
 
 
Hjemløses Pionerprojekt år 0001: 
 
  
Baggrund: 
 
Hermed fremsender vi vores ansøgning til Boligministeriets pulje. 
Boligministeriet fik sidste år bevilget 3 gange 30.millioner kroner til udvikling af 
”Skæve boliger til skæve eksistenser”. Forslag til udvikling af disse boliger skal 
være Boligministeriet i hænde senest 1. April 2001 for at blive behandlet i dette år. 
Vi er unge boligløse autonome der har vores daglige gang i ”Gaderummet” på 
Nørrebrogade 56. 
I marts måned har vi i samarbejde med den daglige leder cand.psych. Kalle Birck-
Madsen og projektleder Dorte la Cour udført vores drøm om en økologisk by for 
hjemløse. Vi har bygget modeller af vore huse som vi afleverer i Boligministeriet 
torsdag d. 29.marts. 
 
For yderligere information ring venligst på 35374735 
eller mail på: socpsyk@post6.tele.dk. 
  
Vores hensigt er: 
 

1.  at være med til at bygge vores og andres huse.  
2   at vi tager ansvar – vi sætter et mål, laver en plan og udfører den. 
     Dette vil i bedste fald motivere os til at fortsætte en uddannelse, 
     især inden for håndværksmæssige fag. 
3. at vi får praktisk kendskab til byggeriet ved bla. at følge halmballebygger 

Steen Møller workshops. 
4. at vi bliver ansat til at udføre projektet når det sættes i gang, for derigennem 

at gennemføre vores modelarbejde i samarbejde med faglærte håndværke-
re. 

5. at vi bevidst vil sørge for at økonomi, sociale forhold og miljø arbejder sam-
men for en gunstig løsning. 

6. at vi vil bruge vores energi og kreativitet til positiv fremadrettet adfærd. 
7. at vi lærer at lære og give vores viden videre. ”Learning by doing”   

   
Indhold; 
 
Projektet er et naturligt byggeri, hvor vi kun anvender;  
 

1. Sten 
2. Træ 
3. Halmballer 
4. Ler og sand 
5. Jord 
6. Glas  



 
 
 
Vedvarende energi: 
Som energiforsyning vil vi installere 
Vindmøller og solfangere. 
 
Vores huse: 
Grundarealet er på ca. 30 kvardratmeter – i 1½ etage. 
Husene fremstår individuelle, vi bygger lige så forskelligt som vi er mennesker. 
Husene har græstage, (fundamentets biotop lægges i princippet på taget). 
Husene kalker vi med naturlige farver. 
I huset er der installeret en Bænkovn som vores hovedvarmekilde. 
Madlavning laver vi på gasblus via flaskegas. 
Rundt om husene har vi alle et areal jord, med nyttehave og kompostbeholder. 
 
Kompostering: 
Komposten samler vi i et fælles komposteringsanlæg. Hvor vi alle kan benytte 
mulden til vores nyttehaver og fællesareal. 
Komposten fra komposteringstoiletterne samles i en ventileret beholder, hvor det 
færdigkomposterer i ca. et år. 
 
Sanitære installationer som vi vil benytte; 
Komposteringstoiletter og rodezoneanlæg til spildevand 
Stikledninger til vandforsyning fra det kommunale vandværk, med vandmålere. 
 
Fælleshus: 
Fælleshuset er centrum i vores ”by”. Her har vi bademuligheder og fællesrum til 
fest og anden samling. 
Fælleshuset vil dække vores sociale behov. Vi er bevidste om at vi har brug for 
hinanden til støtte og udvikling og samtidig kan vi trække os hjem i vores egen  
rede til ro og eftertanke.  
 
Omgivelser: 
Det bedst egnede område til byggeriet finder vi er Tippen ved Kalvebodløbet i Kø-
benhavns Sydhavn. Området ligger i periferien af centrum og vores byggeri ska-
ber en kreativ kontrast til nybyggeriet i dette område. 
Området ejes af Københavns Havn og kræver blot at de kan se at dette er en fin 
investering i fremtiden, og dermed giver grønt lys for vores projekt. 
 
 
Med venlig hilsen fra os glade iværksættere. 
GADERUMMET. 
Nørrebrogade 56. 
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