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Abstract

Jönköping's municipality requested a diploma work witch would present the 
experiences, as arisen during the existence of the echo village Smeden. 

To recive information for the background, literature at the university library  
were searched at the database "Libris" with words like "echo village" and 
"ecological living".

Data was retrieved from 28 questionnaires that were sent out to the inhabitants  
of the echo village Smeden. The questionnaires contained questions about 
experiences, opinions, ideas and thoughts about living in this echo village. The
results were analyzed and presented by diagrams and tables and showed that 
the inhabitants where most unsatisfied with the sewer and the system of the 
toilet. In the opposite the inhabitants experienced that the remaining systems 
were in satisfactory and the majority of the inhabitants were very pleased with 
their living conditions.

Conclusions of this study are that an echo village would be a suitable 
alternative to an ordinary living and that ecological living would be something 
that would work well even in the future. An important thing to remember is that 
the systems of the households must be easy for the inhabitants to maintain 
otherwise the environmental thinking would be in risk of failure if some don’t 
have the energy to manage this properly.
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Sammanfattning

Jönköpings kommun har gjort en förfrågan om ett examensarbete för att 
redovisa erfarenheterna som uppkommit under ekobyn Smedens 13-åriga 
existens.

Till bakgrunden söktes litteratur på högskolebiblioteket under databasen 
”Libris” med sökord som ”ekoby” och ”ekologiskt boende”.

För datainsamling för resultatet skickades enkäter ut till de boende i ekobyn, 
Smeden. Enkäterna bestod av frågor som berörde erfarenheter, åsikter, idéer 
och tankar kring boendet. Vidare analyserades enkätsvaren och resultaten 
redovisades i diagram och tabeller. Här visade resultaten att de boende var mest 
missnöjda med avlopps- och toalettsystem. Dock upplevde invånarna att övriga 
delar i ekobyn fungerade bra och majoriteten var mycket nöjda med sitt 
boende.

Slutsatsen är att en ekoby vore ett bra alternativ till ”vanligt” boende och som 
skulle kunna fungera mycket bra även i kommande tider. Det viktiga att 
komma ihåg är att systemen i hushållet skall vara enkla och smidiga att ta hand 
om, annars riskeras miljötänkandet att falla samman då en del boende inte orkar 
sköta det på ekologiskt lämpligt sätt.

Nyckelord

o Ekoby

o Ekohus

o Smeden

o Avloppshantering

o Resursoptimering

o Ekoboende
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1 Inledning
I dagens samhälle tas tillgången till många av våra resurser, så som el och 
vatten, för givet. Media har uppmärksammat behovet av att börja spara på 
resurserna och leva mer samspelt med naturens villkor. Detta har fått många 
människor att börja fundera på hur deras användande av allt runtomkring oss
påverkar miljön vi lever i. Några få personer har börjat leva så långt som 
möjligt enligt naturens villkor genom att flytta till en ekoby där man inte 
belastar naturen mer än nödvändigt. Är detta framtidens boende och hur skall vi 
leva för att vara goda förebilder för våra efterkommande?

1.1 Syfte och mål
Jönköpings kommun har efterfrågat en rapport där erfarenheterna från 
invånarna i ekobyn Smeden redovisas. Syftet är även att utreda om det är 
möjligt att överföra hela eller delar av konceptet till andra kommande 
bostadsområden.

Målet med denna rapport är att sammanställa och redovisa erfarenheter hos 
boende i ekobyn, Smeden och utifrån resultatet utreda om ekologiskt boende är 
något som är värt att satsa på mer i framtiden.

1.2 Avgränsningar
Detta arbete är begränsat till ekobyn Smeden och erfarenheter som uppkommit 
under de år som byn funnits har tagits fram. Det skulle vidare kunna 
undersökas mer om någon/några av de andra ekobyarna i Sverige.

1.3 Disposition
I början av rapporten får läsaren veta vad syftet med detta arbete har varit. 
Vidare förs läsaren ganska djupt in i ämnet genom den teoretiska 
bakgrundsfaktan till ekobyar rent allmänt samt specifikt om ekobyn Smeden. 
Nästa del är en beskrivning om hur genomförandet har sett ut av arbetet. 
Resultatet är nästa del av rapporten där resultatet presenteras. Slutsats och 
diskussion, som bygger på resultatet, kommer näst. Sist är upplysningar, så som 
referenser, sökord och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Inledning
Miljöproblem har förekommit i tankarna hos många men det har inte 
uppmärksammats särskilt mycket, förrän år 1962 då Rachel Carson utgav sin 
bok ”Tyst vår” (Silent Spring). I denna bok beskrivs hur fåglar minskade i antal 
på grund av betning av utsäde med kvicksilver. [1]

I vårt moderna samhälle använder vi oss i stor utsträckning av fossila bränslen 
för vår energiförsörjning, där användningen påverkar atmosfären negativt.
Konsekvenserna blir då klimatförändring, försurning och uttunning av 
ozonskiktet. Dessutom är de fossila bränslena ändliga vilket gör att det kommer
att bli en bristvara. Därför måste vi ändra vårar vanor och gå över till förnybara 
energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Resultat av att vi eldar upp 
stora mängder fossila bränslen är utsläppen av koldioxid, vilket i sin tur bidrar 
till växthuseffekten. Växthuseffekten beror främst på utsläppen av koldioxid 
men också av metan, freon, lustgas och ozon. Växthusgaserna bildar ett skikt 
runt jorden som fungerar som ett glas. Solljuset kommer fortfarande igenom 
men värmen får allt svårare att stråla ut. [1]

Växthuseffekten bidrar till uppvärmning av luften, med temperaturökning 
beräknat till 1,6-6°C de kommande 50 åren i dagens takt. Detta leder till att 
vattennivån i haven kan 
stiga med 15-100 cm. Det 
här kommer att drabba 
områden som redan nu 
ligger nära havsnivå. Fler 
bieffekter som kan komma
att bli aktuella är extrema 
vädersituationer såsom 
stormar, översvämningar 
och torka. Ännu en 
oroande effekt kan vara att 
issmältningen vid Arktis 
får golfströmmen att vända 
vilket i sin tur kan hota 
Norden med en ny istid. 
Växthuseffekten skulle 
därför kunna ses som ett av 
våra mest fruktade miljöproblem.

Förändring av Jordens medeltemperatur i antal 
grader Celsius. [1]
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2.2 Ekologi
Ordet ekologi är enligt 
Nationalencyklopedin ”vetenskapen om de 
levande varelsernas relationer till sin 
omvärld” vilket är en mycket bra 
beskrivning av ett ekosystem. Där ingår
växter, djur, människor och 
mikroorganismer i ett komplext 
sammanhang. Att överblicka systemen och 
att exakt förstå vad som sker då man ändrar 
på några förhållanden är svårt. Naturen har 
under lång tid skapat sinnrika lösningar, där 
olika arter har anpassats till varandra, och 
dessa kan lätt störas eller helt slås ut av oss 
människor. 

Näringspyramiden fungerar på så vis att ju högre upp i en näringskedja man 
befinner sig, desto mer resurser (markyta) behövs för att äta sig mätt, och desto 
mer utsatt för olika gifter blir man eftersom dessa ackumuleras i 
näringspyramider. Varje led ger en ökning av giftkoncentrationen med cirka en 
faktor 10. Vi måste alltså tänka mer på vad vi släpper ut i naturen, annars slår 
det tillbaka på oss själva.

Näringspyramiden. [1]

Ekologins grundregler [2]

1. Allting hänger ihop

2. Allting måste ta vägen 
någonstans

3. Naturen vet bäst

4. Det finns inga 
gratisluncher
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2.3 Definition av ekohus och ekobyar
I vardagligt tal säger man ekohus om hus där både byggandet och boendet 
genomsyras av en ekologisk grundsyn. Ekohus är energi- och resurssnåla samt 
miljö- och naturvänliga.

