
HÄ
LL

EN
BR

IGADEN 2011

den 9:e brig
ade

n

SNART BYGGER VI!
Brigadister! Välkomna till Hällenbrigaden 2011
& välkomna till ekobyn i Hågadalen i Uppsala!

I det här häftet finns all viktig & oviktig information inför brigaden.



Brigaden inleds klockan 13:00 måndagen den 11 juli. Startmötet äger rum 
i stora huset (huvudbyggnaden) på Hällens gård i Hågaby (se karta på nästa sida). 
Första dagen ägnas åt introduktion, presentationer, säkerhetsgenomgång, genom-
gång av brigadorder och schema samt rundvandring och föredrag med Per G Berg, 
professor i Uthållig samhällsbyggnad vid SLU Ultuna. Det är mycket viktigt att när-
vara vid säkerhetsgenomgången.

BOENDE
Vi kommer att bo i Uppsala Waldorfskola som ligger i Hågaby. Där finns även 
dusch, storkök och toaletter. Det finns sängar till alla deltagare, men ta med lakan 
eller sovsäck, se packlistan.

ATT HITTA OCH TA SIG TILL HÅGABY
Till Hågaby kommer man med kollektivtrafiken i Uppsala, med stadsbuss 6 från 
Stora torget eller Slottsbacken, ändhållplatsen är Håga by.
Se UL:s hemsida http://www.ul.se/ för tider.

ATT ARBETA I BRIGAD ÄR DEMOKRATI
Att arbeta i brigad innebär att utöva demokrati i praktiken. 
Både i meningen att man utför saker som kommer till kolle-
ktiv nytta och genom att vi gemensamt fattar beslut under 
brigaden. Att lyssna på varandra, inkludera och visa respekt 
är grunden i en demokratisk aktivitet.

FRÅGOR & SVAR 
Erik Berg 0703022574 erik.berg@byggbrigaden.se
Gustaf Lindfors 0738398897 gustaf@byggbrigaden.se

HEMSIDA & TWITTER
sommarbrigad2011.se
twitter.com/byggbrigaden

Brigadupptakt den 11 juli



UPPSALA WALDORFSKOLA
Här kommer vi laga och äta mat.

TIMMERHUSET
Brigadorder #1

HÅGA BYCENTRUM
Tant Gröns skafferi (Sveriges 
största alternativbutik), Café / 
Scen / Badhus / Motionshall

HÄLLENS GÅRD

KARTA ÖVER HÅGA BY
GRILLPLATS & ZOO FÖRSKOLAN

Här kommer vi att bo.



Brigadordern beskriver det uppdrag vi har inbjudits att genomföra under byggbri-
gaden. Vi har två huvuduppgifter, utöver dessa kommer vi även att genomföra flera 
andra sidoprojekt som presenteras på brigaden.

Brigadorder

1Ge stugan ett nytt liv!
Timmerhuset på Hällens 
gård består egentligen 
av delar från flera hus, 
med mellan 150-250 år 
på nacken. En gång ett 
sädeslager, därefter lumpför-
råd. Vilken roll och vilken 
funktion ska timmerhuset 
på Hällens gård spela i sitt 
kommande liv? Tanken är 
att timmerhuset ska bli ett ex-
empel på hur äldre avställda 
byggnader genom frivilliga insatser kan underhållas och omvandlas för att få 
en ny funktion för en bred allmänhet i dagens samhälle. Huset kommer att vara 
privat förvaltat, men tillgängligt för allmänheten. I upprustningsarbetet ingår att 
lerklina väggar, lasyrmåla, flytta bjälkar och bjälklag, bygga loft, montera fön-
ster, isolera och lägga om golv, isolera och spika undertak, laga trasiga fasad-
partier, tillverka dörrar, skapa tillgänglig entré till huset mm. När vi är färdiga har 
ett gammalt timmerhus fått förlängt liv och en ny användning.

2Rädda fasaden!
Byte av panelbrädor och renovering av 
gamla fönster samt invändig lasyrmålning 
av väggar på ett äldre trähus i Hågaby. Det 
är brigadens andra huvuduppgift. 



Packlista

Vad bör man ha med sig?
Du tar med dina egna arbetskläder. Dessa ska vara oömma, kunna bli
smutsiga och få färgfläckar. Det är rekommenderat att ha en hantverksbyxa/
arbetsbyxa med förstärkning och extra fickor. Du kommer ha nytta av
fickorna! Men har du inga arbetsbyxor går det lika bra med jeans!
   Ibland är man tvungen att jobba stående på knä och då kan det vara
skönt att ha knäskydd också.

Andra bra grejer:.   Anteckningsblock och penna.   Badkläder & handduk.   Regnkläder & stövlar.   “Fritidskläder” att byta om till efter arbetsdagens slut..   Lakan och filt eller sovsäck.   Musikinstrument.   Solskydd.   Kamera (ta gärna med detta och hjälp till med dokumentationen!).   Småpengar om du vill köpa fika / godis - det finns inga bankomater i Hågaby, 
däremot en välsorterad ekologisk matbutik.

Det finns tvättmaskin och kommer finnas möjligheter att tvätta under brigadtiden.

