UTSIKTEN EKOBY- bakgrund och del i projektet
Utsikten Ekoby, ca 7 km från Henån, Orust, består av en äldre gård och 16 tomter med varierad
ekobyggnation, från ler- och halmbalshus till ekoanpassade kataloghus. Solceller, urinseparerade
toaletter, en rotzonsanläggning och andra klimatsmarta lösningar finns också att visa upp. En
skogsbetesrestaurering pågår med betande får och i trädgårdar och på gemensam mark finns
odlingar i liten skala. Föreningen Utsikten Ekoby ekonomisk förening köpte fastigheten 2001 och
första ekologiska huset började byggas 2006.
Varje tomtägare i byn har själv valt hur det egna huset ska byggas men det finns ett gemensamt
engagemang för ekologiskt byggande och en ekologiskt hållbar livsstil. Att sprida kunskap och
vara ett föredöme i praktiken är en drivkraft för boende i ekobyn. Efter en period där stort fokus
har legat på praktiska lösningar, byggande och de egna trädgårdarna vill man nu hitta långsiktigt
fungerande sätt för att ta emot besökare och inspirera. Utsikten ekoby har sporadiskt provat på
att öppna ekobyn för allmänheten med öppna hus och/eller guidad tur, loppis, poängpromenad
med mer. Det var god respons från allmänheten med cirka 500 besökare på en helg. Det gav
mersmak. Nu behövs en bas med information och en struktur för att ta emot besökare och
anordna evenemang år efter år. Då kan även studiebesök tas emot på ett proffsigare sätt. Redan
nu kommer ibland högskolestudenter som studerar ekologiskt hållbart byggande såväl som
grundskoleklasser och nyfikna i största allmänhet. Det finns en vana i ekobyn att arbeta
tillsammans och ideellt för att sköta gemensamma angelägenheter.
En permakulturinspirerad skogsträdgård skulle bli ett originellt sätt att komplettera det som redan
finns att visa i ekobyn. Skogsträdgården är tänkt att anläggas i en södersluttning centralt i byn.
Där finns redan ett stort antal arter av träd, exempelvis valnöt, pecannöt, kastanj, kvitten, mispel
och körsbärskornell. För att visa denna rikedom för allmänheten behöver området göras mer
tillgängligt med dränering och gångar. För att kunna stoltsera med det som en
permakulturinspirerad skogsträdgård behöver träden kompletteras med bärbuskar och
marktäckande ätliga perenner. Nyplantering kräver att rådjur och älg hålls ute. En traditionell
gärdsgård med bra grindar skulle bli en vacker inramning och tillverkningen kan arrangeras som
workshops för boende och besökare. Utvecklandet av en skogsträdgård skulle bli en del i att
fånga besökares intresse på lång sikt. Öppnas ekobyn för besökare i det skede den nu befinner sig
kommer de att kunna återvända och se en by i utveckling under många år framöver.
Mer om Utsikten Ekoby www.utsikten-ekoby.se

Södersluttningen där skogsträdgården är tänkt att anläggas.

