marS 2010 på podium

Velkommen til en utstilling med 
tema hus og landokkupasjoner. 
En rekke kunstnere og grafittiartister deltar. Av 
utrykk vil det stilles ut fotografi, video, plakatkunst, 
streetart i form av sjablonger, grafitti, tegning, mal-
ing og installasjon. Det vil stilles ut arbeider som 
på forskjelligvis gjenspeiler tittelen til utstillingen.

Utstillere: Karen Kviltu Lidal, per Heimly, Ingrid Ko-
slung, mi Grena, Christian Hennie, tone Espedale, bård 
tjelta, Overlevelsesstrategene, Lill Yildiz Yalcin, stura, 
maj-Gret Gaupås, Gabba, stig Olav, Frøya, Ina Hel-
en Otzko, Joanna strindberg, anka nordenborg, an-
ine, Dimitri Lurie, sebastian todor og anita Hillestad.

Åpningstider:
mandag - fredag kl 14-20
lørdag - søndag kl 12 - 18

Info om medlemsskap og 
innmeldingsskjema finnes 

i butikken.

Har du lyst til å hjelpe til? 
Ta kontakt på:

samvirkelaget@svartlamon.org

bidrag fra tommy Olsson, Vestbredden, norsk punk ved trygve mathiesen (bok), musikk fra barrikaden, La Casa Fantom, materiale 
om Christiania, Spis de rike, Boka No6 og lydinterjuv - “ klart man vil kjempe for sitt eget hjem” v. Pernille Fjoran, flere lydarbeider 
om temaet, blandt annet Historien om blitz ved anita Hillestad (RadiOrakel) og Ingrid Lamark med siste nytt fra skar militærleir. 

Offentlig installasjon ved Petter Ballo og Christian Hennie. Filmprogram: Diverse filmer som er relatert til temaet.

Utstillingen er støttet av norsk Kulturråd. Kuratert av anita Hillestad. http://www.anitahillestad.org/prosjekter/22/ 
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Etter ti år som svartlamonitt har jeg basen 
min nå på Oppdal. Frisk fjelluft for svart 
svevestøv.

Etter mitt tiårsjubileum denne sommeren åpnet det 
seg en mulighet for å utvikle et stort øko-prosjekt 
fra null av. Jeg og en bonde der skal utarbeide og 
gjennomføre planer for å omforme gården sin fra 
melkeproduksjon til noe helt annet. Det blir bygget, 
avhengig av noen faktorer, fra to til femten, dels 
nedgravde øko-boliger. Ved siden av det vil vi gjøre 
gården så godt som mulig selvforsynt. Hvordan alt 
skal gå vet vi ikke men jeg hiver meg på prosjektet 
med tillit.

Her på svartlamon har jeg gjennom årene gitt ener-
gien min til flere grønne saker. Jeg startet ganske så 
uvitende men meget nysgjerrig på et husprosjekt. 
Det modnet og vokste seg, sammen med mine fer-
digheter, større for hvert år. Ikke nødvendigvis for 
min egen del. Jeg hadde funnet ut at det er meget 
behagelig og billig å bo i et lite hus. I det lille blå 
bakgårdshuset bodde jeg i hele fem år. Det er heller 
regelverket sine krav og anbefalinger som har sin 
ikke ubetydelige påvirkning. Et fritt land... (javisst, 
sålenge man betaler. Og til og med da...)

                                     

klarte å gi kommentar på dagens bo- og bygge(u)
kultur. Husly blir i nærmeste framtid godkjent som 
bolig og tatt i bruk som kunstnerresidens i samar-
beid med flere aktører her på Svartlamon; DansiT, 
Kultur- og Næringstiftelsen mm. Vi forventer en fin 
offisiell åpning seinere i år. Nettsiden til Husly Artist 
Residency er www.husly.net. Der finner du etterh-
vert alle oppdateringer.

