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Bodmässa invigs i Nääs 

Tanken var att det skulle bli en bomässa. Men genom att lägga till en bokstav blev 
det inte lika mycket jobb men en inte desto mindre intressant utställning.

Relaterat

Fakta

Fakta / Namn efter Birgit

Friggeboden har fått sitt namn efter politikern Birgit Friggebo (FP) som var ansvarig för 
beslutet att tillåta byggande av bodar på upp till tio kvadratmeter utan bygglov. För ett antal år 
sedan utvidgades den tillåtna byggytan. Idag har man rätt att bygga bodar upp till 15 
kvadratmeter med en höjd på högst tre meter.

På lördagen invigdes en bodmässa på Nääs där 16 Friggebodar med olika utseenden 
och i varierande material visas. Bland annat Jan Vasells 15 meter långa och en meter 
breda skapelse som uppfyller flera syften.
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- Den fungerar både som ett utmärkt insynsskydd och som en perfekt förvaringsbod, 
konstaterar Björn Ohlén som är projektledare för Bod 2010 med underrubriken 
"hållbar utveckling på femton kvadrat".

Inledningsvis arrangerades en tävling där alla som var intresserade kunde skicka in 
förslag på smarta och spännande lösningar. Sammanlagt 45 bidrag kom in. Vann 
gjorde Marie Örjefelts kretsloppshus som både rymmer ett hönshus och ett växthus.

Bland de övriga bidragen finns bland annat ett spännande litet hus med grästak som 
är klätt med granbark. Boden är influerad av det eremitage som en gång i tiden låg i 
engelska parken på Gunnebo och som var tänkt för avskildhet och eftertanke.

- Den kommer att fylla samma syfte här De besökare som vill sitta för sig själva och 
filosofera eller arbeta vid sin dator är välkomna att bruka det nybyggda eremitaget, 
berättar Björn Ohlén.

Samtliga utställningshus är till salu. Men tanken är i första hand att inspirera 
besökarna att själva ge sig på att spika ihop ett eget litet hus:

- Friggeboden som fyller 30 i år genomgår just nu en renässans. Det finns ett stort 
Intresse för att bygga egna bodar, konstaterar Björn Ohlén.

Bod 2010 arrangeras av Byggnadsvård Nääs och pågår fram till och med den 15 
augusti.
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