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NYHETER I KORTHET:

ARKITEKTER UTAN GRÄNSER

Arkitekter utan gränser får nya lokaler!

Efter en händelserik vår och sommar är det nu dags att
rapportera senaste nytt. Inte minst att ASF ﬂyttat in i nya
lokaler i Stockholm och blivit sambos med FFAR, Forum
för Arkitektur. Där kommer det under oktober månad att
arrangeras fyra seminarier med tema “Samhällsansvar”,
läs mer om detta på sidan 7.

Arkitekter utan gränser ﬂyttar in hos FFAR Forum för
arkitektur på Ringvägen 141 i Stockholm. Den nya
adressen ger ASF en fast plats för kansli och tillgång
till lokal för seminarier och föreläsningar.
Mer information om FFAR hittar du här:
www.ffar.se

MEDLEMSFÖRMÅN!
Som medlem i Arkitekter utan gränser får du GRATIS
inträde till arkitekturmässan i Göteborg där ASF har en
monter med tema “UNDER CONSTRUCTION”. Dessutom går du gratis på heldagsseminariet “Mind the Gap”.
Läs mer om ASF på arkitekturmässan och hur du anmäler dig på sidan 6.
Trevlig läsning!

ASF åker till Indien igen!

ECONEF Barncenter:
Arkitekterna Frida Öster och Carolina
Wikström berättar om arbetet med ASF:s
senaste projekt, ECONEF Barncenter i
Tanzania på sidan 2.

STUDIEBESÖK & UTBILDNING :

ASF fortsätter sitt samarbete med SPARC, en
indisk organisation, som tillsammans med invånare
i slummen arbetar för legalisering av bostäder och
bättre boendeförhållanden.
I mitten av oktober åker Anna Vindelman och Helena
Olsson, medlemmar i ASF, till Orissa för att delta i
ett slumupprustningsprojekt. De kommer under två
månader att arbeta som planeringsarkitekter i ett
utav de projekt som bedrivs i deltstatens huvudstad
Bubaneshwar.
Följ deras arbete på den blogg som startades
av de ASF:are som var i Bubaneshwar förra året:
www.asforissa.blogspot.com

ASF-UK:s workshop i Nairobi,
Kenya, sida 4.

Nätverket Mykorrhizas odlingar i
Enskifteshagen, Malmö, sida 5.

ASF-UK:s sommarskola i
Eden Project, Cornwall, UK

Deras resa har möjliggjorts genom att de har erhållit
ett stipendium från FFNS-stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet,
arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska
frågor.
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NYTT PROJEKT:

ECONEF BARNCENTER
ECONEF barncenter i Tanzania är Arkitekter utan gränsers senaste projekt. Barncentret är resultatet av arkitekterna Carolina Wikström och Frida
Östers examensarbete och nu ligger fokus på att samla in pengar för
genomförandet.
Historien om ECONEF barncenter börjar egentligen med den tanzaniska
kvinnan Caroline Nicholas. I sitt arbete med informationsspridning om HIV/AIDS
i Tanzania kom hon i kontakt med otaliga föräldralösa barn som förlorat sina
föräldrar i den pågående aids-epidemin. Caroline Nicholas kunde inte blunda
för behovet och startade därför ett barnhem i sitt egna hem, där det idag bor
tolv barn. Hon försörjer sig i dagsläget genom ägg- och hönsförsäljning, men
pengarna räcker inte till de dagliga driftskostnaderna och Caroline Nicholas
startade därför den ideella organisationen ECONEF.
Hur kom ni i kontakt med ECONEF?
FÖ: Vi har en gemensam vän som arbetat som volontär på barnhemmet. När

Uppmätningsarbete för den nya tomten (Foto: Carolina Wikström & Frida Öster)

hon kom tillbaks till Sverige startade hon en svensk gren, ECONEF Sverige,
som i starten samlade in pengar för de dagliga behoven som skolgång, mat
och vatten. Nu har vi startat en insamling som går direkt till genomförandet av
barncentret.
Vad är det ni har gjort, rent praktiskt?
CW: Vi har ritat ett barncenter för barnhemmet som ska innehålla funktioner
som boende, utbildning och matodling. Tomten vi har arbetat med ägs av
Caroline Nicholas och där ska finnas plats för barnen, personal, odling
och boskap. Det är den väldigt vacker plats, tomten ligger rätt så isolerat
på landsbygden mellan städerna Arusha och Moshi, med Kilimanjaro i
bakgrunden.

