
GÖTEBORG 30 JUNI - 7 JULI 

VÄLKOMMEN TILL

SCHEMA, PROGRAM,KARTA, PRAKTISK INFORMATION



Tack för din anmälan till Jordstad 2013!

Jordstad arrangeras i samarbete mellan föreningen 
Byggbrigaden, Stadsjord och Earth Lab, med stöd från 
Omställning Göteborg och Studiefrämjandet.

Detta dokument innehåller praktisk information inför 
byggveckan. Tveka inte att kontakta någon av de ansvariga 
organisatörerna (nedan) om det är något du saknar du saknar 
svar på efter genomläsning

BRIGADSTART 30 JUNI 13:30
Jordstad inleds med en uppstart på Kvartersodlat i 
Kvillebäcken (spårvagnshållplats Vågmästareplatsen) i 
Göteborg klockan 13:30 söndagen den 30 juni. Första dagen 
kommer att ägnas mycket åt introduktion, presentationer,  
genomgång av brigadorder och arbetsschema samt bygge 
av en del av den infrastruktur vi kommer att behöva under 
brigadtiden.

BRIGADSLUT 7 JULI 13:00
Vi har byggt färdigt och tar farväl av varandra och brigaden 
klockan 13 den 7 juli.

EN ÖPPEN STAD
BYGGER VI GEMENSAMT

FRÅGOR OCH SVAR
Erik Berg 0703022574 erik@byggbrigaden.se

Viktoria Viklander 0702974866 viktoria@stadsjord.se

HEMSIDA OCH E-POST
info@jordstad.se

www.jordstad.se



TRANSPORTER OCH RESOR
Inom Göteborg tar man sig till Kvartersodlat Kville där vi har 
vår bas genom att ta spårvagnen till Vågmästareplatsen och gå 
via via gångbron ner mot den stora byggplatsen, Kvartersodlat 
gömmer sig innanför de staplade containrarna, synligt från 
hållplatsen, det är svårt att missa. Under brigaden kommer det 
finnas tillgång till en del cyklar och även andra transportfordon 
(lätt lastbil, släp) Vi arbetar även på att lösa kollektiva 
transporter under brigadtiden.  Västtrafiks förbindelser finns 
på www.vasttrafik.se

MAT
All mat under brigaden är vegetarisk. Den första dagen 
ansvarar arrangörerna för maten, därefter roterar ansvaret i 
gruppen.  Vi lagar vår mat i köket på Kvartersodlat där vi också 
äter våra måltider. På uppstarten går vi igenom allergier och 
andra matönskemål (t ex vegan)

BOENDE
För inresande som önskar boende i Göteborg ordnar vi 
övernattning i sängar i en gemensam lokal i närheten av 
Kvartersodlat. I lokalen finns finns också dusch och toalett, 
pentry för kvällsmat mm. Lakan eller sovsäck tar man med sig 
själv.

UTRUSTNING OCH KLÄDSEL
Som deltagare behöver man inte medföra någon särskild 
utrustning. Dock är det lämpligt att ha skor och kläder som 
kan bli ordentligt smutsiga, samt ombyten för hela brigadtiden 
då vi kommer ha begränsade möjligheter att tvätta (kan dock 
tvättas mindre mängder). Då vi även ibland rör oss på stan 
som vanliga människor kan det vara bra att ha kläder för det 
ändamålet.

För den som ska sova i det boende vi ordnar ska även lakan 
och sovsäck medföras.

DELTAGARAVGIFT
Deltagaravgift betalas kontant vid uppstarten den 30 juni.

ALKOHOL OCH DROGER
Alkohol och andra droger hör inte hemma under brigadtiden.

GÄSTER OCH SPONTANA DELTAGARE?
Ibland vill man bjuda in sina kompisar och bekanta. 
Byggplatserna kommer stå öppna för alla som vill titta på vad vi 
gör. Men för sammanhållningens, planeringens och ordningens 
skull vill vi inte att deltagare ska hoppa in och ut ur brigaden. 
De som bygger är därför endast de som är anmälda som 
deltagare.

