
Brf BYBO Ekoenhet 

Välkomna till en informationsträff för oss med intresse av att ingå i en Ekoenhet 

Vi har två planerade informationsträffar under hösten 2008 för att presentera vårt ekobyprojekt.
 Måndagen den 6 oktober klockan 18.30
 Tisdagen den 21 oktober klockan 18.30

Träffarna hålls på Folkungagatan 154 i Stockholm och beräknas att pågå i högst två timmar. Det 
kommer att finnas gott om tid för utbyte av idéer samt för frågor och svar.
Vi kommer att bjuda på en enklare förtäring.

Anmälningar till vår första träff den 6 oktober önskar vi få in den 27 september för att vi skall hinna 
ordna med förberedelserna. 
Vi tar gärna emot din anmälan via mejl infotraff@ekobybo.org
eller ring oss Erik Karlsson 0730 223 706 

Ingrid Nielsen 08  653 12 92
Stephen Hinton 0730 311 625 
Tatjana Kontio 0736 19 7259
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Ekobyprojektet Bybo ekoenhet

Vi som nu har bildat bostadsrättsföreningen Bybo ekoenhet träffades första gången för två år 
sedan. Vi samlades kring en idé om att gemensamt skapa ett ekologiskt boende i en bygemen-
skap.

Vi står i startgroparna att förverkliga vår vision, som lyder så här: 
”…att utveckla en ekologiskt hållbar, kreativ boendeform i harmoni med Moder Jord. På vår 
mark vill vi skapa ett moget ekosystem och tillgodose det mesta av våra basbehov genom 
närproducerade livsmedel och förnybar energi. Hörnstenar i vårt bygge är återcirkulering av 
näringsämnen, en hög grad av återvinning, kunskapsutveckling och social gemenskap.”

Vi känner för att bo nära jorden som odlas, det naturligt renade vattnet, skogen som ger allt liv 
och att du själv är en del av kretsloppet. Vi vill producera eget biobränsle för våra transport-
behov, plocka våra frukter och odla rotfrukter för vintern och komplettera från ekologiska 
jordbruk i närheten samt hålla våra djur väl.

Konceptet vi utgår från är en så kallad ekoenhet, skissad av systemekolog Folke Günther. 
Begreppet ekoenhet står för ett stycke mark där ett integrerat boende, matproduktion, vatten-
rening, energifångst och återvinning sker enligt vetenskapligt grundade hållbarhetsberäk-
ningar för flöden av ämnen och energi mellan människa och omgivande ekosystem. 

Vi söker nu lämplig mark eller en jordbruksfastighet för igångsättande av projektet. 
Inledningsvis räknar vi med boenden för 15-30 hushåll. Ett optimalt antal hushåll enligt 
ekoenhetskonceptet är 80. Detta kan även fördelas över mindre och lokalt självständiga 
enheter som samarbetar i nätverk. 

I första hand är det i norra Sörmland vi söker en plats att placera ekoenheten på, inom pendel-
avstånd till våra arbetsplatser. Några medlemmar planerar även att skapa försörjning på plats i 
olika former.

Projektet kommer att höja regionens ekologiska profil genom att bli ett levande exempel på 
både ett energisnålt och klimatsmart boende med hög livskvalitet. Vi kan bli en förebild för 
efterföljd.

Vi låter oss inspireras av energisnåla så kallade passivhus byggda i miljövänliga material. 
Inom gruppen frodas idéer om lerhus, timrade hus, ombyggda befintliga byggnader m.m. En 
grundbult för vår ekologiska anpassning är en stor andel gemensamma utrymmen och utrust-
ning. Detta innebär samtidigt samarbete och gemenskap, vilket också är en grundbult i ekoen-
hetsboendet.

Projektet utformas och kommer att drivas genom arbetsgrupper där föreningens medlemmar 
medverkar. Vi har nu kommit så långt i vårt förberedande arbete att det är hög tid att ta in nya 
medlemmar i föreningen samt att upprätta en intressekö. 



Styrelsen består för närvarande av 8 personer

Kontaktlista styrelsen
e-post telefon

Erik Karlsson kassör erik.karlsson@ekobybo.org 0730 223 706 
Ingrid Nielsen ingrid.nielsen@ekobybo.org 08  653 12 92
Jane Arrowsmith jane.arrowsmith@ekobybo.org 0706 582 806 
Marianne Fogelberg marianne.fogelberg@ekobybo.org 0702 521 926 
Stephen Freeman stephen.freeman@ekobybo.org 08  644 20 12 
Stephen Hinton stephen.hinton@ekobybo.org 0730 311 625 
Tatjana Kontio tatjana.kontio@ekobybo.org 0736 19 7259
Tomas Ögren ordförande tomas.ogren@ekobybo.org 0706 42 1050

Bfr Bybo Ekoenhet
c/o Tomas Ögren
Näsbydalsvägen 2, 14tr
183 31 Stockholm
telefon 08 758 28 97 
hemsida www.ekobybo.org
information info@ekobybo.org
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