I ekohus
o utnyttjas passiva och aktiva komponenter för att minimera 

energiförbrukningen.
o används naturliga byggmaterial.
o används i största möjliga utsträckning förnyelsebara energikällor så som 

ved, vind, vatten, sol eller biobränsle.
o minimeras energiförluster.
o produceras inte giftigt eller förorenat avfall.
o återvinns energi och avfall
o används energisnåla maskiner och lampor.
o strävas efter största möjliga självförsörjning.

När man samlar flera ekohus tillsammans kallar man det ekobyar och har fler 
fördelar både miljömässigt, socialt och är mindre sårbart i en krissituation.

En ekoby kännetecknas av
o energi- och resurssnåla samt miljövänliga ekohus.
o ökat lokalt inflytande över planering, byggande, boende och förvaltning.
o gemensamma värderingar genom en ekologisk grundsyn.
o möjligheter till självhushållning, naturenlig odling, djurhållning, enskilt 

eller kooperativ.
o stark social gemenskap.
o kooperativ samverkan i arbetsgrupper t.ex. dagis, affär, inköpsförening, 

studiecirklar, informell ekonomi (byte av varor och tjänster), 
småföretagsverksamhet (t.ex. hantverk, kunskapsföretag, avancerad 
trädgårdsodling, förädlingsverksamhet, litet byhotell, kursverksamhet) 
mm.

o gemensam ”bystuga” med t.ex. samlingslokal, bastu, vävstuga, 
hobbylokal, fixarverkstad, tvättstuga, fotolab, krukmakeri, gästrum, 
bibliotek.
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2.3.1 Gräns för ekohus

Hus som bara har energisnålhet eller några få enskilda ”ekohusegenskaper” 
som enda kriterium bör inte kallas ekohus. Ekohuset ska ha flera speciella 
egenskaper för att få kallas ekohus och helst en mycket låg årlig 
energiförbrukning. Själva boendet bör även ha en genomtänkt ekologisk 
grundsyn. Graden av självförsörjning bör vara relativt hög. Inom ramen för 
lönsamhet kan dock inte enskilda ekohus bli fullt självförsörjande, däremot kan 
ekobyar det.

2.3.2 Energianvändning

Om man tittar på energianvändningen i en byggnad över en 50-årsperiod kan 
man konstatera att cirka 5 % av energin har gått till materialtillverkning, 4 % 
till transporter och över 90 % till uppvärmningen och drift av huset. Av detta 
kan vi lära att det viktigaste är att få ner energibehovet för uppvärmning och 
elförsörjning. Det betyder att om vi använder lite mer isolering (lägger ner lite 
mer energi på att tillverka isoleringsmaterial) så sparar vi stora mängder energi 
för uppvärmningen. 
Hus utan värmesystem finns idag och kallas ofta för passivhus. Dessa hus 
utnyttjar solinstrålningen maximalt genom att mot söder ha stora fönster. Husen 
är också extra väl isolerade, har eventuellt solfångare och utnyttjar den 
”gratisenergi” som uppkommer då människor lagar mat, vistas i huset och från 
maskiner som kyl och frys.
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2.4 Historia

2.4.1 Övergripande inledning

Den första miljökonferensen i FNs regi hölls i Stockholm år 1972. Det var dock 
inte förrän 1992 under miljökonferensen i Rio de Janeiro som det hela tog fart. 
Detta berodde på att synen på miljöarbete förändrandes radikalt under tiden 
efter första konferensen. Denna syn väcktes då man såg att lokala miljöproblem
uppstod och en oro väcktes för att viktiga resurser skulle ta slut. Globala 
miljöhot och inriktningen mot en hållbar utveckling var också något man 
ändrade synen på. Riokonferensen resulterade bland annat i Agenda 21 och 
Rio-deklarationen. På hemmaplan tillsatte regeringen en kretsloppsdelegation 
vars uppgift var att se till att Agenda 21 och Rio-deklarationen tillämpades i 
olika samhällssektorer. 1994 bildades inom 
byggbranschen, Byggsektorns Kretsloppsråd, som är ett 
nätverk av representanter för ett fyrtiotal organisationer 
inom hela bygg- och fastighetssektorn. Meningen med 
nätverket var att samordna byggsektorns växande 
miljöintresse och vara en stark drivkraft för ett uthålligt 
kretsloppssamhälle. 

Många personer har fått ett fördjupat miljöintresse, detta kanske tack vare att de 
vill att deras efterkommande barn och barnbarn skall leva ett bra liv i en miljö 
som inte är skadlig. Vidare har detta lett till att tankar har uppstått om att bygga 
särskilt miljöanpassade bostadsområden, så kallade ekobyar. Byn byggs på ett 
sådant sätt att den är resurseffektiv, miljöskonsam och har en god social miljö 
där man gemensamt deltar i skötsel och planering. 

Tankarna om att förverkliga en ekoby uppstod redan på 1970-talet. Kåre 
Olsson och Karl-Erik Eriksson år 1974 påbörjade en studie, vid Centrum för 
tvärvetenskap i Göteborg, som heter ”Den välbalanserade byn”. Den första 
ekobyn som kom att byggas i Sverige blev Tuggelite. Denna ekoby ligger 
utanför Karlstad i Värmland och byggdes 1984 efter mer än 10 års planering 
och kamp.
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2.4.2 Ekobyn Smeden

År 1988 lade Centerpartiet fram en motion som blev starten för en ekoby i 
Ljungarum strax söder om Jönköping. Tanken från partiet var då att införa ett 
ökat kretsloppstänkande bland annat inom byggandet i Sverige. Till följd av 
motionen gjorde Jönköpings kommuns fastighetskontor, december 1989, en 
förfrågan riktad till dem som stod i tomtkö. Förfrågan var huruvida intresse 
fanns för att bo i en ekoby. Intresset visade sig vara stort då 81 familjer visade 
ett starkt intresse för eko-projektet, detta trots att kommunen endast gick ut till 
dem som stod i tomtkön. Intresseanmälan gjordes och i samband med den fick 
familjerna fylla i en enkät med ett antal frågor om bland annat familjesituation, 
bostadsförhållande idag, önskad storlek på bostad, avstånd från Jönköpings 
centrala delar till ekoby mm.

Bild på några av lägenheterna i ekobyn Tuggelite. [5]
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Karta över Jönköping med ekobyn Smeden utmärkt. [4]

Fastighetskontoret höll ett möte i maj 1990 där man framlade förslaget om att 
bilda en arbetsgrupp med representanter för de boende. På mötet redovisades 
även sammanställningen av enkätsvaren. Ur enkäten kunde man se att de flesta 
var beredda för ett stort ideellt arbete med ekobyns planering, att avståndet till 
Jönköpings centrum önskades vara kort och att bostadsförhållandena idag 
fördelar sig lika mellan bostadsrätt, hyresrätt och eget hem. Ur enkäten visade 
det sig att de flesta ville ha en stor lägenhet, med fyra rum och kök eller större, 
men då försäljningen började blev intresset för de minsta lägenheterna störst. 
En trolig förklaring är att från -89 till -93, då bygget startade på allvar, 
försämrades konjunkturen kraftigt. Följden av detta blev att man fördubblade 
antalet tvårummare mot vad som var planerat. Tvårumslägenheterna var
mycket prisvärda då det fanns ett loft på 35 m2 som gick att inreda, den 
sammanlagda boytan blev då lika stor som på treorna.

Resultatet av informationsmötet blev följaktligen att en arbetsgrupp om 16 
aktiva familjer utsågs som skulle få igång arbetet med en ekoby. Gruppen 
gjorde också sin egen enkät som delades ut till de familjer som visat intresse. 
Ur den enkäten utlästes att korta avstånd till skolor, daghem och kollektivtrafik 
var prioriterat. Fler åsikter var också att man ville odla själv samt kunna 
påverka planeringen och byggandet av ekobyn.