Husly som uttrykk passer perfekt her på svartla-
mon. noe som er bygget på svartlamon i svart-
lamons ånd, av svartlamonitter og plassert på 
svartlamon. mere tydelig kan det ikke bli, eller hva? 
at Husly nå får en sentral rolle her som artist resi-
dency og bidrar til den kulturelle utviklingen her 
gjør meg glad. Husly er en aktiv link fra svartlamon 
til kreative grupper og mennesker på nasjonalt og 
internasjonalt plan. 

når det gjelder mitt eget husprosjekt har jeg i etter-
kant ikke klart å finne inngangen til min entusiasme. 
Dels fordi jeg hadde jobbet litt for hardt over lang 
tid, og nødvendigheten rett og slett ikke er tilstede 
på samme måte. Hadde jeg satset på svartlamon 
som mitt bosted framover, da hadde jeg stått og 
jobbet allerede nå. Dessverre utvikler og forandrer 
diverse politiske og økologiske faktorer seg på det 
lokale og globale planet. Derfor trengs jeg på Op-
pdal.

Før jeg flytter alle mine materialer til Oppdal, for å 
bygge en saghall, vil jeg gi noen muligheten for å 
overta prosjektet. Jeg har et tradisjonelt trøndersk 
sperreverk, en meget vindfast takkonstruksjon, som 
i form og dimensjon er tilpasset svartlamon sin stil, 
godkjent av byantikvaren. Ellers finnes det en ferdig 
malmfuru svilleramme og plater til undergulvet samt 
alle vinduer du trenger. Kort sagt alt som trengs for 
en god lekestund med lokale myndigheter. Veien er 
brøytet med Husly-prosjektet, det er bare å komme 
i gang. ta kontakt med meg om du lurer på noe 
(mobil 0047-91832659). Jeg er uansett ofte på 
besøk på området, også for å jobbe med Husly art-
ist Residency. 

Hadde det ikke vært for svartlamon hadde jeg ikke 
bodd i norge. takket være Kay Egil. sånn er det. 
Fred.

Lykke til og hilsen, 
Jan.
Johannes Franciscus de Gier
Øvre Gulaker
7340  Oppdal
norway
mobil:  0047 91 83 26 59

Hei Svartlamonitter,

Jag heter Elsa Bergman och går 1a året på 
jazzlinja i Trondheim. Vi är några kompisar 
som håller på och fixar en festival i samar-
bete med Trondheim Klimakonferense 16-18 
april. 

Jag var för en vecka sen och snackade med 
Svartlamon Samvirkelag angående ett samar-
bete och då tipsade de mig om att söka pen-
gar ur Solidaritetsfonden. Som jag förstod 
det skulle jag sända en notis för publicering i 
nästa BB&V och sedan komma på beboermöte 
den 2 mars för stämming angående om Soli-
daritetsfonden vill ge stötte till prosjektet.

Jag vet inte hur mycket pengar Solidaritets-
fonden har till förfogande och har därför 
inte angett en summa för önskat belopp.

På mötet den 2 mars har jag med mig färdigt 
program och budsjet! Ännu så länge har vi tre 
klara band och tre preliminära (bl.a. indiepop-
stjärneskuddet Terese Aune, friimprotrion 
EnEnEn med Michael Duch, Eirik Hegdal och 
Tor Haugerud samt manskoret Svartlamon 
Hardkor).

Tack på förhand!

Med Vänlig Hälsning
Elsa Bergman

FESTIVOIL

Det är lördagen den 17 april det sker, i hulen 
vid Östmarkbukta! Följ Ladestien till dess 
slut och du kommer till en grotta utsprängd i 
berget. Här arrangeras Festivoil, en en-dagars 
musikfestival. 

Sju starka trondheimsbaserte band sluter upp 
och spelar så hulen skakar för en hållbar klimat-
plan och mot oljeutvinning i Lofoten, Västerålen 
och Senja! Festivalen genomförs helt utan bruk 
av elektricitet. Hulen lyses upp av stearinlys och 
musikerna spelar på hulens fantastiska akus-
tik. Det blir även eldkonst och salg av ekologisk 
snacks. Kvällen avslutas med ett fackeltåg tillbaka 
längs ladestien.

Initiativtagare är den unga gruppen ellerhur som 
brinner för att förena 
musik och miljökamp, 
med elsa Bergman i 
spetsen, studerande 
på jazzlinjen vid NTNU. 
Festivoil arrangeras i 
samarbete med 
Trondheim Klima-
konferense KLIMAKS 
(16-18 april), Natur og 
Ungdom samt 
Svartlamon Samvirkelag.

