Litteraturlista om husbyggnad plus några artiklar
Mormor är arkitekt
av Anna Rizzon
En bilderbok för barn om arkitektur. Milla och Mudrick tillbringar sommarlovet hos mormor och morfar på landet. Mormor,
som är arkitekt, lär dem en hel massa om hus, bl.a. om hur de
planeras, konstrueras och byggs samt varför de är olika.

Mulle Meck berättar om hus
av George Johansson och Jens Ahlbom
Boken ingår i en serie faktaböcker med Mulle Meck och hunden
Buffa som denna gång berättar om hus. Fakta om olika hustyper
såsom hyddor, fyrar, husbåtar och båthus samt om takstolar,
åskledare och uppvärmning med hjälp av vindkraft och solenergi.

Bygg små hus : modeller av hus ur saga och verklighet
av Lotta Silfverhielm

En stad genom tiderna : Stadens historia - från by till
modern storstad
Genomillustrerad historiebok där läsaren får följa en stads
utveckling från stenåldern till i dag. Varje period illustreras med
panoramabilder och genomskärningar. Om byggnader, stadsliv
och människor.

Runda rum och höga hus: En liten bok om arkitektur
av Lotta Sillfverhielm
Författaren, som redan har ett par titlar bakom sig i samma
genre, bl.a. Bygg små hus (2000), berättar här med ett personligt
anslag om arkitektur och framförallt husbyggande, sett ur en
mängd olika synvinklar. Såväl ljussättning som proportionering
och materialkänsla behandlas på ett enkelt och lättförståeligt
sätt. Huvudrubrikerna Rummet, Lite hushistoria, Så bygger man
hus och Uterummet avlöser varandra smidigt och obemärkt.
Lättillgängliga faktatexter varvas med enkla gör-det-självövningar, som t.ex. att Bygga en kupol eller Pröva hållfastheten.
Enkla men träffsäkra akvareller blandas med fotografier och
enstaka principskisser. Språket är enkelt och det är lätt att hitta
övningsuppgifterna.

Klimatsmart : Din guide till en miljövänligare vardag
av Mikael Persson
Boken innehåller recept, råd och tips på hur man kan leva mera
miljövänligt i vardagen - främst vad gäller resande, boende och
sportaktiviteter - och hur mycket de olika insatserna sparar på
miljön.

Artiklar:
Artikel i Illustrerad vetenskap 2008, nr 14 sid. 38-39:
Höghuset får vindrotorer : tre stora vindkraftverk skall leverera ström till det 240 meter höga
Bahrain World Trade Center ; kraftverken placeras på broar mellan skyskraporna
Artikel i Illustrerad vetenskap 2008, nr 18 sid 40-47:
Städerna får grön profil : ny design skall stoppa energifrosseri och resursslöseri.
Artiklar om städerna Bahía de Caráquez i Ecuador, Masdar City i Förenade Arabemiraten, Treasure Island i USA och Dongtan i Kina.
Artikel om passivhus i Forskning & Framsteg nr 2008, häfte 3 sid 26-29
Artikel i Allt om vetenskap 2008 nr 2 sid 34-39:
Byggt av skräp och fritt från de flesta driftskostnader: jordskepp - framtidens boende?
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