Ett möte hölls i augusti -90 och ekobyföreningen bildades. Då antogs samtidigt 
en målinriktning för ett energi- och resurssnålt boende i femton punkter.
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I september -90 erbjöd kommunen föreningen att välja bland 18 stycken olika 
tomtförslag. Efter en hel del arbete och utvärdering enades föreningen om en 
tomt på 3,8 Ha belägen i den södra delen av Ljungarum. Tomten är belägen på 
en kulle som är solbelyst hela dagen. I väster rinner Strömsbergsbäcken som 
idealiskt kom att användas som recipient för att ta emot det renade 
avloppsvattnet. I norr ligger ett naturreservat med höga träd, som på så sätt 
skyddar byn mot nordanvinden samt inbjuder till friluftsaktiviteter. I söder 
finns för närvarande vackert böljande åkrar. Kommunen överlät tomten med 
äganderätt och ett exploateringsavtal skrevs så småningom där tomtkostnad 
inklusive detaljplanekostnader skulle betalas först vid byggstart. Tack vare 
detta behövde inte föreningen lägga ut några pengar förrän bygget verkligen 
kom igång. 

Det var nu bara ett 30-tal hushåll kvar i ekobyföreningen och för att få så bred 
kunskap som möjligt delade man in sig i smågrupper som specialiserade sig på 
olika områden såsom kompostering, odling, avloppshantering och 
uppvärmningssystem. Det lades ner mycket arbete på att arbeta fram förlag på 
lösningar som sedan presenterades för de övriga medlemmarna. Eftersom att 
det inte fanns så mycket skrivit om ekologiskt byggande letades information 
fram om bland annat hur tidigare byggda ekobyar fungerat och på det sättet 
kunna dra slutsatser av tidigare erfarenheter. Efter cirka ett års arbete hade 
medlemmarna samlat ihop alla erfarenheter, enats och satt ihop dem till en 
kravspecifikation på cirka 50 punkter som skulle ligga till grund för 
projekteringen av ett resurs- och energieffektivt boende. 

När det väl var dags att börja med projekteringen var det endast ett fåtal 
familjer som var beredda att satsa pengar för att betala en arkitekt. Ett alternativ 
till detta var att anlita en entreprenör och överlåta projektet till denne som då 
tog kostnaderna för projektering och upphandling. Nackdelen med det 
sistnämnda alternativet var dock att entreprenören kunde banta bort viktiga 
funktioner och önskemål av kostnadsskäl, vilket var en risk som föreningen 
inte ville ta. Mer eller mindre existerade en kris då problemet var att man ville 
ha inflytande över både beslut och ekonomi utan att behöva satsa några pengar.

Föreningen beslutade hösten -91 att det skulle undersökas om något företag 
kunde tänka sig att arbeta med utgångspunkt ur denna princip.
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I början av september -91 var Pia Larsson och Hans Mörk från föreningen med 
i morgontidningen ”Jönköpings-Posten”. Där presenterade de sina idéer samt
efterfrågade arkitekter och byggnadsfirmor som kunde tänka sig att lämna in en 
skiss och kostnadsförslag. Denna artikel upptäcktes utav Jan Moeschlin och 
Peo Oskarsson. Båda var uppvuxna och verksamma i Småland och har arbetat 
med småhus som specialitet. Dessa två personer räknade, tillsammans med 
Pelle Olofsson konsult från Alingsås, fram en baskalkyl. Baskalkylen togs fram 
med utgångspunkt i föreningens kravspecifikation och visade vilken trolig 
årshyra de boende skulle få med de önskemål som angetts. Jan och Peo 
presenterade sig på ett möte i oktober -91 och en finansieringsplan togs då 
fram. De tyckte att arkitekten skulle kopplas in redan i idéstadiet för att på det 
sättet kunna vara med och ta beslut om grundläggande frågor som även senare 
avspeglar sig i utformningen av projektets senare tid.

Jan och Peo föreslog ett tillvägagångssätt där arkitekten fick i uppdrag att vara 
byggherrens ombud under hela bygget. De erbjöd sig att sköta hela 
projekteringen och upphandlingen av ekobyn men var inte ensamma om att 
visa intresse för projektet utan minst ett företag till tog fram en 
finansieringsplan med blivande hyror. Projektet fortsatte med ytterligare några 
olika intresserade företag. Även dessa gjorde sina egna handlings- och 
genomförandeprogram som presenterades i olika möten med föreningen. Det 
beslutades även att ett avtal mellan föreningen och Arkitektrådet skulle stiftas. 
Något som var lite annorlunda med detta projekt, jämfört med traditionellt 
konsultuppdrag, var att inget arvode skulle utbetalas till konsulter för nerlagda 
timmar förrän bygget påbörjats, detta på grund av att ingen av de kommande 
boende var redo att lägga pengar i ett så tidigt skede.

Följande tid gjordes studiebesök till Motala och Vadstena där bland annat de 
nybyggda Sjökvarteren studerades. 
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På ett möte i april -92 
presenterade Peo och Jan de 
första skisserna på husen. 
Tanken var då att bygga husen 
med en murad stomme av 
lättbetong som putsas på ut- och 
insidan. Temperaturzoner fanns 
också med i planerna. I söder 
fanns glaspartier och ett 
entrérum som hade samma 
funktion som den traditionella 
ouppvärmda farstun. På vintern 
blir den en vindsluss mellan ute 
och inne. På vår och höst 
värmer den huset genom att 
lagra solvärme. En vikvägg var 
placerad mellan köket och 
entrérummet, på så sätt kan man 
vid behov låta köket växa med 
14 m2. Idén var att bygga tolv 
stycken parhus med en 
gemensam lägenhetsskiljande 
vägg för att minska antalet 
ytterväggar. Innanför 
glasrummet (farstun) placerades 
köket och vardagsrummet.
Dessa rum fick denna placering 
eftersom de klassas som s.k 
”vistelseytor” och bör ha en 
normal rumstemperatur. Dessa 
rum har även till uppgift att 
sprida värme till övriga
bostaden m.h.a spillvärmen från 
matlagning och värme vid 
eldning i öppen spis. Mer mot 
mitten av bostaden placerades 
sovrum, badrum, tvättstuga, 
samt en trappa mot 
övervåningen. I denna 
temperaturzon kan temperaturen 
hållas något lägre och värms indirekt från vardagsrumsdelen. Mot norr 
placerades matkällare, förråd och en bakgård som ett skydd från kalla nordliga 
vindar.

Plan och fasad för 2 rok. [3]
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Skisserna togs emot väl och medlemmarna tyckte att alla önskemål från 
kravspecifikationen nästintill fanns med samt att utseendet behagade de flesta.
Det enda som kom att ändras mot slutet var att fasaden blev träpanel i stället för 
den tidigare valda stommen av betong och puts.

En referensgrupp på fyra personer, som skulle företräda ekobyföreningen, 
valdes ut för att på så sätt slippa ha stormöten vid varje liten fråga. Det var nu 
deras roll att välja uppvärmningssysten, ventilationssystem, toaletter osv. De
tidigare, av medlemmarna i arbetsgrupperna, insamlade kunskaperna var nu till 
stor glädje för referensgruppen.

Finansieringen ordnades och ett samarbetsavtal träffades så att alla parter var 
överrens. Vid ett medlemsmöte i slutet av april -92 antogs stadgarna för 
bostadsrättsföreningen Smeden. Det var ordförande Pia Larsson som hade 
skrivit ner ett dokument med de punkter som skulle vara med. En ansökan till 
Länsstyrelsen skickades in och föreningen registrerades i början av juli -92.

Förfrågningsunderlaget var nu klart och i början av juni -92 lades en annons i 
JP1 in där det inbjöds till anbud på totalentreprenad. Enligt Jan och Peo var 
intresset bland entreprenörerna inte så stort som de hoppats på. De trodde detta 
kunde bero på att det vid denna tid fanns en förutfattad mening om att det var 
dyrt och krångligt med eko-byggande. Åtta byggföretag hörde dock av sig och 
fick ta del av handlingarna. 

Detaljplanen arbetades fram och godkändes så småningom av kommunen. 