Søknad til Solidaritetsfondet: 
støtte til klimafestival

Jeg jobbet jevnt 
og trutt med 
mitt husprosjekt,                                        
men parkerte det 
likevel til fordel for 
kunstprosjektet Husly 
som jeg bygde med 
Vigdis Haugtrø. Og jeg 
er glad for det. Husly 
fikk fjerdeprisen i det 
tyske bauhaus sin 
internasjonale toårige 
arkitekturkonkurranse 
i 2008. Vi måtte reise 
til Dessau og pre-
senterte Husly foran 
en jury bestående 
av arkitekter fra hele 
tyskland. Vi bygget 
noe helt nytt på en ny 
måte. Det tilfredsstilte 
en del byggemani og

Onsdag 24. februar ble det avholdt valg til styrene 
i Svartlamoen boligstiftelse og Svartlamon kultur- 
og næringsstiftelse.

Til styret i boligstiftelsen ble Nora Nystuen, espen 
Hernes og Rune Tonning valgt inn som hovedrep-
resentanter, mens Ian Trondsgård ble vararepre-
sentant.

Til styret i kultur- og næringsstiftelsen ble Anja Jo-
hansen valgt som hovedrepresentant og Gaute 
Busch ble vararepresentant.

88 stemmer ble avgitt. Frode Nystuen og Terje 
Finstad har vært valggruppe.

Øko-boom i Frankrike 
 Hver måned i 2009 la i snitt hele 300 bønder om til økologisk produksjon i Frankrike. Det er den høyeste tallet i landet 
noensinne, skriver den danske Landbrugsavisen. Andelen økologisk jordbruk har nå steget med 23 prosent sammenliknet 
med 2008. Halvparten av franskmennene kjøper økologisk mat. Det er i dag 16400 økobønder i Frankrike. Espen                

VALG 2010:

Nora

Espen

Rune

Ian

Anja

Gaute
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Vertene var den norske stat, FNs miljøvernprogram 
(UNeP), og “sekretariatet for konvensjonen av biolo-
gisk mangfold” (SCBD). Denne konferansen er spesielt 
interessant i år ettersom 2010 er vedtatt å være “Inter-
national Year of Biodiversity” i regi av FN. 

Foredragsholdere fra hele verden og deltagere fra 
over 100 land møttes for å diskutere problemene rundt 
bevaring av biologisk mangfold i verden generelt, og 
jobbingen med bærekraftig utvikling spesielt. Norge 
ble representert ved ordfører Rita Ottervik som åpnet 
konferansen, miljøvernminister erik Solheim, rastløse 
Jostein Gaarder og finansminister Sigbjørn Johnsen, 
som avsluttet det hele. 

Mange av de mindre nasjonene var mest opptatt av å 
kunne bevare sin egen kultur, noe som jo er forståelig. 
Konferansens mest engasjerende taler var nok Fiu 
Mata’ese elisara-La’ulu fra Samoa i Stillehavet, som 
med vakre bilder og store fakter minnet alle om hvor 
prekært det er med bevaring av mangfold. ellers var 
det mye politisk prat og opptakt til den store konfer-
ansen om biologisk mangfold som skal foregå i Nairobi 
i mai 2010. Håpet er å få på plass faktiske regler for å 
stanse den skremmende utviklingen av tap av biologisk 
mangfold.

Det er nærmest umulig å rette opp tap av mangfold i et-
tertid, og uendelig mye enklere å bevare det vi allerede 
har. Norge er ett av få land i verden som har utviklet en 
rød liste med oversikt over arter som er utrydningstruet, 
og ikke bare har en svart liste med oversikt over de 
som allerede er utryddet (Artsdatabanken). Situasjonen 
er prekær, og umiddelbare tiltak må settes i verk for å 
bremse den negative utviklingen. 1% av det biologiske 
mangfoldet blir årlig utryddet, men tallet er stadig øk-
ende. Global oppvarming forverrer situasjonen ytterlig-
ere, og 10% av enkelte arter står i sterk fare for utrydn-
ing for hver gradsøkning i jordas overflatetemperatur! 
Spesielt utsatt er korallrev, regnskoger, fjell- og arktiske 
økosystem. Dette påvirker også levebrødet til mange 
millioner mennesker, og vil få omfattende konsekvens-
er for fremtiden. 

Tilleggsinformasjon om dette kan du finne i “biblioteket” 
i Nyhuset.

