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Ýnþaat Tasarýmý ve Araþtýrmalar. 24 Ocak 2017

Ýnþaat malzemelerini alabileceðimiz para FONGOGO da toplandýktan hemen sonra tasarýma ve
araþtýrmalara baþladýk.Þimdi biraz bunlardan bahsedeceðiz. Eðer bu inþaat ve alacaðýmýz
malzemelerle ilgili bir bilginiz,diyeceðiniz bir þey varsa söylemek için tam
zamaný. Biliyorsunuz Aralýk ayýnda yanan ana evimizde hem iki çocuklu bir aile yaþayacak hemde
ortak kýþ mutfaðý,ortak kiler,sera,atölye,odun deposu inþaa edecez.5 yýl önce bölüm bölüm ve to
malzemelerle inþaa ettiðimiz Taþ Evi bu sefer daha planlý, daha deneyimli ve malzemeyi
alabilir halde inþaa etmeye hazýrlanýyoruz. Eðer bütçe izin verirse OTAð'ý yani 12m çaplý kocam
ortak etkinlik alanýmýzý da yaz öncesi bitirmeyi hayal ediyoruz :)Yaðmur ve kar yaðýþlarýndan
dolayý su alan duvarlarýn birkýsmý yýkýldý. Bir bölümünün üstünü örtüp koruduk. Bu koruduðumuz
risk teþkil ediyormu? bu soru kafamýzý kurcalýyor! Yýkýlmasýný avantaja çevirip güney cephesini
daha açýk ve cam sera ile kaplamayý düþünüyoruz.Duvarlar gene Taþ ve Kerpiç olacak. Duvar,oda
bölmeleri Odun +sýva olsun diyoruz!? Çatýyý bu sefer dik yapýp içeride asma kat kazanalým
diyoruz. Çatý dikte olsa kiremiti monte edebiliriz.Bu konuda olumlu olumsuz deneyimi olan
varmý? Ve tabii sitede veya apartmandan sökülen kiremitleri,ahþaplarý verecek yer arayan
varsa hemen gelir alýrýz!Isýtmayý saman evi kapsayacak þekilde kalörüferli yapalým diyoruz. Hem
odundan ,emekten tasarruf ederiz hemde çoluk çocuk daha rahat edermiþiz gibi geliyor.
Kalörifer için birkaç çözüm araþtýrýyoruz; Biri önden beslemeli kuzine-kombi diðeride doðalgaz
bölgelerden sökülen katý yakýt kombileri. Birde þömine kalörifer! Bu konuda da deneyimlere
ihtiaycýmýz var.Dikkat etmemiz gereken neler olabilir? Tabii kombi dýþýnda tesisatý,herþeyi biz
yapacaz þeklinde düþünmelisiniz!Mutfak,kapý,pencere doðramalarý konusunda biraz tereddüt
ediyoruz. Bugüne kadar kendi kapý,pencere,mutfak,banyolarýmýzý kendimiz yaptýk.Amma biraz
kaba,pratik çözümlerdi. Ýþimizi gördü. Hurdacýlarý gene dolaþacaz ancak çiftcamlý ahþap doðrama
neredeyse imkansýz! Eðer marangozluðunuz varsa veya çevrenizde bu malzeme bulunuyorsa haber
edin.Þubat ayý içerisinde Elektrik sistemimizi öncelikle kurup makine ve aletlerin çalýþacaðý
Atölyemizi oluþturmak istiyoruz. Biliyorsunuz 5KW invertörümüz oldu. 900 watta hibrit
elektrik üretecimiz var. Akü araþtýmasý yapýyoruz. Ýnternette baktýðýmýzda 225 amper Jel akü,ye
üretim 900 tl.gibi. Bunlar nasýl aküler, güvenebilirmiyiz? 2 adet yeterli diyor deneyimli
mühendis arkadaþlar.Ne dersiniz? Gündüz, güneþ varken çamaþýr makinesi,þerit nöbetleþerek çalýþ
Þubattan itibaren gönüllü programý baþlayacak. Her dönem 2 gönüllü aðarlýyacaz.Uyumuna göre uzu
kalanlarý tercih ediyoruz. Soðuklarýn hala devam ettiði ve ülke gündeminin ortamý gerim gerim
gerdiði bu dönemde baþvuru yaþý 17 lere düþmeye baþladý. Yetiþkin bireyleri kabul edebildiðimiz
"ziyaret" sayfasýnýn iyice okunup anlaþýlmasýna önem verdiðimizi her "form" ile baþvurana izah
etmeye çalýþýyoruz. Ýþ çok. Ancak sürdürülür olan birlikte yaþadýðýmýz süreç. Bu süreç hepimizi
Dayanýþma dolu ve eðlenceli olmalý :)Yaðmurlu,sýcak Ýmece Evinden selamlar
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