Hyldespjældet no. 2 i tysk konkurrence for
boligområder
Ved en stort anlagt boligkonference i Berlin har Hyldespjældet netop fået international anerkendelse. Det
var 25. gang ”Klaus Novy preis” for boligområder blev uddelt, men det var første gang overhovedet, at
der deltog et udenlandsk
boligområde, og det var
Hyldespjældet, der oven i købet løb
med anden pladsen. Ud over
Hyldespjældet var 32 tyske
boligområder indstillet til prisen. 8 af
dem havde en fagjury valgt ud til
finalen, der skulle stå i den tyske
hovedstad, hvor de 8 finalister hver
havde 15 minutter til at fortælle om
sig selv. Der var deltagere lige fra
Hannover, Hamburg og Weimar, til
Dortmund, München og Berlin, og så
altså Albertslund. Særlig vægt blev
der lagt på klimaindsats og
beboerdeltagelse. Efter fremlæggelserne skulle alle i salen afgive deres stemme, og det faldt ud til
Hyldespjældets fordel med en flot anden plads.
Fra Hyldespjældet var det Povl Markussen der i ord og med billeder fortalte om deres arbejde. Om
oplevelsen siger han, at ”det var ret specielt på mit halvrustne tysk, at skulle fortælle om Hyldespjældet,
men tyskerne tog heldigvis godt imod og stemte på os, og det er da lidt vildt at blive nummer 2 i ”de
tyske mesterskaber for boligområder”. Det sker godt nok ikke hver dag! Men ellers var det også meget
interessant at høre de 7 andre fremlæggelser. Det er bare så vigtigt at få inspiration fra folk, der bor på en
anden måde end en selv, og som har gjort sig seriøse tanker om, og som handler for at finde løsninger på,
klimaudfordringerne. Oven i står de jo så aktuelt med enorme udfordringer i Tyskland, hvor de er meget
mere afhængige af gas, end vi er i
Danmark. Størstedelen af Berlin
f.eks. bliver opvarmet med gas. De
drømmer om fjernvarme, men hvad
gør de her og nu!? Det er virkelig en
udfordring af dimensioner, som er
svær for os andre at sætte sig ind i.
De kan jo ikke bare lade
befolkningen fryse. Men ellers
overraskede det mig, at ingen af de
andre finalister snakkede om
Verdensmålene. Det er jo noget, vi
arbejder meget med. Vi vil gøre
Hyldespjældet til en
Verdensmålbebyggelse, så hvem ved,
måske har vi nu sået et frø i Tyskland”.
Førstepladsen gik til en boligkarre i Kreuzberg i Berlin, der i 50 år har arbejdet med begrønning og
renovering af den eksisterende boligmasse kombineret med nybyggeri, med lokal energiforsyning og
udviklingen af fællesskabet.