Hvis du vil bidra kan du melde deg på Facebookgruppa 
International Year of Biodiversity 2010, og oppfordre 
alle andre til å gjøre det samme. Kunnskap er makt!

Anniken

Reportasje fra Trondheimkonferansen om biologisk mangfold  
1.-5. februar 2010

Trondheims sjette konferanse om biologisk mangfold gikk av stabelen i første uke av 
februar, organisert av Norges Direktorat for Naturforvalting (DN).

”Står vi i kø også om 5 år?” var 
spørsmålet som åpnet minikon-
feransen om klimautfordringer 
i Trondheim, avholdt i NTNUs 
nye miljøbygg ved Lerkend-
al. Selv om det ikke ble presen-
tert særlig visjonære forslag, 
bidro innleggene til nyanser-
ing av debatten for eller mot 
kollektivfelt i byen.

blant innlederne var både sosiolo-
ger, utslippsforskere fra sIntEF og 
representanter for ulike politiske 
parti. prosjektleder for miljøpak-
ken i trondheim, Henning Lervaag 
(byplankontoret), presenterte 
hovedtrekkene i denne avtalen. 
miljøpakken ble vedtatt i bystyret 
i april i 2008, og innebærer et mål 
om 20% reduksjon i CO2 utslipp 
fra transport per år. I avtalen er det 
også bevilget 800 millioner til et 
helhetlig sykkelveinett. 
 
Flere av foredragsholderne stilte 
spørsmål ved gjennomføringen av 
utslippskutten og måtene å løse 
det på, blant annet tomas Levin, 
stipendiat ved sIntEF. Levin op-
pfordret politikerne til å ta tak i ve-

dtatte sannheter som at økt kollek-
tivtrafikk fører til reduserte utslipp. 
Han mente spørsmålet snarere 
var: Hva skal til for smart bruk av 
kollektivfeltet? seniorforsker tore 
Knudsen understreket også van-
skelighetene ved å måle utslipp, og 
nyanserte diskusjonen ved å vise til 
avveininger mellom reduksjon av 
drivstofforbruk, lokalt forurensende 
avgasser og klimagasser. Hva skal 
måles? Hva vil man oppnå – kutt i 
utslipp av (lokale) miljøgifter eller 
klimagasser? Hvilke tiltak er i så 
fall mest effektive? Det de fleste 
var enige om er at bedre gjennom-
strømning fører til mindre utslipp 
av de fleste gassene. Hvordan 
dette skal oppnås var det imidlertid 
delte meninger om. 
 
Fylkesordfører tore sandvik (ap) 
frontet ikke overraskende ”Hvor-
dan få flere til å kjøre buss?” som 
hovedutfordring, og svarte selv 
med mottoet ”fortar, oftar, reinar”.  
Kommunalråd Kristian Dalberg 
Hauge brukte i kjent Frp-stil det 
meste av sitt innlegg på å vise hvor 
umulig det vil bli å gjennomføre 
miljøpakken, uten å komme med 

noen konkrete alternativer. arne 
Byrkjeflot (Rødt) var også kritisk 
til miljøpakken, fordi han mente at 
man ikke kommer unna tiltak som 
bilfri midtby og store avgifter om 
man vil få ned utslipp fra transport. 
Han benyttet også muligheten til å 
fronte anbudssaken som en viktig 
faktor i Team Trafikks sviktende 
logistikk og service. 

I den påfølgende diskusjonen be-
merket sosiolog aksel tjora at det 
politiske systemet ikke innbyr til å 
tenke langsiktig og visjonært, noe 
som er helt avgjørende når man 
står ovenfor klima– og miljøut-
fordringer. Fra salen ble det blant 
annet foreslått å bruke penger på 
å bygge håndballbaner og ung-
domsklubber i flere bydeler som 
tiltak mot privatbilisme. taubane 
fra Dragvoll til Gløshaugen ble 
også foreslått, noe som vakte både 
latter og entusiasme i salen. Kom-
munerepresentantene kunne på 
sin side informere om at elektrisk 
bybane skal utredes fra og med i 
år av.

anja

Står vi i kø også om 5 år? 
Minikonferanse om klimabyens utfordringer
Arrangert av Tekna, 8. februar 2010

