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NODA – Inkluderende
arktiske byrom
NODA – Nordnorsk Design- og Arkitektursenter har i inneværende halvår
et omfattende prosjekt på gang: Inkluderende arktiske byrom.
Lokale designere og arkitekter inviteres til å bidra med sin kompetanse.
Også befolkningen inviteres til å utrykke sine ønsker for byens byrom. I
forprosjektet er intensjonen å samle fagmiljøene innen arkitektur, landskapsarkitektur og samfunnsplanlegging og engasjere innbyggere, gjennom seminarer, konferanser og workshops.
Prosjektet skal fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende
uterom i Arktis. De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort
potensial. Dette skal bidra til en framoverlent og sosialt bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse
og generere ny kompetanse om lokale spesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.
En rekke arrangementer og tiltak arrangeres i forbindelse med prosjektet, som er støttet med prosjektmidler fra NLA via lokalavdelingen NLA
Troms. Følg med på NODAs hjemmeside.

Fra venstre: Pål Dixon Sandberg, ny president i NLA, Birgitte Hellstrøm, ny visepresident i NLA og Amir Hassanbeygi, nytt styremedlem i NLA. Alle foto privat

Ny president i NLA: Pål Dixon Sandberg
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Foto NODA

Etter lange måneder preget av nordvestlig bris begynner vi nå å
nærme oss varmere tider - sommer. For mange er det synonymt
med skjærgård, måkeskrik og kald Urge i solveggen.
De siste årene har det vært mye blest rundt den såkalte Tjøme-saken, der arkitekter og saksbehandlere trolig har latt privatpersoners
interesser overstyre samfunnets avtalte spilleregler for bygging av
fritidsboliger i strandsonen. Vanligere, men langt mindre problematisert, er overtramp knyttet til slike eiendommers uteareal.
Du har sikkert sett dem. De staselige hyttene med et rullende
teppe av gress fra dørstokk til brygge. Gjerne med et epletre eller
to spredt ut på plenen. Fra avstand ser det egentlig ganske fint ut.
Dersom vi kikker litt nærmere, burde vi derimot anerkjenne utfordringene de bringer med seg.
På én side handler dette om biologisk mangfold. Med stadig nedbygging av strandsonen mister vi gradvis viktige biotoper for et
mylder av arter. Dette er arter som har spesialisert seg i en tilværelse
vi for hver rull med ferdigplen gjør litt mindre tilgjengelig. Litt vanskeligere å finne. Det er riktignok ikke bare småkryp og planter som
hindres av disse grønne slettene. De påvirker oss også mer direkte.
Anlegges det plen fra dørstokk til brygge, sendes det en subtil
beskjed om at ‘dette er min hage, ikke ditt nærmiljø’. Selv med allemannsretten, som sier at man skal kunne bevege seg fritt langs
kystlinjen, kvier ofte turgåere seg for å krysse slike eiendommer.
Kort fortalt gjøres det innmark av utmark. Resultatet går direkte
utover bruken av våre nærområder, en viktig kilde til rekreasjon,
fysisk aktivitet og helse.
Vi som arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere har sjelden
siste ord i hva som gjøres på en gitt eiendom. Det betyr likevel ikke
at vi er maktesløse i å påvirke. Det er vår jobb å selge inn de gode
løsningene. Sette alternative tanker på agendaen. Samfunnsansvaret slutter nemlig ikke ved grunnmuren, det strekker seg hele veien
ned til vannkanten.
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Bendik Torp
Styremedlem i NLA

NLAs årsmøte 2021 ble avholdt digitalt 22. april. På agendaen var som
vanlig godkjenning av regnskap og styrets årsmelding, som i år kom i
illustrert utgave for første gang.
På saklista sto statusgjennomgang på kommunikasjonsstrategien som
er under arbeid. Den har en viktig milepæl ved KU-møtet i Larvik 18. september, og den vil komme til avstemming på neste årsmøte, i 2022. Saklista
hadde med forslag om å få Landskapsarkitekturprisen inn i vedtektene, og
flertallet ville det, men med en annen plassering. Årsmøtedeltakerne ble til
slutt enige om å gi den et eget punkt 3.5, med omnummerering av de etterfølgende punktene. Budsjett og handlingsplan for inneværende år, med
ramme for neste år hvor det er satt av midler til en landskapsdaglig medarbeider i 50 prosent stilling, ble vedtatt.
VALG PÅ NYTT STYRE
Rainer Stange gikk av etter åtte år i styret, de siste fire som president. I
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disse årene har det skjedd mye i NLA, med IFLA verdenskongress og
opprettelse av egen pris, for å nevne noe. Pål Dixon Sandberg som har
vært visepresident i de to foregående årene, ble valgt til ny president. Pål
har vært aktiv blant annet i arbeidet med felles arkitekturpolitikk. Ny
visepresident ble Birgitte Hellstrøm. Åsfrid Fagervik tok gjenvalg og som
nytt styremedlem ble Amir Hassanbeygi valgt, for to år.
Gratulerer til alle og hjertelig takk til Hege Gultvedt for vel gjennomført
ordstyring.
Digitale årsmøter krever en annen logistikk enn fysiske, med mange
involvert til å dele skjermer. En stor takk også til Ingrid Raknes, vara studentrepresentant som hadde i oppgave å bla oss i gjennom powerpointen
med alle vedtakene.
Referatet publiseres på NLA hjemmeside.
Mona Vestli
NLA

«På kanten» – vinner av studentkonkurransen Nærmiljø
I desember 2020 lanserte NLA Oslo og Akershus i samarbeid med NLA en konkurranse for
landskapsarkitektstudenter. Vinneren ble
annonsert i et digitalt arrangement i midten
av april.
– Det er sjeldent man har fått føle så sterkt på
betydningen av et godt nærmiljø som nettopp i
2020. I løpet av året som har gått har de nære
uterommene for mange av oss blitt en stadig viktigere arena i hverdagen, og i forbindelse med
dette har vi fått kjenne på kroppen ekstra tydelig
hva som gjør stedene der vi bor til et bra sted å
være, og hva man savner. Derfor ønsket vi å gi
studentene muligheten til å dele sine tanker om
og drømmer for sitt nærmiljø med oss gjennom
denne konkurransen. Konkurransen går ut på
at studentene skal ta utgangspunkt i et nærområde i tilknytning til sitt studiested, hjemsted eller
tilsvarende og vise hvordan deres tiltak bidrar

til å skape et godt nærmiljø, skriver Andrea
Haave Jenssen, lokallagsleder.
Vinner av Nærmiljø er bidraget «På kanten»,
som legger til rette for utfoldelsen av uformelle
og spontane møteplasser. «Vi tror at bedre omgivelser fører til i bedre sosiale interaksjoner. Derfor ønsker vi å skape en plass i nærmiljøet – der
folk ferdes – hvor både de planlagte og spontane
møtene får vakre og naturlige rammer», skriver
vinnerne Synne Thorshaug Eide og Kristoffer
Pinheiro.
Se juryens begrunnelse og presentasjon av
bidragene på https://www.nlaoa.no/bidrag
Premien er på 15 000 kr og det planlegges en
fysisk utstilling i forbindelse med fagdagen i
Larvik 17. september.
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