Er du:
- Glad i å bygge?
- Villig til å bruke egen kreativitet og
arbeidskapasitet framfor å kjøpe noe nytt?
- Åpen for nye måter å leve og bo sammen
med andre på?
- Lei av lettvinte løsninger på hvordan vi kan
leve mer bærekraftig?
Da har du sjansen til å være med på et nytt og
eksperimentelt boligprosjekt på Svartlamon i
Trondheim, med mulig oppstart høsten 2014!

Vi søker engasjerte folk som vil
være med å bygge sin egen bolig
på Svartlamon!
Send inn:

Motivasjonsbrev hvor du forklarer hvem
du er, og hvorfor du vil være med på
prosjektet, samt hvilke ambisjoner og
erfaringer du tar med deg til Svartlamon.
eksperimenthus@svartlamon.org
Søknadsfrist 30. september!
Ta kontakt for mer info.

Vi søker engasjerte folk som vil bygge sin egen
bolig på Svartlamon! Siden vi vil prøve å sette
igang allerede i høst med å bygge et felleshus
trenger vi engasjerte og dyktige deltakere som kan
forplikte seg fra starten av.

gjenbrukbare. Poenget er også at dette skal ha
en overføringsverdi for andre som vil bygge sin
egen bolig! Men alt er ikke bestemt på forhånd, og
hver bolig er tenkt å være et unikt bidrag fra hver
deltaker.

Vi har etablert noen retningslinjer for hvordan
prosjektet skal utvikle seg (se brakka.no). Vi
begynner med å bygge et felleshus sammen,
deretter bygger fem utvalgte grupper samboere
(par, familier, aleneboere, alt er lov!) sin egen,
eksperimentelle bolig. Vi holder oss til en
skala hvor vi så langt det er mulig kan bruke
vår egen arbeidskraft, og materialer som
enten er lett nedbrytbare eller gjenbrukte/

Siden Svartlamon ikke skal eies av privatpersoner,
er det Boligstiftelsen som tar opp et lån for å
finansiere prosjektet, og selvbyggerne sitter igjen
med en gunstig leieavtale for bygningen de har
laget. Og et bidrag i diskusjonen om hvordan vi
kan leve mindre ressurssløsende og passivisert.
– Trygve Ohren og Haakon Haanes
www.brakka.no/eksperimenthus@svartlamon.org

