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Steen Møller fra Foreningen Grobund i et drivhus, som er bygget for at teste en række forhold, der har betydning for økoprojektet. FOTO: BENJAMIN NØRSKOV

Forening vil skabe et
selvforsynende samfund
En gruppe ildsjæle vil etablere en økolandsby ved Ebeltoft Færgehavn.
SYDDJURS
KRISTIAN JØRGENSEN
kristian.jorgensen@jp.dk

NORDDJURS
FAVRSKOV

SYDDJURS

AARHUS
SKANDERBORG
ODDER

Side 10-11

Selvforsyning, når det kommer til fødevarer og energi. Et
mål om, at foreningens beboere lever gælds- og affaldsfrit.
Etablering af en højskole,
økologisk landbrug, produktionsvirksomheder og meget
mere.
Visionerne er store for Foreningen Grobund, der vil
skabe et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft Færgehavn.
»Vi prøver at kultivere et
samfund, hvor man ikke lader sig spærre inde af effektiviteten med et ensidigt fokus
på den økonomiske bundlinje. Det er ikke, fordi vi vil smide rationalitet overbord. Det
er ikke, fordi vi skal smide
økonomien overbord. Vi skal
ikke smide arbejdet overbord. Vi skal bare sætte det i
nye rammer. Det handler
ikke om at overleve, men at
leve, og det kan vi roligt gøre i
vores del af verden. Ved at
gøre det, kan vi også nedsætte forbruget og misbruget af
ressourcer,« siger Steen Møller, der er idémanden bag
Grobund.
Foreningen har i øjeblikket
flere end 200 medlemmer,

hvor 70 af dem har erklæret,
at de hver især inden jul kan
spæde 100.000 kr. til projektet.
Pengene skal bl.a. bruges
til at købe stålfabrikken Tatas
gamle fabrikshaller, som Jørn
Tækker – ejer af ejendomsgruppen Tækker Group – i
påsken købte for 6 mio. kr.
med en lovning om, at Grobund kan få fabrikken til
samme pris, hvis foreningen
kan skaffe midlerne.

Penge er ikke et problem
Men kan den det? Ja, vurderer Steen Møller.
»Vi opererer naturligvis
med en vis usikkerhed, når så
mange mennesker er involveret. Men jeg er nu ikke særlig nervøs for, at vi ikke kan
skaffe pengene,« siger han.
Hvorfor er du ikke nervøs?
»I det øjeblik vi har 100 medlemmer, der betaler 100.000
kr. ind, har vi 10 mio. kr. Vi
har 200 medlemmer, hvoraf
halvdelen af dem er under 30
år, og jeg oplever, at de stiller
store krav til, at der skal være
mening med, hvad de gør. De
kigger ikke på indtægt, men
hvad der giver mening for
dem og deres børn,« siger
Steen Møller. Han er tidligere
landmand, nuværende altmuligmand og højskolelærer
på Brenderup Højskole på
Fyn. Her leder han et fag,

hvor kursisterne bygger et såkaldt off-grid-hus, der kan
fungere uden tilslutning til
strøm, varme eller et kloaksystem. En type hus som
Grobunds mulige beboere
skal bo i, hvis der kan bygges
huse ved siden af den tidligere stålfabrik.

»Ingen tvivl«
Det kan dog vise sig at blive
en af de udfordringer, som
projektet kan møde. Foreningen mødtes i december
med Syddjurs Kommune for
at drøfte muligheden for
bosætning i området ved
stålfabrikken. Her gjorde
kommunen det klart, at Grobund skal komme med
»tungtvejende« argumenter
for, hvorfor det skal kunne
lade sig gøre.
»Men det skal vi nu nok få
løst. Der er ingen tvivl om, at
projektet bliver til noget. Det
handler bare om, hvor hurtigt vi kan komme til at byg-

Der er ingen tvivl
om, at projektet
bliver til noget.
Steen Møller,
Grobund

ge,« lyder det fra Steen Møller.
»Målet er at overtage fabrikken i løbet af foråret
2018. Derefter begynder vi
forberedelserne på at bygge
huse og starte vores virksomheder op. Næste skridt er, at
vi får gang i et beboelsesområde, hvor vi kan bygge husene,« siger han.

Stor interesse
Steen Møller er ikke urutineret, når det kommer til at
skabe bæredygtige lokalsamfund. Han er således medstifter af andelsforeningen Friland i Rønde, stiftet i 2002,
hvor omkring 70 voksne og
30 børn i dag bor.
Friland havde og har visioner om bæredygtigt byggeri
og økonomisk frihed for dets
beboere, men har til forskel
fra Grobund ikke så meget
fokus på produktionen.
»Friland viser, at Grobund
også kan lade sig gøre. Derfor
er jeg optimistisk,« siger
Steen Møller.
Om Grobund også bliver
til noget, må tiden vise. I dag
– søndag – holder foreningen
et infomøde om projektet i
København, og noget kunne
tyde på, at interessen for Grobund er stor. I hvert fald har
flere end 1.300 mennesker
tilkendegivet deres interesse
eller plan om at deltage til
mødet på Facebook.
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Hvad går det ud på?
Grobund skriver bl.a. følgende
om sin vision:
»Vi vil opbygge et bæredygtigt
lokalsamfund ved Ebeltoft. Vi
tror på, at bæredygtighed skal
ses på det personlige plan, den
sociale sammenhæng vi indgår i,
og helt ud til det globale fælles
ansvar. Alle tre niveauer indgår
naturligt i Grobund.«
»På det personlige og det
sociale plan ønsker Grobund at
skabe rammerne for et liv med
høj livskvalitet i respekt for
miljø og omgivelser.«
»Vi ønsker at bidrage til udviklingen af civilsamfundet og
folkestyret i en social retning,
der integrerer alle mennesker.«
»I det lokale samfund, vi bliver
en del af, lever beboerne
gældfrit, affaldsfrit og kan
vælge at ernære sig ved egen
lokal virksomhed.«
På sigt vil Grobund være et
grønt og miljøvenligt
kraftcenter for iværksætteri,
lokale virksomheder, innovation
og kreativ udfoldelse, samt
tilbyde inspiration til fremtidens
organisationsformer og
bæredygtig livsstil.«
Læs mere: www.grobund.org

