Anders Løberg
Norges Miljøvernforbund
Skuteviksboder 24
5035 Bergen

Bergen, 20.8.2019

Henning Sunde
Rodeo arkitekter AS
Youngstorget 2A
0181 Oslo

Hei Henning.
Jeg jobber med miljøvern i Bergen, og har sett invitasjonen, og ønsker å legge inn en ide.

Forslag for BG14Bs toppetasje
•HVA?
Hva skal toppen inneholde?
•Kunnskapssenter for miljø. "Mother Earth Inspirational Center"
•Uttømmende og generisk kunnskap, hvor folk kan lære om prinsipper gamle/nye
prinsipper.
•Et visningssted og kompetansesenter for virkelig grønne løsninger.
Mother Earth Inspirational Center fokuserer løsninger og scenarier i kontakt med Moder
Jord.
HVEM?
Miljøorganisasjoner og evt. grundere på løsninger som er bra for Moder Jord.
Skolemiljøer innenfor det pedagogiske prinsippet som er utviklet av Zoe Weil: Barn løser
problemene og skaper framtiden. Solutionaries. Norsk avdelig: Problemløserne.
Ref: Zoe Weil President of the Institute for Humane Education. Author of "The World
Becomes What We Teach" https://www.facebook.com/zoe.weil
Dette er pedagogikk som frigjør kreativitet, og som også er bra for barn som ikke er så glade
i ord, men mer praksis. Prosjektorientert, f.eks: Oppgaven er å løse mikro og nanoplastforurensningen i verden.
Samspill mellom miljøfilosofi (Arne Næss: «Small is beautiful») og OFF GRID lokale,
selvstyrte enheter, tilpasset små, desentraliserte samfunn World Wide, og Barn og ungdom
som problemløsere (Zoe Weil-skolen).
•HVORFOR?
Det finnes ingen tilsvarende i Oslo/Oslo S, og heller ikke World Wide. Mother Earth
Inspirtional Center kan bli det første av flere
Kunnskapssenter for miljø. "Mother Earth Inspirational Center"
Møtested for alle som er interessert i Moder Jord. Et sted der det skapes.
Uttømmende og generisk kunnskap, hvor folk kan lære om prinsipper.
Et visningssted og kompetansesenter for virkelig grønne løsninger som er bra for Moder Jord.
Dette kunnskapssenteret skal ikke nødvendigvis vise løsninger vi har i dag, eller har mistet,
men vise muligheter innenfor det Moder Jord-vennlige feltet, i perspektivet:5 elementer
1: KORTREIST -kompetanse, miljø, materialer osv...
2: OFF THE GRID. Som er et uttrykk mange har lært, men som få følger foreløpig.
3: LOW IMPACT, betyr at løsningen skader minst mulig, eller har minst påvirkning på det
omkringliggende miljø.

4: LOW TECH, altså enkel teknologi som kan mestres på hjemmebane,
vs. HIGH TECH, der en må ha spesialister.
5: KONTAKT MED MODER JORD, vår felles natur, der vi alle lever. (Tommelfingerregel)
Mother Earth Inspirational Center kan også bli en slags nasjonal og internasjonal miljøskole. F.eks
Zoe Weil -skolen, Senter for Ecoliteracy (Fridjof Capra «The Turning Point».)
Forslag til aktører som kan ha kontor:
Ki-Tech v/Arthur Hals. Null-utslipps energiproduksjon -off the grid Tel: 93029298
Hvis denne ideen går igjennom, er det naturlig at Norges Miljøvernforbund er med på utformingen
av senteret.
Vennlig hilsen
Anders Løberg
anders@nmf.no
911 74 175

