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Bergen økologiske landsby på Bruvik.
Bergen økologiske landsby BA (BØL) er et andelslag stiftet 1.mars 2005 som har som visjon "å bygge
en økologisk landsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og
aktiviteter hvor vi lever et enkelt liv med omsorg for naturen og hverandre, preget av fellesskap,
deling og rettferdig fordeling." Vi ønsker stor grad av selvforsyning og høsting fra naturen og
organiserer det hele som en økologisk landsby eller en grend, gjerne med klyngetun. Vi vil også
fremme mange andre aktiviteter som naturlig hører sammen i en slik grend.
Etter mange år med kursing med mere og arbeid med å få til noe i Bergen, tok BØL på nyåret 2013
kontakt med noen omegnskommuner for å undersøke mulighetene der. Osterøy kommune svarte
med å tilby et mulig egnet område på Bruvik, regulert ferdig til bygging av klyngetun. Siden mai 2013
arbeider derfor BØL med planer for en mulig økolandsby på Bruvik i en tett dialog med Osterøy
kommune.
27. mai ble det avholdt et informasjonsmøte i Bergen hvor rådmannen i Osterøy kommune
orienterte om planen. Tilstede var ca 30 interesserte. Mange ønsket å følge prosjektet videre og
skrev seg på en liste, mens noen ville bli med med det samme for å bidra. Flere beboere fra Bruvik
var også til stede; bygden er nysgjerrig på en eventuell nyetablering på stedet med de positive
følgene det kan få for lokalsamfunnet. Noen fra BØL var etter dette på befaring på tomteområdet på
Bruvik, mens flere av lokalbefolkningen var med på feiring av Sommersolverv på "Den Grønne kafé" i
Bergen.

Bruvik
Osterøy er Nord-Europas største innlandsøy nordøst for Bergen. Offentlig transport til Bruvik med
buss og tog tar ca. 45 min., med bil 35-40 min fra Bergen sentrum. Øyen har en allsidig/livskraftig
småindustri innen mekanisk, møbel, garveri, tekstil og næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/foredling er en viktig næring og landbruket sysselsetter ca. 300 mennesker. Tømreryrket står fortsatt
høyt i kurs
Osterøy kommune har en del sammenfallende verdier og målsettinger med BØL, i det den bl.a. har
forpliktet seg gjennom Fredrikstaderklæringen til medvirkning i Lokal Agenda 21-prossesser, hvor
alle ”må finne løysingar for ei økologisk, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling." Kommunen v/
Bruvik er med i fylkets Liv & Lyst-program, som skal bidra til å utvikle livskraftige lokalsamfunn.
Kommunen er interessert i nyetablering og nyskaping på øyen, og i å bygge på og videreføre
tradisjoner. I følge kommuneplanen skal en ta utgangspunkt i lokal byggeskikk med omsyn til volum,
terrengtilpassing og innpassing i eksisterende bygningsmiljø, og når det gjeld form, farge med mer.

Mer om prosjektet: http://bergenokologiskelandsby.no
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På det gamle Havråtunet i nærheten av Bruvik kan en se eksempel på vestnorsk byggeskikk.

Havråtunet (v) , en plan for moderne klyngetun på Bruvik (m), detalj av ett av flere planlagte tun(h)

Menneskene i klyngetunet på Havrå måtte samarbeide for å overleve under harde vilkår.
Bygging av nye boliger i et klyngetun i dag kan være en god ramme for å prioritere og
praktisere fellesskap med andre også i tider der ikke ytre betingelser tvinger folk til å være
sammen. Det kan være med å motvirke ensomhet som følger av at flere og flere lever i
enpersonshusholdninger, særlig yngre og eldre noe som også er vektlagt i kommuneplanen.
Det sosiale aspektet er svært viktig for BØL. Vi legger stor vekt på å bygge opp et fellesskap
der vi er opptatt av samarbeid, dugnad, årstids- og livsfasefeiringer, kulturell utfoldelse,
konsensus og opplæring i beslutningsprosesser. Inngangsbilletten skal være lav, slik at flest
mulig interesserte i målgruppen kan delta. Andre kjennetegn:
Boliger: Ulike størrelser , siktemål om nøkternt arealbruk, lokale materialer, livsløpsstandard,
fleksible løsninger; forsamlings- / felleshus med vaskeri, hobbyrom/verksteder, gjesteværelser,
kurslokale, kafé, datarom, kontorlokaler etc. Energi og kretsløp: passiv solvarme, vind/lokal
vannkraft, ved-/flisfyring, vannrensing. Lokale arbeidsplasser, bildelering og byttering gir minsket
energi-og transportbehov. Mat: høy grad av selvforsyning v/ drivhus, parseller/ kjøkkenhage, bigård,
hønsehus, fruktskog, felles jordbruk- og muligheter for husdyrhold. Arbeidsplasser: muligheter i
nærområdet, kontorfellesskap i landsbyen.
Tomteområdet på Bruvik ligger sørvendt med flott utsikt mot Sørfjorden og gode solforhold.
Området er utmark, ca. 46 mål, lett skrånende, kupert, dels med skog og dels med snaufjell og kratt.
Det er kort vei til sjø med fiske- og bademuligheter og båthavn, nærbutikk, skole (nylig nedlagt men
kan leies og evt. gjenoppstå ved økt barnetall), grendahus, idrettsanlegg og flotte turområder.
Det er planlagt oppføring av 44 boenheter, rekkehus og eneboliger i sju klynge-tun, med
infrastruktur, lekeplasser, felles bygg og grøntarealer (se tegning, plan for moderne klyngetun).
Endringer kan gjøres i planen. Forventet byggestart er stipulert til utgangen av 2014, dvs det første
tunet. Størrelsen passer utmerket til BØLs mål – ca 40 enheter og 100 mennesker.
Nå, i begynnelsen av august 2013, er vi i ferd med å inngå en intensjonsavtale med kommunen,
angående betingelsene for overdragelse, som må være på plass om det skal bli en bærekraftig
bosetting. Deretter kommer prosessen med aktiv verving av nye beboere eller bidragsytere. Vi
jobber nå videre med planene i tre grupper: økonomi, hustyper og byggemåter, og kommunikasjon/
informasjon. Vi ønsker flere som har, tid og anledning til å være med å skape landsbyen; det er
deltakerne som hver på sin måte skal virkeliggjøre visjonen i praksis. Du med dine bidrag vil dermed
sette ditt preg på hvordan landsbyen kan bli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen som deltakere!

Mer om prosjektet: http://bergenokologiskelandsby.no