Motmaktseminar på Svartlamon 
20. februar 2010

For under et år siden ble den frihetssosialistiske 
organisasjonen motmakt stiftet i Oslo. motmakt 
er basert på solidaritet, direkte demokrati og 
direkte aksjon. motmaktaktivister besøkte lørdag 
20. februar svartlamon og Yamahahallen for å 
fortelle om organisasjonen. 

motmakt fortalte om sin teori og praksis, hva 
de har gjort så langt og mulighetene for et mot-
maktlag i trondheim ble diskutert. Det var godt 
oppmøte og rundt 50 folk var innom seminaret. 
mange av deltakerne fra trondheim likte det de 
hørte og det ble bestemt å avholde et nytt møte 
for interesserte lørdag 28.03. I tillegg vil folk fra 
trondheim besøke motmakts festival ”Uten hin-
dringer” 13. mars på Litteraturhuset i Oslo.

Frode nystuen

http://www.motmakt.no/

Hva vil vi med Europan?

Nå starter den mest interessante delen av arbeidet etter europankonkurransen. Skal 
huset bygges? Hva vil beboerne i så fall at det skal bli? Skal vi sprenge grenser for ut-
trykk og innhold og sette Svartlamon på kartet igjen?
Så langt har en arkitektkonkurranse blitt avholdt og vinner blitt kåret. Boligstiftelsen, representert ved Leif og 
enkeltbeboere sammen med Byplankontoret i kommunen, har vært sentrale aktører, foruten organisasjonen 
europan selv. Kommunen ved Stabsenhet for Byutvikling er villige til å gå inn med 200.000 kroner for å dra 
vinnerutkastet et steg videre til et utvidet skisseprosjekt. Men før den tid skal beboernes ønsker og forslag til 
løsninger på bordet. 

Arbeidsgruppe
et planleggings/informasjonsmøte for beboerne arrangeres 10. mars. Meninga er at beboere skal være rep-
resentert i en arbeidsgruppe som skal arrangere workshop i midten av april. På workshopen skal arkitektene 
være representert, sammen med andre aktuelle aktører.  

Øko-fyrtårn?
Ideer og ønsker som beboerne måtte ha til hva huset skal inneholde bør komme fram både på planleg-
gingsmøtet i mars og ikke minst på workshopen i april. Hva slags prisnivå ser vi for oss, og skal vi sprenge 
grenser for økobygging? Beboerne oppfordres til å komme med spreke forslag til materialvalg, avfallshåndter-
ing, sosiale rom, fasade og næringsareal.

Vil vi bygge?
etter workshopen er det åpent for å gå videre med en utvidet skisse for huset. Da må vi finne ut hvorvidt dette 
er noe vi vil ha, eller om vi ikke vil bygge huset. Boligstiftelsen vil i så fall være utbygger. 

 espen 

Rør og strøm 
Leif orienterte om de utfordringer som har opp-
stått i forbindelse med den uvanlig lange kulde-
perioden vi hadde på nyåret. Det har vært svært 
mange vannlekkasjer, men heldigvis ingen som 
har ført til alvorlige følgeskader. Videre er det 
avdekket at en rekke leiligheter kun har en 10A 
kurs strøm i tillegg til komfyren. Dette er på alle 
vis svært utilstrekkelig.
     Vedtak:  
Vi skal gå over alle sikringsskap for å avdekke 
strømforsyningen i de enkelte leiligheter. Vi fort-
setter å etterisolere alle rør som mangler dette. 
Vi skal undersøke pipesaken nærmere, og gjøre 
en oppsummering av tilstanden p.t. Vi skal gå i 
dialog med kommunen som huseier om den sik-
kerhetsrisiko disse utfordringene representerer. 
Vi skal undersøke betingelsene for en ordinær 
styreforsikring.

Økonomi 
Leif legger frem et nytt oppsett for budsjett og 
regnskap. Det nye er at budsjettet utvides til et 
fullt resultatbudsjett hvor avskrivning og skatt er 
medregnet. I tillegg er det inkorporert et likvid-
itetsbudsjett for god oppfølging. Styret er godt 
fornøyd med oppsettet så langt. Leif skal presen-
tere et budsjett med et resultat på kr. 200 000,- 
til neste styremøte. 
 
espen

Fra styremøtet i boligstiftelsen  
21. januar 2010:


