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Folketræf og folkefest

Det Fælles Bedste (DFB), 
- folketræf i Hvalsø  
22. -24. april 2016

LØB var medarrangør af Det 
Fælles Bedste: Folketræf i Hvalsø 
i Bededagsferien. 3 dage med 
økologi og omstilling. 8 økolo-
giske og omstillings foreninger 
satte hinanden i stævne i Hvalsø.

LØB så Folketræffet som en 
mulighed for at komme ud over 
rampen og bestyrelsen vedtog at 
sætte fokus på Byggelovgivningen 
med fokusområderne:

1. HÅNDHÆVNING AF EN 
FORNUFTIG LOVGIVNING 
– ØKOLOGI I DET DANSKE 
BYGGERI

2. LOKAL ENERGI OG 
RESILIENS – SVAR PÅ EN 
OVEROPHEDET DEBAT OM 
BRÆNDEFYRING

Workshops, markedsplads og 
mødested for økologisk indstil-
lede folk var en stor mundfuld at 
bide over, fordi det var baseret 
på frivillig arbejdskraft. Glædeligt 
at så mange i LØB gjorde en 
praktisk indsats og bidrog med 
at afholde workshops.

Af Karen Abrahamsson
Bestyrelsesmedlem i LØB

Markedspladsen blev et fantastisk mødested omkring økologisk 
byggeri. LØBs målsætning om at fylde en halv hal med økologisk 
byggemarked lykkedes.
Tak til alle firmaer, dejligt at møde jer alle sammen. I LØB glæder vi 
os over, at vi har fået nye medlemmer - velkommen !

LØBs udstilling blev en afspejling af vore temaer. LØBs vandreud-
stiling blev suppleret med et udvalg af gode materialer og muligheder 
der findes. Danskerne behøver IKKE fylde husene med giftige og 
energikrævende materialer. Tænk hvis kommunerne ville begynde at 
erstatte giftige byggematerialer med mindre giftige stoffer. Det ville 
afhjælpe mangen en senere ”indeklimasygdom”. 

Midt i ”den halve hal” strålede LØBs udvidede udstilling med paller 
på gulvet, hvor erfarne folk gav mange og gode forklaringer på hvor-
for vi skal vælge sunde materialer til åndende huse. 
Tak til jer, som fik stillet alt det på benene. LØB vil også be-
nytte anledningen til at takke alle vores medarrangerende foreninger 
for stort, hjerteligt og fremadrettet engagement. 

Folketræf i Hvalsø

Tækkeworkshop 
for børn på 
Det Fælles Bedste
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Hvordan går LØB videre?

LØB vil gerne deltage i samar-
bejder om økologi og omstilling.  

Om søndagen blev der dannet 
lokale arbejdsgrupper som for-
håbentlig bliver et springbræt for 
videre lokalt samarbejde mellem 
aktive økologer og omstillings-
mennesker. 

Flere af lokalområderne er 
allerede i gang. Håber, at I som 
LØB medlemmer vil deltage i ar-
bejdet. På DFB fik LØB kontakt 
med Alternativet, Enhedslisten, 
SF og andre politiske partier. 
LØB arbejder videre med de 
politiske kontakter, for at få det 
økologiske byggeri med på den 
politiske dagsorden. 

Stand:
Den Blyfrie vandhane

Udsnit af LØB´s stand

Stand:
AURO