De dagliga föredragen står öppna för allmänheten.



VAD ÄR EN BYGGBRIGAD?
Jordstad genomförs i form av en byggbrigad – det innebär 
ett fokuserat gemensamt byggande under en veckas tid 
där vi varvar praktiskt arbete med socialt umgänge och 
dagliga teoretiska inslag med inbjudna gästföreläsningar. 
Även matlagningsansvaret kommer rotera mellan 
deltagarna. 

Att arbeta kollektiv på en byggbrigad är en speciell och 
intensiv upplevelse. Det är hårt arbete, men stimulerande och 
väldigt roligt. Och det blir sommarens höjdpunkt, någonting 
man minns länge. Det är aldrig nödvändigt med några 

särskilda förkunskaper inför en byggbrigad. Alla deltagare 
lär sig i den gemensamma processen och med vägledning av 
deltagande handledare.

Att arbeta i brigad innebär att utöva demokrati i praktiken. 
Både i meningen att man utför saker som kommer till kollektiv 
nytta och genom att vi gemensamt fattar beslut under brigaden. 
Att lyssna på varandra, inkludera och visa varandra respekt 
är grunden i en demokratisk aktivitet. Vi har mycket på 
programmet som vi ska hinna med, men vi ska även hinna med 
att ta det lugnt, vara lediga och njuta av sommaren i Göteborg.

HÄLLENBRIGADEN 2011 GÄSTAR MATPARKEN I UPPSALA



JORDSTADS MÅLSÄTTNINGAR
Staden tillhör oss alla. Vi har ärvt den av våra föräldrar och 
vi bygger den tillsammans åt våra barn. På vägen lämnar 
vi spår av våra liv och våra drömmar i den. Vi som tagit 
initaitivet till Jordstad är övertygade om att hållbara städer 
kräver ett brett deltagande i planering, byggande och 
matförsörjning. 

Med bakgrund i den övertygelsen vill vi bidra till att öppna 
nya urbana odlingsallmänningar på tre olika platser runt om i 
Göteborg. 

Vi utgår från marken vi står på och inspireras av 
byggnadsmaterial som kommer direkt från jorden, därav 
samlingsnamnet för de nya allmänningarna: Jordstad.

Det övergripande syfte med Jordstad 2013 är femfaldigt: 

•	 Vi vill underlätta för urban primärproduktion (dvs: odling) på 
mikroskala och synliggöra ekosystemtjänster i stadsmiljön.

•	 Vi vill bidra till det offentliga rummets användning och”vitalisera 
platser” – platsskapande på allmänningen.

•	 Vi vill använda och synliggöra biologiskt nedbrytbara, billiga 
och ekologiska material.

•	 Vi vill inbjuda till deltagande, användning, lek, vila, umgänge, 
diskussion och nytänkande.

•	 Vi vill marknadsföra självbyggeri och låg- och 
lagomteknologiska byggtekniker.

STADSJORDS ODLING PÅ BRÄNDA TOMTEN, GÖTEBORG SOMMAREN 2012



Fyrklövern

VAR BYGGER VI?

Kvartersodlat

Kvilletorget

Jordstad äger rum på två byggplatser på Hisingen i Göteborg, med Kvartersodlat Kville som gemensam bas för brigaden.

På mark lånad från utvecklingen vid Vågmästareplatsen 
driver Stadsjord den öppna odlingsträdgården och 
mötesplatsen Kvartersodlat Kvillebäcken. Här finns kök, 
café, toaletter och ett växthus. 



Byggplats 2 Jordstad 2013: Kvilletorget

2 ALTERNATIVA SKISSER

VAD BYGGER VI?
Planerna för de olika byggplatserna håller på att slutbehandlas och kommer att presenteras vid brigadens uppstart den 30 juni.

De olika byggplatserna har delvis olika inriktning beroende på olika behov från de lokala mottagarna.

SKISS FÖR JORDSTAD PÅ KVILLETORGET



HUR BYGGER VI?

Vi arbetar under brigadveckan på två byggplatser parallellt, men vi återsamlas varje 
morgon och kväll till den gemensamma basen på Kvartersodlat. På varje byggplats 
kommer vi vara omkring 10 personer som arbetar tillsammans.

