Bygget på väg

Byggstart
Steg 6 - Modulerna sätts upp
Byggets har genomsyrats av våra
svenska moderna byggmetoder. Medvetna om noggrannhet vid hopsättning

Steg 3 - Godkänd dokumentation
När de två trailers kom ner med ”bygget”
till tullen var det bara att parkera och sedan var det flera dagars väntan. De 4
chaufförerna flögs hem innan helgen, på
grund av att det inte kommit något klartecken, för att köra till sommarhemmet för
lossning. Nu stannar vi där och förstår att
det finns en administrativ sida av hur vi
skall få godkända dokument om att det här
projektet skall klassas som humanitär
hjälp?

Steg 4 - Överläggningar
Här hemma förbereder sig nästa arbetslag
som lastar bussen med byggställningar,
sågklingor, material till takspikpistoler,
takpapp o.s.v. och senarelägger resan ifrån
fredag till måndag. De vet nu att de ska
försöka med att vara med vid torsdagens
sammanträde i huvudstaden Kiev. Vi vet
inte hur orden formades och hur Ukrainahjälpens 25 år presenterades. Jag tror att
det var med inspiration orden kom, om
hela Bygget i Lutsk. Vi tror att de gav en
öppen dörr som var värdefullt att vänta på.

Där och då gavs bifall, ett klartecken
att hämta de 2 trailers som stod parkerade ca. 60 mil därifrån. Tack till de
som outtröttligt satte sig bakom ratten.
Med målet i sikte att få se bygget
komma igång körde de 120 mil tur och
retur.
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Steg 5 - Lossning
Vi behövde hjälp av en enkel kranbil
under två dagar för att lossa allt material och sedan skulle de stora takstolarna
balanseras och resas på plats. Redan
under försommaren hade den 12 x 22
meter stora cementplattan för bygget
gjutits och under väntan på byggstart
brunnit till och torkat för en bra grund.
Den låg färdig och väntade på att byggmaterialet skulle anlända från Sverige.
Vi har varit fjorton personer i arbetslaget och sommarhemmet har varit vårat
logi. Sergei med familj har lagat och
serverat alla måltider.

Tack gode Gud så var det inte någon som
blev sjuk eller skadade sig. Det finns alltid
en risk att vi reagerar på något vi inte är
vana vid. Det vi äter eller bara vattnets
bakteriekultur skiljer sig ifrån de vi har i
svenskt kranvatten här hemma.
Hela veckan har kämpaglöden format bygget till ett imponerande resultat. Måndag
restes väggarna upp, tisdag lyftes takstolarna på plats. Onsdag lades taket. Torsdag
monterades några fönster på plats. Modulerna var redan rödmålade. När ena gavelväggen restes upp så var det mäktigt att se
solen bryta igenom korsets utformningen
på väggen. Nu var vi redo att åka hem.
Fredag blev vår hemresedag.

av varje del, allt för ett hållbart bygge.
Han som stått för ritningen fanns även
på plats för att kunna hjälpa till med
skalor och justeringar. Vi kommer inte
att kunna ge rättvisa till det arbete som
summeras när vi återberättar denna
vecka. Bilderna får berätta själva om
hur det hela flöt på och alla som medverkade hur de hade målet i sikte.
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