I slutet av juni -92 kom de första anbuden in. Dessa jämfördes och man 
diskuterade, med den entreprenör som lagt det lägsta budet, om olika lösningar 
för att kunna pressa priset ytterliggare. Energikonsulten Gunnar Lennermo
kontaktades, som visade alternativa lösningar på väggkonstruktioner, då denna
visade sig inte klara de uppsatta kraven för energiförbrukning. På ett möte i 
början av oktober -92 beslutades det om att ändra vissa delar av grundtanken. 
Lättbetongväggarna byttes ut mot träregelväggar med ekofiber som isolering. 
Vedeldstad blev tillval, detta för att minska insatser och månadsavgifter vid 
inflyttning och för att senare kunna köpas till när ekonomin tillät. Skorsten, 
solfångare och ackumulatortank förberedd för inkoppling av vattenmantlad 
vedeldstad skulle dock ingå i beställningen. Det valdes som
grundläggningsmetod en ventilerad krypgrund med 220 mm ekofiber och 
golvvärmesystem i fördelningsskivor, i stället för platta på mark

  
1 Jönköpings-Posten
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En intresseanmälan skickades ut i mitten av oktober -92, till dem som tidigare 
visats intresse av att bo i ekobyn. I anmälan fick man välja lägenhetsstorlek och 
husplacering. Intresseanmälan gick även ut via kommunens s.k ”småhuskö” för 
att få större spridning. Byggstarten var nu planerad till december -92 och 
beräknad inflyttning var i december -93. 

Boyta Insats Månadsavgift

2 ROK 81 m2 148 820 kr 4 367 kr

3 ROK 117 m2 184 760 kr 5 823 kr

4 ROK 137 m2 212 150 kr 6 759 kr

Kostnaderna för de boende. I dessa priser ingick också, 
förutom lägenhetsytan, 27 m2 för förråd, rotfruktsförråd 
och skafferi, glasveranda, garage, odlingslott samt del i 
bystuga. [3]

I mitten av oktober knöts kontakt med Kjell Neregården, ägare till Mjöbäcks 
entreprenad AB. Eftersom Kjell var delägare i Ekofibertillverkning var han 
mycket intresserad av få bygga ekobyn då han kunde använda det som 
referensobjekt. Mjöbäcks kunde också tänka sig att gå in med resterande 
förskottsbetalning i fall inte tillräckligt många anmälde intresse.

Mjöbäcks visade vidare stort engagemang genom att lägga ett anbud på 20,3 
miljoner kronor och dessutom kortade byggtid, till september -93. Genom detta 
sänktes månadskostnaden med oförändrad insats.

Boyta Insats Månadsavgift

2 ROK 81 m2 148 820 kr 3 993 kr

3 ROK 117 m2 184 760 kr 5 224 kr

4 ROK 137 m2 212 150 kr 6 015 kr

Kostnaderna för de boende efter Mjöbäcks lägre anbud. 
[3]

Trots lägre kostnadsnivåer var det inte fler än ett tiotal som betalade in 
depositionsavgiften före årsskiftet. Den försämrade konjunkturen som var vid
denna tidpunkt tordes vara orsaken till detta. 

För att få koll på vad marknaden hade att erbjuda bjöd föreningen in föreläsare 
från olika företag som presenterade sina produkter. Dessa bestod av bland 
annat centraldammsugare, alternativt toalettsystem med vattenlås, olika 
tillvalsprodukter och om den speciella målningstekniken bivaxlasyr.
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I början av november -92 gjordes en beställning av totalentreprenad av 
Mjöbäcks entreprenad AB, tack vare att de hade det lägsta budet och att dom 
åtog sig att köpa osålda lägenheter. Ett konsultavtal träffades för att se till att 
rätt arvode betalades till rätt konsult. Mellan Jönköpings kommun och Brf. 
Smeden träffades ett avtal i slutet av november -92. Avtalet reglerade 
utbyggnaden av ekobyn Smeden med 24 lägenheter. Vidare beviljades bygglov 
för de tre hustyperna, garagen och bystugan.

Lördagen den 12 december -92 togs det första spadtaget av centerpartisten 
Bengt von Strokirch. Han var där som ersättare för sin insjuknade partikollega 
Inger Ekengard, som varit en av initiativtagarna till partimotionen i 
kommunfullmäktige -88. Även Staffan Johansson, representant för de blivande 
invånarna, tog ett spadtag.

Ett informationsmöte för allmänheten hölls på stadsbiblioteket i Jönköping där 
man kunde beskåda en modell i stor skala med avtagbart tak för att på ett 
tydligt sätt uppvisa volymerna i bostäderna. Lena Jeppsson och Rolf 
Wahlström hade tagit fram ett informationsmaterial i vilken det i slutet fanns en 
intresseanmälan som kunde delas ut till eventuella köpare. För att vidare 
marknadsföra ekobyn hade man visning av ekobyns område samtliga lördagar i 
mars.

Intresseföreningen hade på våren möten om vilka tekniska system som skulle 
väljas. De fick också information från representanter av några företag med 
lösningar på uppvärmning med kamin, biologisk reningsanläggning, vägghängd 
och snålspolande toalett m.fl. Kompletterande handlingar såsom 
konstruktionsritningar, tillverkningsritningar, VVS- och el-ritningar togs fram 
av konsulterna. Husen skulle byggas med fabrikstillverkade block, vilket gör 
att ritningar för alla väggblock måste vara ritade i plan och elevation med 
exakta mått på millimetern och samtliga reglar inritade. Det skapades ca 35 
stycken ritningar per lägenhetstyp och sammanlagt omkring 200 ritningar 
inklusive garage- och pumphusritningar. Byggstarten sköts ständigt upp på 
grund av att kommunen inte hunnit anlägga vägen till området.

Efter en hel del diskussioner med banken angående byggnadskreditivet2 blev 
det beviljat i början av juni -93, då var även vägen klar till området. Samtidigt 
undertecknades köpebrevet för marken, vilket blev lite av startskottet för 
bygget. Under sommaren pågick ett intensivt arbete med att schakta bort stora 
massor av humuslagret och utföra rörschakterna för spill, drän, urin, och 
kallvatten. En djup grop grävdes där det biologiska reningsverket och 
urintankarna placerades med en grund bestående av 18 m3 betong. Grunderna 
för husen gjordes med ett bottenbjälklag av reglar.

  
2 Ett byggnadskreditiv är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. [6]
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I början av augusti -93 var det dags för första stomresningen. Blocken kom till 
bygget med färdiga och rödmålade paneler som fasad, isolerade med ekofiber 
och fönster isatta. En kran lyfte blocken, elementen, på plats och allt passade 
bra. Detta gjorde att det endast tog tre dagar att resa ett helt parhus. Då var 
takstolarna på plats med råsponten färdigspikad och pappen låg på så att huset 
var regntätt. 

Resning utav väggelementen. [3]

Solfångarna var från början tänkta att bli ett självbekostnadsprojekt för de 
boende, men genom att räntan på kreditivet var lägre än budgeterat kunde man 
utrusta varje hus med 7,5 m2 solfångare utan att kostnaderna ökade för de 
boende. Den vattenmantlade kakelugnen var tillval och murades därför upp 
efter att övertagandebesiktningen var utförd. Fler tillval att göra var bland annat 
såplutade furugolv, bänkskiva i massiv bok, furudörrar, diskmaskin, köksluckor 
av bok, centraldammsugare osv. 

Under hösten -93 restes sju parhus, två garagelängor och bystugan i etapp 1. 
Brunnsborrningen fortlöpte bra och det borrades totalt 112 meter och det var 60 
meter till berg. Provtryckning gav 10 000 l/tim vilket motsvarar 2,7 l/s i 
kontinuerligt flöde. Bystugan var tvungen att byggas före inflyttning i övriga 
hus så att hydropressen3 kunde installeras så att man vidare fick vatten i 
systemet. Bystugan invigdes med taklagsfest den första december. De två första 
familjerna flyttade in efter jul. 

  
3 Hydropress är en tank som mellanlagrar vatten under tryck från luft. [7]
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Takstolarna kommer på plats. [3]

Hela etapp 1 slutbesiktigades i början av maj -94 och byggnadskreditiv söktes 
för att påbörja etapp 2. Eftersom intresset för lägenheter med 2 rok var mycket 
stort beslutades det att byta ut fyra av lägenheterna med 4 rok till lägenheter 
med 2 rok. Alla grunder hade samma mått så man kunde enkelt göra detta byte 
av lägenhetsstorlek med stöd av vad som efterfrågades. Anledningen till att 
bygget delades upp i etapper och därmed tog längre tid, var att man från början 
inte hade tillräckligt många köpare när banken krävde det. Fördelen med 
etappindelning är att man slipper ha osålda lägenheter stående som kostar 
pengar.