Det genomgående temat i Jordstad är rammed earth/
stampad jord/pisé de terre (kärt barn har många namn) - 
bindemedlet är lera.

Lera brukar på goda grunder kallas världens äldsta 
byggmaterial. Det är praktiskt taget gratis, finns i princip i 
oändlig mängd och nästan överallt, är totalt nedbrytbart 
och biologiskt återintegrerbart i kretsloppen, helt 
giftfritt, enkelt att arbeta med och mycket formbart, 
kan tillverkas med obefintlig energiåtgång, buffrar 
värme och fukt och ger ett behagligt inomhusklimat 
– Det är dessutom levande och vackert. Ytan kan 
behandlas för längre hållbarhet, pigmenteras för 
olika uttryck. När konstruktionen spelat ut sin 
roll återgår den till jorden 

Vi vill under Jordstad visa vad man kan göra 
med lera i staden, idag. Lera är ett lika 
uråldrigt som modernt och ekologiskt 
byggnadsmaterial. Och att bygga med 
stampad jord är både lätt och roligt. 
Vi kombinerar lerbygget med främst 
träkonstruktioner.PRINCIPSKISS: BYGGMETOD FÖR 

VÄGGAR AV STAMPAD JORD
FRÅN OCH TILLBAKA TILL JORDEN. 
ETT SLUTET KRETSLOPP.



SCHEMA

SÖNDAG 30 JUNI
13.30 Brigadorder, praktiskt, 
presentationer, lerbyggeteori 
mm.
15.00 FIKA
15.30 Bygge infrastruktur
18.30 MIDDAG

MÅNDAG 1 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 1
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 2
17.30 MIDDAG
18.30 Kvällsmöte
19.00 Karin Andersson: Brukar-

planering och kollektivhus i 
Sverige.

19.30 Masoud Vatankhah: Ingen 
människa illegal

TISDAG 2 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 3
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 4
17.30 MIDDAG
18.30 Kvällsmöte
19.00 Anna Lethagen: Agro-

forestry i östafrika - hållbar 
odling för matsäkerhet och 
ökad motståndskraft vid kli-
matförändringar?

19.30 Martin Livian: Maten i 
centrum - produktiv park och 
hållbar livsmedelsproduktion i 
centrala Göteborg,

ONSDAG 3 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 5
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 6
17.30 MIDDAG
18.30 Kvällsmöte
19.00 Fri kväll

TORSDAG 4 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 7
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 8
17.00 MIDDAG
18.00 Kvällsmöte
18.30 Göteborgs Hackerspace 

och Makerkultur, stud-
iebesök

FREDAG 5 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 9
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 10
17.30 MIDDAG
18.30 Kvällsmöte
19.00 Staffan Bolminger: Håll-

bar stadsutveckling och vägen 
till den nya staden.

LÖRDAG 6 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Byggpass 11
12.00 LUNCH
13.00 Byggpass 12
18.30 FEST

SÖNDAG 7 JULI
08.00 FRUKOST
09.00 Ihopsamlings- och ut-

värderingsmöte
10.00  Ellinor Askmar: Att ställa 

om samhället - det gör vi nu
10.40  Erik Berg: Inhägnadernas 

tragedi och allmänningarnas 
stad

12.00 LUNCH
13.00 Slut



Byggbrigaden är en social rörelse som förenar teori 
med praktiskt byggande. Byggbrigaden bygger 
sociala gemenskaper, utvecklar allmänningar och 
infrastrukturer för demokratin, återupptäcker det 
glädjefyllda arbetet och stärker det kollektiva 
självförtroendet.  Jordstad är vår elfte byggbrigad.

Stadsjord är en liten färgstark organisation som bygger 
lustgårdar på Göteborgs outnyttjande gräsöknar och 
rivningstomter, för produktion av gemenskap, urban 
hembygd och mat. 

TILLSAMMANS MED

Earth Lab         Hemp Lab         Omställning Göteborg         Studiefrämjandet


