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Fra god ambition til
velfungerende organisation
Formand Sofie Wäborg kunne
berette om fremdrift og optimisme ved Arkitekter Uden Grænsers generalforsamling i marts
måned. ”Det har været et travlt
år med mange nye tiltag, nye
frivillige kræfter og en organisation der vokser støt” sagde Sofie,
hvilket fremmødet og rammen,
mødelokalet hos EMA, da også
vidnede om.
arkitekterudengraenser.dk
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SIDEN SIDST

Bæredygtigt byggeri i Ghana

Årets Generalforsamling
I det forløbne år har fokus været på opbygge en god struktur for organisationen
og skabe en stærk kerne sideløbende
med de mange spændende projekter,
som kort blev præsenteret på mødet,
afsluttede såvel som igangværende. Der
blev valgt en ny bestyrelse med enkelte
udskiftninger, og bestyrelsen ser nu
ud som følger: Sofie Wäborg, formand.
Marianne Filtenborg, næstformand,
Klaus Jørgensen, kasserer, Mikala Kloppenborg, sekretær, Gert Ludeking, Jakob
Knudsen og Silje Sollien, bestyrelsesmedlemmer. De fire suppleanter er: Mia
Scheel, Dorthe Linius , Rune Asholt og
Mie Bøgh Arildsen.
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AUG frivillig valgt ind i
ASF-internationale bestyrelse
Askeskyen satte sit præg på fremmødet
ved årets internationale generalforsamling for Architecture Sans Frontieres i
Stockholm den 16.-18. april. Den til trods
nåede fem repræsentanter fra AUGDK frem. Forsamlingen var således i år
domineret af særligt unge og folk fra
udviklingslande –og svenskere, og ifølge
vores nyvalgte repræsentant i den internationale bestyrelse, Rune Asholt, gav
det en meget friere diskussion.
Der blev blandt andet snakket om bedre
og mere oplysning om projekter landene
imellem. Frankrig og Spanien er i gang
med et samarbejde om et projekt i Haiti,
som de øvrige lande ikke havde kendskab
til. Men mon ikke fundamentet til en god
kommunikation mellem medlemslandene er lagt med den nye hjemmeside for
ASF-international, som er på trapperne.

FOKUS PÅ

arkitekterudengraenser.dk

Om fremtiden i AUG ytredes der ønske
om i højere grad at søsætte egne projekter og ikke kun levere arkitektoniske
delprojekter til andre NGO’ers arbejde,
hvilket formand for projektudvalget,
Anton Ryslinge, nu arbejder på at gøre til
virkelighed.

Projekter
Bæredygtigt byggeri i Ghana
I nyhedsbrev 04 bragte vi en uddybende
artikel om projektet Bæredygtigt Byggeri
i Ghana og næste fase er i fuld gang.
Kort fortalt går projektet ud på uddanne
unge lokale ghanesere i at presse lerjord
om til mursten og gøre dem til håndværkere. Grundtanken er desuden at benytte
konkrete byggeopgaver til at bringe
know-how til landsbyerne. I august
2009 drog tre arkitekter til Ghana for at
opstarte projektet, og i skrivende stund
er der atter to AUG’er af sted med det
formål at deltage i et uddannelsesforløb
i samarbejde med to lærere fra teknisk
skole i Holbæk. Arkitekt Dorthe Linius
har tegnet en sundhedsklinik og udarbejdet en udførlig byggemanual, som
skal fremlægges for lærerne på Takoradi
Technical Institute i Ghana og der skal
udvælges et site hvor klinikken skal bygges på. Vi glæder os til at høre mere når
de frivillige vender tilbage, så hold øje
med vores hjemmeside
www.arkitekterudengraenser.dk.
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af menneskeheden nu bor i byer.
En stor del af deltagerne ved WUF 1
var beboere i skurbyen Kibera, og det
er stadig kendetegnende for WUF, at
aktivister fra Slum DwellersInternational sidder side om side med ministre og
top-embedsmænd og diskuterer slumproblemet. Der var derfor meget inspiration at hente for AUG, der også mener,
at kernen i et godt projekt er, at lokale
samarbejdspartnere OG slutbrugere er
med i projektets udvikling fra starten.
Aktuelt
Kommunikationskoordinator søges
Vi siger farvel til vores nuværende
koordinator Solveig Larsen, som dog
stadig vil være med på sidelinien. Så nu
mangler vi en ny ildsjæl,der kan varetage
jobbet som tovholder for kommunikationsudvalget. Et udvalg der p.t. består
af 6 frivillige med baggrunde indenfor
arkitektur, fotografi og kommunikation.
Læs mere om jobbet på vores
hjemmeside
www.arkitekterudengraenser.dk

World Urban Forum 5 i Brasilien
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World Urban Forum 5 i Brasilien
Arkitekter Uden Grænser var repræsenteret på den danske pavillon ved
UN-Habitats World Urban Forum, der
løb af stablen sidst i marts. Her blev
AUGs seneste projekter præsenteret og
diskuteret sammen med projekter fra
Kunstakademiets Arkitektskole og det
danske kulturinstitut i Rio.
World Urban Forum er vokset eksplosivt
siden WUF1 i 2002 -hvor 1.500 planlæggere, politikere og slum-aktivister
forsamledes i Nairobi. WUF5 i Rio de
Janeiro havde således over 20.000
registrerede deltagere. Man kan glædesig ved, at byudvikling og slummiljøer
endelig skaber overskrifter og
tiltrækker store navne – blandt andet
Brasiliens populære præsident Luiz Inacio ”Lula” da Silva, som holdt en brændtale på WUF. Man kan også spørge, om
ikke denne nye opmærksomhed er den
eneste logiske følge af, at vi lever i en
urbaniseret verden, hvor mere end 50%

Ny medlemspris for studerende
Som et resultat af en debat ved årets
generalforsamling blev der taget beslutning om at nedsætte det årlige kontingent for studerende, således at prisen nu
bare er 60 kr! For andre interesserede er
prisen 240 kr for et helt kalenderår. Hvis
du vil være medlem så skriv en mail til
kasserer@arkitekterudengraenser.dk
Oplysningsfolder
Den har været længe undervejs, og nu
er den her endelig. Den første folder der
oplyser om Arkitekter Uden Grænsers
vision og formål og fortæller hvordan du
eller din virksomhed kan hjælpe os med
at hjælpe andre, er trykt i 1000 eksemplarer. Den kan foreløbig rekvireres på
kontoret i Kødbyen.
Ny praktikant
I maj måned er arkitekt Mads Lützen i
praktik hos Arkitekter Uden Grænser.
Han arbejder på et projekt, der har til
formål at undersøge mulighederne for
at forbedre drikkevandsforholdene i den
3. verdens lande. Det sker i samarbejde
med en plastingeniør.