Slutbesiktningen skedde den 11 maj -95. På årsmötet i mitten av april -96 
beviljades den föregående styrelsen ansvarsfrihet och arkitekterna lämnade 
över hela styrelsearbetet till de boende i området. Hittills hade arkitekterna
skött näst intill all administration och förvaltning av byn, såsom 
årsredovisningar, fakturering mm. 
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2.5 Byggnadsteknik

2.5.1 Allmänt

Ekobyn består av 12 stycken parhus, en bystuga, fyra garagelängor med 24 
garageplatser och tre mindre kompletteringsbyggnader för pump och el. 

Grundläggningstekniken som använts är isolerad krypgrund. Bottenbjälklaget 
är isolerat med 220 mm ekofiber och på golvreglarna ligger en fördelningsskiva 
för golvvärmen. I kök och vardagsrum skruvas ett massivt furugolv i 
träbjälklaget och i övriga rum läggs linoleummatta4 på 13 mm golvgips. 
Furugolven slipas efter läggning och behandlas med såpa och lut. De 
prefabricerade väggelementen med stående locklistpanel i faluröd slamfärg är 
isolerade med 240 mm ekofiber och utan plastfolie i väggen. Till fönsterbänkar 
valdes 27 mm massiv oljebehandlad bok. Fönstren är av typen 3-glas med 
energiruta innerst och är 1,6 meter höga. Fönsternischerna är vinklade cirka 10°
för att vidgas inåt rummen. Yttertaken är isolerade med 520 mm ekofiber och 
belagda med röda betongtakpannor. Fönsterbågarna av furu är oljade på insidan 
och målade med linoljefärg i gulockra på utsidan liksom taktassar, undersida av
takutsprång, knutbrädor och fönsteromfattningar. Väggarna invändigt är täckta 
av en microliteväv som är målade med bivaxlasyr. Våtutrymmen har plastmatta 
på golven och helkaklade väggar. De 13 m2 glasrummen är ouppvärmda men
har 95 mm isolering i väggarna och 2-glas fönster. Golvet är belagt med 
terrakottafärgad klinker för passiv solvärmelagring och fungerar ett tåligt 
ytskikt.

2.5.2 Uppvärmning

I samtliga rum sker uppvärmningen med vattenburen golvvärme. Det centrala i 
systemet är en 500-liters ackumulatortank med tre temperaturzoner som lagrar 
överskottsvärmen så att man kan plocka ut den när den behövs. Solfångaren på 
7,5 m2 som finns på varje tak bidrar med ca 1 000 kWh per år till 
ackumulatortanken. Sommartid klarar solfångarna att förse husen med allt 
tappvarmvatten. På vintern då solen inte skiner värms vattnet i tanken upp med 
billig el nattetid, s.k ”nattel”, eller med den vattenmantlade kakelugnen som var 
tillval.

  
4 Linoleum är ett material som uppfanns av engelsmannen Fred Walton 1860. Det framställs av sågspån 

eller korkmjöl, kokt linolja, harts (samlingsnamn för kåda), diverse sickativ (torkmedel) samt 
färgstoft. [7]
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2.5.3 Ventilation

Ventilationen sker genom s.k förstärkt självdrag. Denna fungerar m.h.a
förstorade frånluftskanaler till en ventilationshuv på taket, med en frånluftsfläkt 
som endast startar då temperaturskillnaden är för liten mellan inne och ute. 
Ventilation med självdrag bygger på teorin om att kallare luft kommer in i 
huset, värms upp och går då uppåt och utåt och skapar på så sätt luftrörelse.

2.5.4 Vatten och avlopp

Byn har ett VA-system som är helt fristående från kommunens VA-nät. En 
egen djupborrad brunn som finns på området förser samtliga byggnader med 
vatten i en slinga runt området. Brf. Smeden är det första flerfamiljsområdet i 
landet med snålspolande och urinsorterande toaletter. [3] Detta betyder att 
urinen leds vidare i en särskild ledning till två urintankar på sammanlagt 60 m3

som töms två 
gånger om året av 
bönder från 
trakten. Avsikten 
är att skapa ett 
lokalt och 
kontrollerat 
kretslopp för de 
livsnödvändiga 
närsalterna kväve 
och fosfor. 
Fekalierna förs 
med spolvattnet 
till en separator av 
märket Aquatron, 
där det fasta 
avfallet hamnar i 
en 400 liters 
kompostbehållare 
under husen. I 
behållaren bryts 
avfallet ner till en 

fin mylla av dyngmaskar. Myllan som blir en tiondel av den ursprungliga 
volymen, töms cirka en gång om året. Bad-, disk- och tvättvattnet rinner ner till 
en trekammarbrunn för slamavskiljning och vidare till det biologiska 
reningssteget. På tusentals plastbrickor med hål i sitter en biohud med bakterier 
som bryter ner organiska föreningarna i vattnet. Vattnet pumpas hela tiden runt 
i behållaren och bottenslammet pumpas tillbaka till slamavskiljaren för att 
sedan tömmas av bonden. Slutligen pumpas det renade vattnet till en 
bevattningsdamm där växterna suger upp de sista resterna av fosfor. 

Överblick av avloppssystemet. [1]
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Med detta system behåller man vattentoalettens hygieniska fördelar men ändå 
gör byn en besparing på cirka 4,5 m3 vatten om dygnet gentemot ett vanligt 
system och dessutom minskas belastningen på kommunens reningsverk.
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3 Genomförande
Inledningen till detta examensarbete gjordes genom ett PM. Där förklarades i 
korthet bakgrund, problemställning, mål, metod och tidplan. Detta fungerade 
även som en anmälan till skolan om att göra examensarbetet. Nästa del var att 
strukturera upp rapportens delar och vidare började arbetet med enkäternas 
utformning. 

Ett möte med handledare genomfördes där det diskuterades hur arbetet skulle 
sättas igång. Mål och frågeställning diskuterades med Seth Möllås, handledare 
från Jönköpings kommun. Därefter påbörjades arbetet med litteratursökning på
högskolans bibliotek. En litteraturgranskning genomfördes vilket gav 
fördjupning kring ekologiskt byggande. Litteratur om enkätutformning togs 
även fram.

Ur boken Byggekologi, av Varis Bokalders, hämtades en modell som skulle 
komma att användas som grund till en enkät om boendes erfarenheter från 
ekobyn Smeden. Modellen går ut på att det ekologiska byggandet delas upp i 
huvudbitarna sunda hus, hushållning, kretslopp och anpassning till platsen. 
Inom dessa huvudbitar ryms sedan några underrubriker som även använts för 
en uppstrukturering av enkäten. Bokalders har skapat modellen som ett träd där 
”byggekologi” är stammen av trädet och där grenarna består av fyra huvudbitar
som sedan förgrenar sig i ”underrubriker”. Med utgång från underrukbikerna 
skapades sedan passande frågor som avspeglar de olika delarna av boendet i 
Smeden (se Bilaga 3:).
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Trädet som är en modell av byggekologins grunder. [1]

Enkäten diskuterades sedan med Pia Larsson, boende och väldigt engagerad 
inom ekobyn, samt handledaren från kommunen för att få deras åsikt om 
enkätens utformning. Därefter gjordes en slutlig enkätgranskning av Kaj
Granath, handledare på skolan, innan enkäten trycktes upp i 48 exemplar.

Två enkäter delades ut till varje lägenhet/hushåll då det ibland förekommer
olika mycket engagerade personer i hushållet som därefter har olika åsikter om 
boendet. De boende i ekobyn fick ca 1,5 vecka på sig att fylla i enkäterna och 
under den tiden bearbetades den teoretiska bakgrunden i rapporten, mycket 
med hjälp av den litteratur som tidigare studerats.

