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I Leimbach i Schweiz er man godt i gang 
med at planlægge et byggeri af et MCS-
hus med 15 lejligheder. Finansieringen er 
dog ikke helt på plads endnu. 

I artiklen omtaler journalisten de forskel-
lige MCS-symptomer, og at lægerne har 
svært ved at anerkende fænomenet som 
en fysisk lidelse, fordi man mangler viden 
om MCS. Han skriver videre, at ny forsk-
ning viser, at forandrede genetiske anlæg 
hos MCS-patienter gør det svært eller 
umuligt for dem at nedbryde selv meget 
små mængder af giftige kemikalier.

I Schweiz anslår man, at der er ca. 5000 
MCS'ere. 50 af dem sluttede sig for to år 

siden sammen i en byggeforening med 
det formål at bygge et beboelseshus for 
MCS'ere.

Byen Zürich har stillet en byggegrund på 
1200 m2 til rådighed for byggeforeningen i 
60 år, og man vil inden 2013 opføre et hus 
med 15 lejligheder med 1½-3½ værelser. 
Pris i alt 5,8 mio. CHF eller ca. 32 mio. kr. 
Heraf skal 1,3 mio. CHF finansieres via 
donationer.

God luft i Leimbach
På mediekonferencen i september sagde 
byrådsmedlem Martin Vollenwyder, at pro-
jektet vil gå over i historien som et pioner-
arbejde inden for sundt byggeri, det en-
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este af slagsen i Europa. I Zürich omfatter 
lovgivningens mål om boliger og plads til 
alle også at støtte en befolkningsgruppe, 
der har det særlig svært på boligmarkedet. 
Byen har forudfinansieret omkostningerne 
på 150.000 CHF til arkitekternes undersø-
gelse, idet man håber at få mere viden om 
miljøvenligt byggeri.

Grundstykket er nøje udvalgt pga. den 
gode luftkvalitet på stedet og den lave be-
lastning i form af elektrosmog (miljømæs-
sig belastning fra elektromagnetiske 
felter), støj og lugte.

Sluser i lejlighederne
Det er dyrt at bygge MCS-venligt, fordi der 
kun kan anvendes omhyggeligt udvalgte 
materialer. Ifølge arkitekt Andreas Zim-
mermann fra det vindende arkitektfirma 
har idéudviklingen også været usædvanlig: 
Inden man går ind i en af lejlighederne, 

skal man igennem en særlig sluse med 
garderobe og vaskemaskine, så lejerne 
kan rense sig for kemiske stoffer, inden de 
kommer ind i deres lejligheder. Jo længere 
man kommer ind i en lejlighed, jo "renere" 
bliver den.

Christian Schifferle, formand for byggefor-
eningen og MCS-patient igennem årtier, 
var optimistisk med hensyn til, at man med 
projektet konsekvent vil gennemføre et 
"sundt byggeri", og udtalte, at et længe 
næret ønske om boliger til nogle af de 
MCS-ramte nu er inden for rækkevidde.

Kilde: http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/
stadt/15-neue-Wohnungen-fuer-Menschen-
mit-starken-Allergien-/story/16792967 
Læs også her: http://www.stadt-zuerich.ch/
hbd/de/index/hochbau/abgeschlossene_
ww/mcs.html Byggeprojekt i Schweiz for MCS'ere
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