
BØLS ØKOLOGISKE 
LANDSBYPROSJEKT PÅ OSTERØY 

Stedet er Bruvik. Du finner opplysninger om 

prosjektet på BØLs hjemmeside. Du kan få 

flere opplysninger på informasjonsmøter og 

per e-post.  Du er velkommen til å være med på 

dugnad på tomteområdet, den første lørdag i 

hver måned (se datoer på hjemmesiden).  Ta 

gjerne en venn med! 

 

HVA KOSTER ET ØKOLOGISK HUS? 

Våre økologiske boliger er basert på kostnads-

effektive konstruksjoner og enkel standard. 

Prisen kan sammenlignes med prisen for en 

vanlig bolig og vil variere avhengig av boligens 

størrelse, de valgte materialer, våtromsløsning, 

egenkapital og egen innsats mm. 

Siktemålet er en pris noe lavere enn dagens 

gjennomsnitt utenfor pressområdene, dvs. 

under 33.000 kr. per m2, alt inkludert 

(tomtekostnader på 8.00–900.000 kr. som 

dekker grunn, vei, vann og avløp, oppgradering 

offentlig vei, renseanlegg, prosjektering, pluss 

bidrag til felleshus som svarer til prisen for 

7,5 m2 per boenhet). 

En bolig på 60 m2 kommer da på under 2 

millioner kr. 

Verdien på boligene er indeksregulert. 

 

 

 

 

 

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM? 

Som medlem er du med å utvikle prosjektet 

videre, og du får del i kunnskaper om økologi, 

miljø, kommunikasjon og konsensus. Du får også 

ansiennitets-fordeler og tilbud om kurs, 

dugnad, foredrag, seminarer, ekskursjoner og 

meget mere. Du finner flere opplysninger om 

medlemskap på BØLs hjemmeside.  

Som medlem betaler du en årskontingent på 

1200 kr. person/husstand og én andel på 200 

kr. (én gang) til konto: 12 54 05 18 79 1. Etter 

innmelding betaler du et innskudd på 50 000 

kr. etter avtale. Ta kontakt, og send gjerne 

noen ord – litt om deg selv – per e-post. 

Du kan også bli støttemedlem ved å betale 150 

kr. i året, og du kan støtte BØL ved å gi en 

pengegave (merk da gjerne betalingen ”Gave til 

BØL” og dit navn).  

 
ØNSKER DU Å VITE MER? 

eller har du tips og ideer, så ta gjerne 

kontakt. Du kan ringe til Kjetil på 98 49 17 

92, Herman på 99 37 95 73 eller Randi på 

55 59 08 10. Du kan også sende e-post til e-

postadressen på forsiden, og du er 

velkommen til møter, foredrag og kurs. Se 

annonsering på BØLs hjemmeside og på 

Facebook. 

 

 

 

 

 

Bergen Økologiske Landsby 

(BØL)  
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BYGGER  

ØKOLOGISK LANDSBY 

VED BRUVIK PÅ OSTERØY! 

Gi gjerne brosjyren til en venn! 

 

Bergen Økologiske Landsby SA 

Postadresse: Pinnelien 9, 5053 Bergen 

E-post: info@bergenokologiskelandsby.no 

http://bergenokologiskelandsby.no 

www.facebook.com/bergenokolandsby 

Bankkonto i Cultura Bank: 12 54 05 18 79 1 

Org.nr. 988 148 091 

Sist oppdatert 23. mars 2017  



HVA ER BØL? 

BØL (Bergen Økologiske Landsby) er en 

organisasjon, et prosjekt og en gruppe 

mennesker som er opptatt av fellesskap, 

økologi, samarbeid og rettferdig fordeling, og 

som arbeider for å realisere drømmen om en 

økologisk landsby. Initiativet til BØL ble tatt 

våren 2004 av medlemmer av Framtiden i våre 

hender i Bergen. Et styre står for den daglige 

ledelsen. Den aktive kjerne er styret, mindre 

arbeidsgrupper og enkeltpersoner. BØL er 

åpent for nye medlemmer som vil være med å 

etablere en økologisk landsby på Bruvik på 

Osterøy.   