Vid insamling av enkäterna erhölls 28 av 48 utdelade, vilket blir en 
svarsfrekvens på ca 58 %. Sex stycken hushåll besvarade och lämnat en 
gemensam enkät. Detta medförde att denna svarsfrekvens i själva verket är 
högre (70 %) då vissa enkäter står för två personers åsikter. Detta kan dock 
även tolkas som en felkälla eller en felaktig metod för att föra statistik av
enkätresultat. Då enkäterna samlades in av författaren personligen, uppdelat på 
olika besök, kan även detta påverkat svarsfrekvensen. De boende fick sig en 
liten påminnelse och upplysning då författaren kom och pratade med dem. 



Genomförande

25

Efter att alla enkäter blev insamlade började granskningen. De svar som bestod 
av kommentarer skrevs först in i ett dokument där de ursprungliga frågorna var 
med. På detta sätt kunde alla kommentarer lätt överblickas efter varje 
frågeställning. (Se Bilaga 4:) 

För att kunna få svar på vissa frågeställningar, lades svaren från enkäterna in i 
SPSS, vilket är ett dataprogram för behandling och analys av insamlad 
statistisk data. Programmet har nyttjats inom det offentliga Sveriges statistiska 
analysverksamhet sedan 1970-talet. I samma dokument (Bilaga 4:) sattes 
diagram in, framarbetade med SPSS, där man ser svarsfrekvensen överskådligt.

Arbetet med att tolka de erhållna resultaten och att skriva ner uppkomna tankar 
fortsatte, så småningom formades rapporten mer. En slutsats började arbetas 
fram och diskuterades i avsnittet ”Slutsats och diskussion”.
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4 Resultat
Merparten av resultatet grundas på den enkät som delades ut till de boende i 
ekobyn Smeden. 

4.1 Kommentarer till enkätfrågor
Nedan ses ett antal frågor som valts ut från enkäten, frågor som anses vara
väsentliga och värda att kommentera. Mer kommentarer och diagram av de 
boende finner läsaren i Bilaga 4:.

Övertemperatur är ett vanligt bekymmer 
enligt de boende. Detta framgår av fråga 
nummer 6. Orsaken till detta är troligtvis 
den stora glasverandan som vetter mot söder 
för att kunna hjälpa till med uppvärmningen 
av huset men på sommaren blir lite för 
effektiv. En lösning på detta är att ha större 
takutsprång som skuggar rutorna på 
sommaren då solen står högt men på vintern 
släpper in solen, då den står lågt.

Vid frågan ”Värmer du upp uterummet med 
någon extra värmekälla någon gång?” (fråga 
7), svarade drygt 85 % att de gjorde det. De 
flesta sa att detta gjordes för att hålla 
plusgrader för krukväxternas skull. Detta 
skapar ett litet bekymmer då uterummet inte 
är avsett för att hållas varmt under de kalla 
månaderna av året. De glasrutor som rummet 
består av är inte särskilt bra isolerande. Det 
förekom även ett hushåll som hade öppet 
mellan lägenheten och uterummet för att på 
så sätt kunna få mer lägenhetsyta. Detta 
skulle visserligen kunna vara en smart 

lösning i sig men den tänkta funktionen med uterummet går i sådant fall 
förlorad. Rummet är i första hand tänkt att ha som ett vindfång. Används 
uterummet på detta sett skapas stora värmeförluster. Man skulle antingen 
kunnat ha fönster med bättre isoleringsförmåga i uterummet och på så vis
kunna utnyttja det året runt men då förlorar man än en gång ”vindfånget”. 
Rummet skulle även kunna krympas så att det inte är passande att ha det 
uppvärmt och att då ”vindfångsfunktionen” bibehålls. 

3

5
20

Missing
Ja
Nej

F6

Fråga 6: ”Tycker du att det är lagom 
inomhustemperatur på sommaren?”

4

24

Nej
Ja

F7

Fråga 7: ”Värmer du upp uterummet med 
någon extra värmekälla någon gång?”
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I ett ekoby-koncept bör ett kallförråd 
ingå. Då frågan om detta ställes
visade det sig att bland de boende i 
Smeden var mer än ¾ positivt 
inställda. Kallförrådet visade sig vara 
ett mycket uppskattat och
grundläggande inslag i enkobyn-
tanken. Många har dock på eget 
initiativ isolerat förrådet för att klara 
kallare vintrar, vilket skulle kunna 
vara helt okej.

När frågan om hur mycket el som 
förbrukades blev svaret, enligt
diagram i Bilaga 4:, ganska stor 
spridning. Detta är helt normalt då 
olika människor har olika vanor och 
därmed olika energiförbrukning. 
Den stora spridningen beror också på 
att lägenheterna är olika stora och 
därför åtgår det mer energi till de 
större lägenheterna. Medelvärdet för 
de olika lägenhetsstorlekarna är 
presenterade i Tabell 1.

För att jämföra olika hus med 
varandra brukar man använda sig av 
uttrycket kWh per m2 och år. I ett 
äldre småhus byggt enligt den gamla 
byggnormen som gällde före 1980

används cirka 200 kWh per m2 och år. I ett nybyggt hus, byggt efter gällande 
byggnorm, används cirka 100 kWh per m2 och år. De nyare husen har tjockare 
isolering, treglasfönster och värmeåtervinning på ventilationen. I ett 
energieffektivt ekohus kan mängden köpt energi halveras ytterligare en gång, 
till cirka 50 kWh per m2 och år. Ett sådant ekohus har isolerats ännu bättre, har
lägre U-värde på fönstren, mer el-effektiva vitvaror och belysning används, 
vattensnål teknik används mm. 

17 7

4 Bra
Okej
Dålig

F8

Fråga 8: ”Vad tycker du om kallförrådet för frukt 
och grönsaker?”

Tabell 1

Rum Medelvärde 
(kWh/år) Antal Standardavvikelse

2 12000 3 1732
3 8000 2 4242
4 14916 12 2968
5 16000 1 .

Total 13722 18 3577

Tabell över medelförbrukning av el för de olika 
lägenheterna.
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För att jämföra detta med lägenheterna i Smeden togs 14 900 kWh/år (vilket är 
medelförbrukningen för 4 rok i ekobyn Smeden) och fördelade detta på
lägenhetsytan för 4 rok i ekobyn som är 137 m2. Resultatet hamnade då på ca
110 kWh per m2 och år. Vid jämförelse med andra hus och deras värde är inte 
Smedens speciellt låga. Det är värt att tänka på att Smeden byggdes i början av 
-90 talet och hade, jämfört med idag, inte så pass höga krav på t.ex. isoleringen. 
Denna sorts hus är ändå jämförbara med dagens ”ekonomihus”. En anledning 
till att värdet inte är lägre kan vara att många värmer upp glasrummet som inte 
är isolerat. En annan aspekt är att det i studien förekommer ett relativt litet 
urval som siffrorna baseras på. Detta i sin tur kan ge en mindre noggrannhet.

Frågan om uppvärmningen av tappvarmvattnet med hjälp av solfångaren ställer 
sig många positivt till. Likaså förekommer positiva åsikter till det egna vattnet 
även om det där förekommer fler som är skeptiska. Däremot har det för vissa 
personer varit en del bekymmer med ventilationen i huset, vilket märks i deras 
betyg om ventilationen.

Att en ekoby skall ha en upplåtelseform som 
passar bra för byns egenskaper är viktigt. Är 
det en bostadsrättsförening skapas en stor 
gemenskap där man tillsammans arbetar för 
en bättre närmiljö och boende. Somliga 
personer tycker sig bli låst vid 
bostadsrättsförening och skulle hellre ha 
äganderätt och därmed kunna göra precis 
vad man ville med lägenheten i sig. De 
boende hade spridda åsikter angående denna 
fråga.

Enligt svaren på fråga 36, bland de som 
innehar kakelugn/braskamin, eldar nästan 
alla i denna. Efter att i SPSS kontrollerat hur 
starkt sambandet mellan vedeldning och 
energiförbrukning är, kan man dra slutsatsen 

1

20

7

Dåligt
Bra
Okej

F13

10

16

2 Bra
Okej
Dålig

F14

10

17

1
Bra
Okej
Dålig

F24

Fråga 13: ”Hur tycker du att 
uppvärmningen av 
tappvarmvattnet fungerar,
med hjälp av solfångaren?”

