HVOR LANGT ER BØL KOMMET?
BØL startet opp våren 2004 med møter og
foredrag. Våren 2005 arrangerte en
prosjektgruppe et helgeseminar om planlegging
av prosjektet og holdt stiftelsesmøte der BØL
ble organisert som et selskap med begrenset
ansvar (BA). BØL drives av et styre. Blant
aktivitetene har også vært befaringer, ekskursjoner til bl.a. Danmark, til Seletun, Hertha,
Lygra og Havråtunet, foredrag, idedugnad,
visjonsseminar og mange kurs. BØL har deltatt
på Bondens marked, har kontakt med
arkitekter og Bergen kommune og har brukt
mye tid på skrivearbeid som har resultert i bl.a.
brosjyre, prosjektbeskrivelse, vedtekter og
hjemmeside. Arbeidet i BØL kan deles i fire
faser: 1) drømmer og visjoner, 2) planlegging,
3) handling og 4) feiring og evaluering (se
Hopkins 2008, s. 215): I 2008-09 har vi beveget
oss over i fase 2 og 3. BØL har møter og andre
aktiviteter én eller to ganger i måneden, for
både medlemmer og interesserte. Du finner
informasjon på hjemmesiden til BØL:
www.bergenokologiskelandsby.no.

ØNSKER DU Å VITE MER?
Eller har du tips og ideer, så send en e-post til:
postmaster@bergenokologiskelandsby.no eller
ring til Kristian: 92 01 82 83. Du kan be om å
stå på BØLs e-postliste og få informasjon pr. epost. Du er også velkommen til møter, kurs og
foredrag. Se hjemmesiden til BØL.

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?
Da ber vi deg skrive litt om deg selv i en e-post
til postmaster@bergenokologiskelandsby.no.
Så får du opplysninger om medlemsbetingelser.

Medlemskap innebærer at du betaler for en
andel på 200 kr. og en årskontingent på 1200
kr. person/husstand – eller evt. kontingent per
kvartal eller halvår – til BØLs konto i Cultura:
12 54 05 18 79 1. Du kan også bli
støttemedlem ved å betale 150 kr. i året, og du
kan støtte BØLs arbeid ved å gi en pengegave.
Merk da betalingen ”Gave til BØL”.
Medlemskap kan du betale pr. nettbank eller
giro. Husk alltid navn og hva betalingen gjelder.
Som medlem er du med å forme prosjektet
videre, og du får ansiennitetsfordeler og tilbud
om bl.a. kurs, foredrag, ekskursjoner.
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Vær med å skape framtida...
Bergen Økologiske Landsby BA
Jacobsfjorden 3. etage, Bryggen, Bergen
Postadresse: PB 160 Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 30 06 65 - Faks: 55 30 06 50
E-post: info@bergenokologiskelandsby.no
www.bergenokologiskelandsby.no
www.fivh.no/bergen
Organisasjonsnr. 988 148 091

HVA ER BØL?

MÅL

BØL (Bergen Økologiske Landsby) er en gruppe
mennesker som er opptatt av fellesskap,
økologi, samarbeid og rettferdig fordeling og
som arbeider med å realisere drømmen om en
økologisk landsby. BØL er organisert som et
andelslag og er åpen for nye medlemmer som
vil være med å utvikle prosjektet videre og
etablere en økologisk landsby i nærheten av
Bergen. Som prosjekt ble BØL sjøsatt våren
2004, av medlemmer av Framtiden i våre hender i
Bergen.

Vårt mål er å bygge den første økologiske
landsby i bergensområdet. Vi jobber med et
klyngetun-inspireret landsbyprosjekt og med et
dyrkningsprojekt i byen. Vi vil ta i bruk gamle,
norske byggetradisjoner og nye,
eksperimentelle byggeformer og bygge
lavenergiboliger med livsløpsstandard. Vi vil
oppføre boliger til de som er engasjerte i
prosjektet, og til nye familier og enkeltpersoner
som blir med i 2009 og senere. På lengre sikt er
målet å etablere et samfunn på 80–100
mennesker, med 30-40 boenheter i forskjellige
størrelser. Antall boenheter er avhengig av areal
og beliggenhet. I landsbyen vår vil vi ha en
barnehage, en kafé og et felleshus med
fasiliteter som bl.a. gjesterom, møte- og
festlokale, bibliotek, internett-forbindelse og
vaskekjeller. BØL er økologisk, sosialt og
kulturelt fundert.

HVEM ER MEDLEM AV BØL?
BØLs medlemmer er familier og
enkeltpersoner i alle aldrer, i forskjellige
livssituasjoner og med forskjellige yrker og
interesser. Den aktive kjerne er styret, små
arbeidsgrupper og enkeltpersoner. Se også:
www.bergenokologiskelandsby.no/. Du er
hjertelig velkommen som medlem!

VISJON
BØLs visjon handler om fellesskap, frihet og
framtid. I BØL ønsker vi å investere i
fellesskapet, dele oppgaver og utfordringer
med hverandre og være til inspirasjon for andre
som ønsker å leve i et økologisk fellesskap eller
bygge en økologisk landsby. Vi ønsker å velge
friheten til å leve et liv i pakt med våre verdier
og naturens muligheter, friheten til å
representere et mangfold av livsformer, livssyn
og yrker. Vi ønsker å investere i framtiden ved
å etablere et bærekraftig samfunn med
økologisk jordbruk, grønne bedrifter og lokale
arbeidsplasser.

DET ØKOLOGISKE ASPEKTET
Vi tilstreber å leve i harmoni med naturen og
velger økologiske og bærekraftige løsninger. Vi
vil prioritere bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lokale, naturlige og miljøvennlige
byggematerialer
fornybar energi
økologisk jordbruk og husdyrhold
etablering av grønne bedrifter for å
skape lokale arbeidsplasser
økologisk produksjon og forbruk
lokal vannrensing
resirkulering og kompostering
bildeleordning og kollektiv transport
landskapsvern

DET SOSIALE ASPEKTET
Vi har fokus på bl.a.:
•
•
•
•
•

fellesskap og samarbeid
kommunikasjon og konfliktløsning
lokalt tilbud om barnepass
inkludering av funksjonshemmete
formidling av erfaringer med å bygge
og bo i en økologisk landsby

DET KULTURELLE ASPEKTET
Vi er opptatt av:
•
•
•
•
•
•

helhetstenkning
lokal og global natur- og miljøvern
kreativitet og kunst
selvutvikling
årstidsfester og andre nye tradisjoner
naturlige rytmer

FORMIDLING
Informasjon og inspirasjon til privatpersoner,
foreninger, organisasjoner, myndigheter og
skoler ved:
•
•
•

foredrag, kurs og seminar
presentasjon via internett
omvisning (når byggeprosessen er i
gang).