Carolina Wikström och Frida Öster på studiebesök på arkitekturavdelningen på Ardhi University,
Tanzania. (Foto: Carolina Wikström & Frida Öster)
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Varför valde ni att samarbeta med ECONEF?
FÖ: Caroline Nicholas är en otroligt starkt och engagerad kvinna vars dröm är
att skapa en hållbar plats för barnen, och vi såg en möjlighet att hjälpa henne
med det.
CW: Viljan att arbeta med arkitektur som relaterar till både sociala och
ekologiska frågor har funnits länge. Redan första året på arkitektskolan höll
Dick-Urban Vestbro (ASF:s förre sekreterare) en föreläsning som handlade
om socialt ansvar inom arkitektur och som inspirerat oss under hela
utbildningens gång.

Hur förberedde ni er inför projektet?
CW: Jag fick ett MSF- stipendie 2010 och åkte ned till Tanzania för att
genomföra en förstudie. Jag besökte tio barnhem, både privata och statliga,
för att undersöka vilka behov som finns. Ett stort problem som jag såg är den
genomgående korruption som präglar samhället och som även förekommer på
barnhemmen, när personalen tar av de resurser som egentligen är till för barnen.
FÖ: Förstudien är en otroligt viktig del och ligger till grund för nästa halva
projektet. Jag reste ned när det var dags att börja arbeta med den faktiska
tomten. Vi höll en nära kontakt med arkitektskolan i Dar es-Salam för att lära
oss mer om hur vi skulle anpassa byggnaden till de lokala förutsättningarna och
klimatet och en viktig del var att använda oss av lokala, hållbara material.
Hur har det varit att arbeta i ett så annorlunda klimat?
CW: Förutsättningarna där är helt annorlunda och det har varit en genomgående
utmaning i projektet. På platsen finns det ingen som helst infrastruktur som el
eller vatten i närheten, knappt en grusväg till tomten. För oss var det dessutom
viktigt att i utformningen av byggnaderna och tomten göra barncentret
så självförsörjande som möjligt för att minska, och i slutändan ta bort det
bidragsberoendet som finns idag. Det stämmer också överens med Carolines
egna önskemål och vision för framtiden.
FÖ: Det har ju varit väldigt svårt men samtidigt också otroligt kul! Det är ett nytt
sätt för oss att arbeta på, som hur man kan utforma en byggnad för att samla in
regnvatten, att hela tiden relatera och integrera det lokala klimatet och miljön i
arbetet.

FÖ: Vi tror på direkthjälp, att pengarna går hand till hand - Tanzania är ett
land präglat av korruption och ju färre mellanhänder, desto mer får de som
faktiskt behöver pengarna ta del av. Sen hoppas vi få stipendier för att kunna
resa till Tanzania, det är svårt att planera ett byggprojekt hemifrån.
Hur kan Arkitekter utan gränser hjälpa till?
CW: Inom Arkitekter utan gränser finns stor kunskap och erfarenhet
från liknande projekt. Hjälp och handläggning i hur man projekterar och
budgeterar för ett projekt som detta, det känns tryggt att ha i ryggen.
FÖ: Men det är också bra att ha ett forum med samma intressen, man
behöver det utrymmet. Dessutom finns det ett brett kontaktnät som vi har
tagit del av.
Vad har ni tagit med er hem för erfarenter?
FÖ: Vi har fått med oss otroligt mycket, bara det att sätta sig in i ett
helt främmande klimat. Vi vill gärna fortsätta med att arbeta med den
specifika platsens ekologiska förutsättningar, och låta det verka som ett
gestaltningsverktyg.
CW: Att i utformningen ta hänsyn till klimatet och låta det ta sin tid i
processen. Men det har varit och är ett otroligt givande projekt och vi har
definitivt fått mersmak!

På vilket sätt har ni arbetat med form för barnen?
FÖ: En otroligt viktigt del är ju givetvis barnen som med stor sannolikhet kommer
att spendera en stor del av sitt liv där. Målet var att skapa en stimulerande och
upplevelserik plats för barnen.
CW: På platsen finns inget direkt att relatera till, vilket faktiskt var svårt. Vi
diskuterade att lägga de olika funktionerna nära varandra men i slutversionen
har vi spritt ut dessa. Vi vill skapa en spridning mellan de olika platserna, som
sovsalar och klassrum, för att skapa så många upplevelser för barnen som
möjligt varje dag.
Vad är nästa steg?
CW: Vi har redan samlat ihop 10 procent av den planerade budgeten. Bygget
kommer att genomföras i etapper, beroende av de resurser som finns. Det
inledande skedet, med de pengar som redan samlats ihop, kommer bland annat
att gå till en vattenpump - något man kanske tar för givet ska finnas på plats när
man bygger i Sverige.

Det nuvarande barnhemmet (Foto: Carolina Wikström & Frida Öster)
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