Fråga 13: ”Hur tycker du att 
vattenkvalitén på vattnet från den 
egna brunnen är?”

Fråga 24: ”Hur tycker du att 
ventilationen i huset fungerar?”

2

4

11

11

Ingen uppgift
Vet ej
Äganderätt
Bostadsrätt

F34

Fråga 34: ”Vilken upplåtelseform tycker 
du passar bäst i en ekoby som Smeden?”

15

1

12

Ja
Nej
Har ingen

F36

Fråga 36: ”Brukar du elda i 
kakelugn/braskaminen för att värma upp 
bostaden?”
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att det finns ett relativt stort samband: Ju mer man eldar, desto lägre 
energiförbrukning får man i form av kWh köpt el. (Se Bilaga 3, sidan 72, tabell 
1)

Avloppssystemet har blivit hårt kritiserat av de boende. Speciellt angående 
fekaliekomposten. Anledningen till detta är, enligt de boende, att systemet 
kräver mycket arbete. Detta vad gäller underhåll samt tömning av den mull som 
efter ett tag har bildats. Dessutom upplever många tömningen av mullen som 
tungt och svårt, då man måste klättra ner i ett trångt utrymme på en stege för att 
utföra tömningen och sedan bära upp den tunga mullen samma väg upp igen.

Frågan om hur bra systemet egentligen fungerar har länge varit på tal i 
föreningen i byn. Frågan har även drivits så långt att man har haft möte med 
kommunen. Det har diskuterats om hur eventuell framtida anslutning av avlopp 
till det kommunala systemet skulle fungera, då det närbelägna området håller 
på att exploateras. För att få en uppfattning om hur många som skulle vilja 
ansluta något av de egna systemen till det kommunala ställdes frågan: ”Skulle 
du vilja ansluta något av följande system till det kommunala nätet om möjlighet 
ges?”. Resultatet kan ses i diagrammet. På frågan fick man kryssa i ett eller 
flera system som man skulle vilja ansluta. Här ses tydligt att många är villiga
att ansluta sitt ”fekaliesystem” till kommunen. Detta gäller även ”urinsystemet” 

som också fått
negativ kritik från de 
boende. Anledningen 
till detta är troligen 
att det varit en hel del 
problem med 
bildandet av urinsten i 
toalettstolar och 
urinledningar, som
därav behöver mycket 
underhåll.
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Okej
Dålig

F37
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Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F39

3

4

7
11

3

Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F40

Fråga 37: ”Hur upplever du 
toaletten där man i samma 
stol separerar urin från 
fekalier?”

Fråga 39: ”Hur upplever du att 
fekaliekomposten under toaletten 
fungerar?”

Fråga 40: ”Hur upplever du att
tömningen av mullen från 
behållaren fungerar?”

0

5

10

15

20

Antal 
personer

Inkommande vatten
Urin
Fekalier
BDT-vatten
Nej, inget
Inte tagit ställning

Fråga 42: ”Skulle du vilja ansluta något av följande system till det 
kommunala nätet om möjlighet ges? (Om aktuellt, kryssa flera)”
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När man frågar om naturen och området i och omkring ekobyn har alla en 
positiv inställning. 

Sista frågan i enkäten löd ”Skulle du rekommendera eko-boende till någon som 
bor i ‘vanligt’ boende?”. De flesta svarade att 
de utan tvekan skulle göra det, ett fåtal var 
lite osäkra och någon enstaka skulle inte 
rekommendera ekoboende. Den 
gemensamma tanken är dock att den som 
skall flytta in i en ekoby bör vara medveten 
om vad det innebär att bo där. Det handlar 
kanske om att man måste lägga ner någon 
minut mer om dagen på de olika rutiner man 
har, men i gengäld bidrar man med ett 
boende som inte påverkar och påskyndar 
miljöförstöring.

25

3
Bra
Okej

F45

25

3
Bra
Okej

F46

Fråga 45: ”Hur tycker du att 
ekobyn är anpassad till platsen där 
den ligger?”

Fråga 46: ”Hur tycker du att husen 
är placerade i förhållande till 
varandra?”

19

9

Bra
Okej

F47

23

5

Bra
Okej

F54

Fråga 47: ”Vad tycker du om 
tomtstorleken?”

Fråga 54: ”Hur upplever du att 
ekobyn ligger placerat i förhållande 
till Jönköping?”

Observera: I samtliga frågor ovan fanns alternativet ”Dåligt” med att 
välja då man fyllde i enkäten. Eftersom att ingen valde detta alternativ 
finns det inte redovisat i cirkeldiagrammen.

22

5

1
Ja
Möjligen
Nej

F61

Fråga 61: ”Skulle du rekommendera 
eko-boende till någon som bor i ‘vanligt’ 
boende?”
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5 Slutsats och diskussion
5.1 Energiförbrukningen
Det som spelar mest roll, för förbrukningen av el, är de boendes vanor. Vid en 
studie av två stycken likadana villor, visade det sig att det är starkt 
sammankopplat, elförbrukning och vanor. Boende i ena huset var lite mer 
sparsamma och förbrukade en viss mängd el och det andra huset hade en mer 
slösande livsstil vilket resulterade i den dubbla elförbrukningen jämfört med 
första villan.

Här är inte särskilt låga elförbrukningar som uppvisas vid denna enkätstudie av 
ekobyn. Det finns exempel i Sverige där man lyckats bygga hus som har en 
energiförbrukning på under 50 kWh/år och m2. För att lyckas med detta skulle 
man i framtida ekobyar kunna välja en tung stomme som lagrar värmen bättre 
och jämnar ut temperaturvariationer över dygnet. Studier har visat att en tung 
byggnad kräver mindre energi för uppvärmning och att därmed även de 
koldioxidutsläpp som uppvärmningen orsakar blir mindre. Däremot medför det 
tyngre huset en större miljöbelastning i byggfasen än det lätta huset.

Byggfasen.
Miljöprofil per m2 våningsyta.  

Driftsfasen.
Miljöprofil per m2 våningsyta.

Jämförelse mellan två sydorienterade och välisolerade tvåvånings radhus. Det ena har tung 
tegelstomme och det andra är byggt med trästomme. Av detta kan vi lära att tunga hus 
kräver mer energi och medför större miljöbelastning än lätta hus i byggfasen. När det 
gäller driftsfasen är det tvärtom. [1]
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En teori som skulle kunna stämma in om ekobyn är att desto längre tid man har 
varit boende där, desto mer positiv till hela tanken om ekobyar blir man. Det är 
relativt många av dem som var med och startade byn som fortfarande bor kvar
efter ca 13 år. Fanns det då något samband mellan hur lång tid man varit 
boende i ekobyn och inställningen till boende i ekoby? För att få svar på detta 
genomfördes ett korrelationstest i SPSS. Resultatet visade att det förekom ett 
svagt positivt samband vilket kan utläsas ur Tabell 2 (se bilaga 2, sidan 39). 
Detta betyder att ju längre tid man varit boende i ekobyn desto mer positiv har 
man varit i svaren i enkäten. Det verkar alltså vara så att vissa människor trivs 
med att bo i ekobyn, är mer positiva och har en högre toleransnivå än de som 
inte bott där lika länge. Vidare är det troligen så att de som är missnöjda med 
boendet flyttar ur byn.

5.2 Toalettproblemet
Ett bekymmer just nu i ekobyn Smeden är att fekalierkomposten inte fungerar 
optimalt. En del av problemet är att det är svårt och tidskrävande att tömma 
mullen. För att avlägsna detta problem borde ingången till kompostrummet 
under lägenheten byggas om. Detta är dock en ganska stor ombyggnad som 
även kan kosta mycket pengar. Så i framtida ekobyar är det extra viktigt att 
tänka på att göra boendet så enkelt som möjligt att sköta för invånarna, särskilt 
när det gäller de ekologiska bitarna. Annars finns risken att de boende tröttnar 
och att det ekologiska syftet inte uppnås.