Exempel på utrustning som byggbrigaden 
har som inte måste med i packningen:



MÅNDAG 11 JULI
13:00 Brigadorder, introduktion, säkerhetsgenomgång i Stora 
Huset, Hällens gård.
14:30 Fika
15:00 Rundvandring i Hågadalen.
17:00 Per G Berg: Hållbara lokalsamhällen
18:30 Middag

TISDAG 12 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Michael Bergman: lerbyggets historia & att bygga med lera
10:30 Byggpass 1
12:00 Lunch
13:30 Utflykt till referensobjekt i Uppsalaområdet
18:30 Middag

ONSDAG 13 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Leo Zoffman: Att måla med ekofärger
10:30 Byggpass 2
12:00 Lunch
13:00 Byggpass 3
17:30 Middag

TORSDAG 14 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 4
12:00 Lunch
13:00 Byggpass 5
17:30 Middag

FREDAG 15 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 6
12:00 Lunch
13:00 Byggpass 7
17:30 Middag

LÖRDAG 16 JULI
Ledig dag

SÖNDAG 17 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 8
12:00 Lunch
13:00 Byggpass 9
17:30 Middag

MÅNDAG 18 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 10
12:00 Lunch
13:00 Varis Bokalders: ekologiskt byggande & samhällsplanering
15:30 Byggpass 11
17:30 Middag

TISDAG 19 JULI
08:30 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 12
12:00 Lunch
13:00 Anna Nygård: Trafikmaktsordningen
15:30 Byggpass 13
17:30 Middag

ONSDAG 20 JULI
08:00 Frukost
09:30 Marina Quireoz och Ylva Andersson: Matparken
12:00 Lunch i matparken
14:00 Fredrik Åslund: Allmänningarnas politik
15:30 Byggpass 14
17:30 Middag

TORSDAG 21 JULI
08:00 Frukost
09:00 Studiebesök i Uppsalas tegelbrukshistoria
12:00 Lunch
13:00 Dick Urban Vestbro: Kollektivhus & jämlikt boende
14:00 Byggpass 15
17:30 Middag

FREDAG 22 JULI
08:00 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Byggpass 16
12:00 Lunch
13:00 Byggpass 17
17:30 Middag

LÖRDAG 23 JULI
08:00 Frukost
09:15 Morgonmöte
09:30 Städning / Utvärdering / Avslutning
12:00 Lunch

PROGRAM

Brigadschema
Schemat gäller i huvudsak men kan komma att justeras och kompletteras löpande.



PROGRAM

Föredrag under brigaden

Per G Berg
Hågadalen, det ekologiska 
perspektivet och hållbara 
lokalsamhällen
Per G Berg är en internationellt upp-
märksammad professor i Uthållig 
Samhällsbyggnad vid SLU Ultuna.

Michael Bergman
Att bygga med lera
Michael Bergman är landskapsarktekt 
och ordförande för Lerbyggeföreningen 
i Sverige

Leo Zoffman
Färgbygge: Att måla med 
rena naturprodukter

Gustaf Arén
Historiskt och nutida timmer-
husbyggande i Norden.
Gustaf Arén är blivande byggnadsin-
genjör och timmerhusbyggare.

Varis Bokalders
Ekologiskt byggande och 
samhällsplanering
Varis Bokalders är Sveriges och Nor-
dens främsta ekoarkitekt, bland annat 
författare till standarverket “Bygge-
kologi”.

MÅNDAG
11 JULI 

TISDAG
12 JULI 

ONSDAG
13 JULI 

TORSDAG
14 JULI 

TISDAG
19 JULI

Anna Nygård
Trafikmaktsordningen
Tankesmedja, försäkringsbolag för 
kollektivtrafikresenärer eller ligister. 
Planka.nu provocerar och väcker 
starka känslor och gästar årets brigad 
för att berätta den maktordning som 
finns inbyggd i alla transportsystem.

Fredrik Åslund
Allmänningarnas politik
Fredrik Åslund kommer från organi-
sationen “Skapa allmänningar” och 
pratar om betydelsen av öppna och 
fria rum.

Ylva Andersson
& Marina Queiroz
Matparken i Uppsala, från 
idé till praktik
Ylva Andersson är civilingenjör i 
Ekosystemteknik med inriktning mot 
småskalig avloppsrening, kretslopps-
frågor och miljökommunikation. 
Marina Queiroz är landskapsarkitekt 
specialiserad på “Stadsodling” och 
“Urban Agriculture.

Dick Urban Vestbro
Kollektivhusrörelsen och det 
jämlika goda boendet
Dick Urban Vestbro är arkitekt, profes-
sor emeritus vid KTH och ordförande i 
Kollektivhus Nu, paraplyorganisationen 
för Sveriges kollektivhus.

ONSDAG
20 JULI

 

ONSDAG
20 JULI

 

TORSDAG
21 JULI

 

MÅNDAG
18 JULI 

Föredragen gäller i huvudsak men kan komma att flyttas, justeras och kompletteras löpande.



Byggbrigaden har arrangerat byggläger och 
brigader sedan 2005.
   Hällenbrigaden är den 9:e byggbrigaden & 
den första med ett tydligt och renodlat fokus på 
ekologiskt byggande och byggnadsvård.
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