Byg dit eget
TINY HOUSE
WORKSHOP
01-05 JUNI 2020
NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE
ENERGI
Ledere af workshoppen:
Lars Keller, bæredygtigt byggeri, Small Planet
Jakob Rasmussen, skibstømrer,erfaring fra samtlige danske byggerier med
EcoCocon præfab-systemet.

Har du nogensinde tænkt på at bygge dit eget hus? Nu har du
chancen for at gøre det! Et TINY House er et hus, der, på trods
af at det er lille, kan opfylde mange borgers behov.
Derudover er det den perfekte løsning for studerende og
pensionister, der ikke ønsker at have pantelån eller bruge
store mængder penge på boliger. Workshoppen kombinerer
teori og praksis mens det 25 m2 TINY house bygges.

WORKSHOPPEN
Workshoppen finder sted hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
og har en varighed på 5 dage. Deltagelse i workshoppen er åben for
alle, men tilmeldelse er påkrævet.

The Workshop
Workshoppen finder sted dagligt fra 07:30 til 21:00, fredag d 5. juni dog til
kl. 16, og der fokuseres på de praktiske detaljer, der skal overvejes, når
man bygger huset, men også på vigtigheden af valg af byggematerialer.
Folkecenterets TINY House vil udelukkende blive bygget af organisk og
genanvendelige materialer (halm, træ, ler og genbrugsdøre og - vinduer),
og det vil omfatte et nyt bygningskoncept: de modulære præfabrikeret
halmpaneler leveret af virksomheden EcoCocon.
Dag 1:
07.30 - 09.30: Intro til FC; projektet; pladsen; sikkerhed
09.30 - 10.00: Kaffepause
10.00 - 12.00:

Rejse EcoCocon-moduler; gennemføringer; vindspærre;
gulv

12.00 - 13.00:

Frokost

13.00 - 18.00:

Rejse EcoCocon-moduler; gennemføringer; vindspærre;
gulv -2

18.00 - 20.00: Aftensmad
20.00 - 21.00: Shared space (hvad har kursisterne gang i)
Dag 2:
07.30 - 09.30: Toprem
09.30 - 10.00: Kaffeepause
10.00 - 12.00:

Spær; døre & vinduer

12.00 - 13.00:

Frokost

13.00 - 18.00:

Undertag; underloft; udvendig træfiberplade

18.00 - 20.00: Aftensmad
20.00 - 21.00: Shared

space

(Folkecenter

små

møller,

solgenerator,

solceller og LED lys; Hvad har Jakob og Lars gang i)
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Dag 3:
07.30 - 09.30: Forberede isolering af dæk og tag
09.30 - 10.00: Kaffepause
10.00 - 12.00:

indblæsning af træuld

12.00 - 13.00:

Frokost

13.00 - 18.00:

Udvendig beklædning; trække el og vand.

18.00 - 20.00: Aftensmad
20.00 - 23.00: Tidlig aften / mulighed for gåtur i området
Dag 4:
07.30 - 09.30: Vindueskarme, lysninger, sålbænke
09.30 - 10.00: Kaffeepause
10.00 - 12.00:

indervægge; afdækning tapening til puds;

12.00 - 13.00:

Frokost

13.00 - 18.00:

Slip-coat / første tynde lag puds

18.00 - 20.00: Aftensmad
20.00 - 21.00: Open space
Dag 5:
07.30 - 16.00:

Grovpuds

Praktiske Detaljer
Bemærk venligst, at det maksimale antal deltagere er 18 og at
tilmeldingsfristen er den 25. maj. Tilmeldelse kan ske på
www.folkecenterevents.net.
Deltagelsesgebyr: 2000 DKK. Gebyret inkluderer deltagelse i
workshoppen, morgenmad og frokost og aftensmad.
Indkvartering: Gæster er velkomne til at medbringe egen sovepose og
underlag og overnatte i sovesal, telt eller autocamper uden beregning.
Der vil være mulighed for leje af værelse for 100,- DKK/ person/nat.
Gæster, der foretrækker en anden type indkvartering, skal selv stå for
dette.
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PRAKTISKE DETALJER
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16,
sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy.

Workshoppen opfylder følgende FN-mål:

Nordisk Folkecenter arbejder for 70% CO2 reduktion i 2030
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