HVEM ER VI I BØL? 

Vi er helt vanlige mennesker med grønne 

interesser. Vi har tro på at vi sammen kan 

bygge, bo og leve nær naturen og samtidig ta 

vare på hverandre, jorden, miljøet og 

framtiden. Vi representerer forskjellige aldre 

og ulike livssituasjoner, yrker og interesser.  

 
HVA HAR SKJEDD, OG HVA SKJER? 

BØL så dagens lys våren 2004 og holdt 

stiftelsesmøte våren 2005. BØL er organisert 

som et samvirkeforetak (SA) og drives av 

medlemmene. BØL arrangerer møter, foredrag, 

dugnad, seminar og kurs og har hatt mange 

ekskursjoner, til bl.a. Ølve, Erga Gard, Seletun, 

Herdla, Lygra og Havråtunet og økolandsbyer i 

Danmark. BØL kom i 2013 i kontakt med 

Osterøy kommune for å etablere et moderne 

klyngetun på Bruvik og jobbet i 2014 med å 

tilpasse reguleringsplanen i økologisk retning. 

BØL kjøpte våren 2015 tomt på Bruvik (38 mål 

regulert til 39 boenheter). Et borettslag er 

under opprettelse. Oppsetting av visningshus 

og byggestart i 2017! Kom til dugnad, på 

tomten ved Bruvik, og les mer på BØLs 

hjemmeside, og ta kontakt! 

VISJONEN TIL BØL 

å bygge en økolandsby med plass til et 

mangfold av mennesker, bolig-former, 

arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever et 

enkelt liv med omsorg for hverandre og 

naturen, preget av fellesskap, deling og 

rettferdig fordeling. Vi ønsker 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 

vil velge friheten til å leve et liv i pakt med 

våre verdier og naturens muligheter og ønsker 

å representere et mangfold av livsformer, 

livssyn og yrker. Vi vil investere i framtiden 

ved å etablere et bærekraftig samfunn med 

økologisk jordbruk, grønne bedrifter og lokale 

arbeidsplasser.  

MÅL 

BØLs mål er å bygge den første økologiske 

landsby på Vestlandet og etablere et samfunn 

på 80–100 mennesker, med 39 boenheter i 

forskjellige størrelser. Prosjektet er et 

klyngetun-inspirert boligprosjekt med både 

menneske- og miljøvennlige boliger og felles 

fasiliteter i et felleshus som bl.a. gjesterom, 

møte- og festlokale, bibliotek, hjemmekontor 

og vaskekjeller og kafé. Vi tar i bruk både 

gamle, norske byggetradisjoner og nyere 

eksperimentell utforming og bygger 

lavenergiboliger med livsløpsstandard. På 

arkitektfirmaet Opa Forms hjemmeside ligger 

flotte hus og bilder fra Bruvik: 

http://opaform.no/Bruvik.  

DET ØKOLOGISKE ASPEKTET 

Vi ønsker å leve i harmoni med naturen og 

velger derfor økologiske og bærekraftige 

løsninger: 

 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, konsensus og 

konflikthåndtering 

 inkludering av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

 deling og formidling av erfaringer.  

DET KULTURELLE ASPEKTET 

Vi er opptatt av:  

 helhetstenkning 

 selvutvikling 

 lokal og global natur- og miljøvern 

 kreativitet, kunst og estetikk 

 årstidsfester og andre nye 

tradisjoner 

 naturens sykluser og prosesser. 

DET GLOBALE ASPEKTET 

 F.eks. rettferdig handel (fair trade) 

og rettferdig fordeling av verdens 

goder. 

http://opaform.no/Bruvik

