Lidt indtryk fra LØBs årsmøde
Fotos: :Jettie Nielsen m.fl.

I april 2018 holdt LØB årsmøde hos Baungaard,Vejle.

Foto:Tid til faglige samtaler og
socialt samvær.

Weekenden bød på alsidige workshops inden for økologisk byggeri.
Som altid, når LØB medlemmer mødes var der mange spændende
samtaler om byggeri, udveksling af erfaringer og ny inspiration.
Der var plads til dejligt socialt samvær ud over selve årsmødet, som
er med til at bringe LØB på god og aktiv kurs i det kommende år.
Foto: Lækker mad,
- køkkenholdet var fantastisk
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Workshop om Lokal energi
i år med fokus på
brændefyring:

Foto øverst: Henrik B. Jensen talte om ren forbrænding
Foto herunder: Karen Abrahamsson, om LØBs arbejde for lokal energi og
brændefyring

Formanden for skorstensfejermesterlaugets miljøudvalg
Henrik B. Jensen øste af sin store
viden om brændefyring.
Karen Abrahamsson fortalte om
LØBs arbejde for lokal energi og
brændefyring. Et vigtigt arbejde
som fortsætter.

Workshop om situationen i uddannelse af håndværkere:
Bjarne Sinkjær, lærer på Next København, fortalte om de barske
kendsgerninger med nedskæringer og dårligere undervisning på de
tekniske skoler.

Foto:
Bjarne Sinkjær, som fortæller om
situationen på de tekniske skoler.
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Foto: Marius Thietje om ungdommens arbejde i LØB og om de problemer,
han oplever som lærling

Foto: ovenfor: Rundvisning i mindre grupper på Baungård
Foto: nedenfor: René Kilian beskriver det beplantede filteranlæg som renser alt
spildevand fra Baungård.

Rundvisning
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Niels Reiter og Britta Edelberg m.fl., mangeårige beboere på Baungaard
gav rundtur i mindre grupper.
Baungaard startede som kollektiv i 1985 og er nu et bofællesskab med 6
lejligheder, et fælleskøkken og plads til flere boliger.
Der er bygget til og om fra starten og der bygges stadig.
Vi så byggeri med papiruld, lersten, genbrugsmaterialer, muslingeskaller,
halm, kalkmørtel, masseovn, beplantet filteranlæg, super moderne pillefyr
og meget mere.Vi hørte om erfaringer med fællesbyg og workshops,
konflikthåndtering og andet sjovt.

Ler workshop
Til sidst fik vi alle mulighed for at mure med lermørtel og pudse med ler i
et par praktiske timer.

Foto næste side øverst:
Mursten renses nemt for
gammel mørtel på en elefantrist
Foto næste side til venstre og
til højre:
De rensede (tørre) mursten
mures op med lermørtel
Foto næste side nederst:
Lerpuds på
genbrugs - murstens væg
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