
N ä s ta  v e c k a . . .
Vi hoppas kunna ta oss ut till Stora Barriärrevet

för att snorkla lite innan vi måste lämna Australien.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

 hervey bay

australien

26 mars - 1 april

nr.

12

explorer
V E C K A N S

“bli den förändring du söker i världen” 
gandhi
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Jaha... utanför Brisbane ser 
det visst ut som skit igen

Ständigt under vår resa blir vi påminda om att landet 
är ungt. I den ena staden efter den andra håller man 
hårt i allt som kan tänkas vara av historiskt intresse 
om det så bara är 50 år gammalt, men man verkar 
inte vara lika intresserad av att skapa något för fram-
tiden att bevara. Om ordet fult får användas för att 
beskriva dessa cowboystäder med en-tvåplanslador 
överlastade med reklamtext, så gör vi nog gärna det. 

På Fraser Island stod 
plötsligt två snygga 

piloter med kortbyxor 
och vita knästrumpor. 

Stranden var tillfäl-
ligtvis deras fl ygfält 
och vem kan säga 

nej till en charmögd 
pilot med nypolerad 
propeller. Up, up and 

away! 

Brisbane city har 
inget havsbad men 
det hindrar inte den 

kreative stadsbyggar-
en. Intill promenad-
stråket, med staden 
som bakgrund, har 

man skapat en konst-
gjord sandstrand med  

bad. Inget inträde 
bara att hoppa i!    

  När man lever 
campingliv börjar 
man inse hur liten 
yta man egentligen 

kan leva på. Här delar 
kök, vardagsrum och 

sovrum på knappt 
8 kvm. Snacka om 
“compact living”. 

Trippmätaren visar nu 2098 km. Innan 

campern skall återlämnas i Cairns om drygt 

en vecka har vi enligt “vägängeln” ca 1400 

km kvar av vår resa längs Australiens ostkust. 

Vi får se om vi hinner till Bangkokfl yget som 

väntar den 10 april. Annars blir vi väl kvar.

Ett intressant fenomen man kan studera här 

är hur olika kuststäder utvecklats åt helt olika 

extremer. Byron Bay tex har blivit en tillfl ykt-

sort för alternativa livsstilar. Utmed stadens 

gator ligger ekologiska caféer, butiker, 

healers, naturapotek och annat hälsoinriktat. 

Invånarna har satt sig emot McDonalds och 

höghus så här fi nns ingetdera.

I Surfers Paradise är det fastighetsinvester-

ingar och hotell som dominerar. Hela stan är 

full av höga hotellbyggnader och huspriserna 

ökar med 30% per år. Man undrar hur länge 

marknaden håller i sig. I Noosa börjar en 

småskalig stad ta form. Faktiskt ganska trevlig 

att vistas i till skillnad från många andra au-

straliensiska städer.
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