Marknaden för fekaliekomposter är idag mycket större än den var i början av 
90-talet. Det finns därför många alternativ till komposter vid en nybyggnation 
av en ekoby. Den som använts i Smeden har tydligen inte fungerat bra och 
många hushåll har bytt ut sina fekaliekomposter till en annan modell.

Många boende vill på grund av problemet med toaletten ansluta sig till det 
kommunala avloppsnätet. I och med detta förlorar man en stor bit av det 
ekologiska boendet. Detta är ett övervägande de boende kommer att göra och 
beslut skall tas inom föreningen. Då många upplever fekalierkomposten som ett 
stort problem, så skulle en anslutning kunna vara en lösning. Alternativt kan 
man överväga att bygga om ingången till komposten och byta ut de befintliga 
toaletterna.

5.3 Ekobyn som framtida koncept
Ekobytanken kan ses som ett koncept där man har med alla delar för ett 
resurssnålt boende. Smeden som ekoby har lyckats med detta koncept men på 
grund av det användarkrävande toalettsystemet får det för mycket negativ 
kritik. Detta får många att tycka att ekobyn innebär ett mer krävande boende. 
Bortser man från problemet med toaletten så upplever de allra flesta att en 
ekoby är ett bra alternativ till ”vanligt” boende.
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För att en ekoby skall vara bra att bo i skall den innehålla all resursoptimering 
som går att uppnå med rimliga medel. Tekniken skall vara väl beprövad, enkel 
för användaren och samtidigt vara nytänkande. Den skall också vara 
framtidssäker och miljövänlig. Det finns idag mycket erfarenheter kring 
ekobyar då det länge har funnits många byar både i Sverige och utomlands. Gör 
man en djup eftersökning kring dessa erfarenheter kan man projektera fram en 
mycket bra ekoby. Ekobyn skall även vara estetiskt tilltalande och ha en vacker 
omgivning. 

I nuvarande tider då bensinpriserna stiger och allt fler funderar på att välja olika 
mer miljövänliga alternativ till resande, matkonsumtion, fritidsaktiviteter mfl,
kommer det troligtvis bli mer aktuellt att bo i en ekoby. Samtidigt kan man se 
att det flesta nybyggnationer tar allt större hänsyn till miljön vid både 
byggnation och brukande. Detta gör att man lever mer och mer miljövänligt likt
en ekoby. Värmepumpar är också mycket populärt att installera i nya villor och 
detta sparar på energin.

Ett alternativ vore att göra en blandning av en ekoby och ett vanligt 
villaområde eller flerbostadshus. Där skulle man kunna bygga och eftersträva 
ett optimalt boende med hänsyn till både miljön och vårt moderna, tidspressade 
samhälle. På detta vis skulle ett område kunna exploateras där man fick köpa 
en tomt för att bygga sin villa på. Det skulle kunna göras en anslutning till en 
lokal pumpstation där man får vatten. Det skulle förekomma strikta regler för 
hur man får bygga. Exempelvis skulle uppvärmning inte få ske mer än med 
förnybara bränslen. 

Vid svar på frågan om man kan överföra hela eller delar av konceptet till nya 
bostadsområden så är det ett klart positivt svar. Tar man med de väsentliga 
bitarna och anpassar dem så att de blir mycket användarvänliga så har en ekoby 
alla förutsättningar att bli ett modernt och bra boende.

5.4 Vidare studier
För att göra vidare studier och få djupare kunskaper om boendet i en ekoby
eller framtida ekobyar skulle man kunna samla in fler åsikter och erfarenheter 
från olika håll. Även från andra ekobyar runt om i Sverige. Man skulle också 
kunna projektera fram ett förslag på en modern ekoby där man tar hänsyn både 
till de boende och till miljön.
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8 Bilagor
Bilaga 1: Ritningar av lägenheterna

Bilaga 2: Tabell

Bilaga 3: Enkäten som delades ut till de boende i ekobyn Smeden.

Bilaga 4: Resultatet av enkäten
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Bilaga 1: Ritningar av lägenheterna

2 rum och kök

Plan, fasad och sektion
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4 rum och kök

Plan, fasad och sektion
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6 rum och kök

Plan, fasad och sektion
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Bilaga 2: Tabell

Tabell 2: Relation mellan hur läge man bott i Smeden och hur 
positivt inställd man är till byn

Bosatt Inställning
Pearson Correlation 1 ,272
Sig. (2-tailed) ,178

Bosatt

N 26 26
Pearson Correlation ,272 1
Sig. (2-tailed) ,178

Inställning

N 26 28
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Bilaga 3: Enkäten som delades ut till de boende i 
ekobyn Smeden

Frågor kring boendet i ekobyn Smeden

Denna enkät syftar till att undersöka och redovisa erfarenheter som boendet i Ekobyn har givit, samt 
utreda om det är möjligt att överföra hela eller delar av konceptet till andra boenden. Resultatet
kommer att ligga till grund för ett examensarbete, av en byggnadsingenjörsstudent vid Jönköpings 
tekniska högskola, på uppdrag från Jönköping kommun.

Denna enkät är riktad till Er som boende i Ekobyn Smeden. Vi är tacksamma för Ert deltagande i denna 
undersökning. Vi ser gärna att varje vuxen i hushållet fyller i varsin enkät.

Varje fråga besvaras med ett alternativ och enkäten tar ca 30 minuter att besvara.
Enkäten hämtas personligen av Marcus Jonsson 1 ½ vecka efter utlämnandet.

Efter att studien om Smeden är avslutad kommer kommunen att dela ut ett exemplar av resultatet av 
enkäten till Er boende. 

TACK FÖR ER MEDVERKAN!

Seth Möllås
Tekniska kontoret, marks och exploatering, 
Jönköpings kommun
Tfn: 036 10 57 74
E-post: seth.mollas@tk.jonkoping.se

Marcus Jonsson
Student
Byggnadsingenjörsprogrammet
Tekniska högskolan i Jönköping
Tfn: 0702 50 57 09
E-post: bhv03joma@jth.hj.se

Kaj Granath
Arkitekt, adjunkt
avdelningen för byggnadsteknik
Tekniska högskolan i Jönköping
Tfn: 036 10 15 69
E-post: kaj.granath@jth.hj.se
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Det skulle vara till stor hjälp för oss om du besvarar frågorna som följer. Där det står ”Motivera gärna:” 
får du skriva fritt utifrån frågeställningen. Försök att besvara samtliga frågor!

Namn (frivillig uppgift): 
_____________________________________________________________________

Hur länge har du varit boende i Smeden? 

Svar: 
___________________________________________________________________________________

Storlek på bostad (antal rum): ¡ 3 rum
 ¡ 4 rum

¡ 5 rum
¡ 6 rum
¡ 7 rum

Hushållning
Värme/kyla

1. Hur upplever du isoleringen i ytterväggarna med avseende på värme? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

2. Finns det kallare partier (s.k. köldbryggor) utmed ytterväggarna? 
¡ Ja          
¡ Nej
¡ Vet ej

Om ja, var?

___________________________________________________________________________

3. Hur upplever du fönstren med avseende värme? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåliga 

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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4. Är det svårt att hålla rätt temperatur?

¡ Ja          
¡ Nej 

Vilken temperatur vill du ha?

___________ grader C

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

5. Tycker du att det är lagom inomhustemperatur på vintern? 
¡ Ja
¡ Nej: 

o För varmt

o För kallt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

6. Tycker du att det är lagom inomhustemperatur på sommaren?
¡ Ja
¡ Nej: 

o För varmt

o För kallt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

7. Värmer du upp uterummet med någon extra värmekälla någon gång? (Om aktuellt, kryssa 
flera)
¡ Ja, på hösten
¡ Ja, på vintern
¡ Ja, på våren
¡ Ja, på sommaren
¡ Nej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

8. Vad tycker du om kallförrådet för frukt och grönsaker? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Ingen åsikt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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9. Om du har en vattenmantlad kakelugn, hur tycker du att den fungerar? Varför eldar du i den? 
Hur ofta?

Svar:

___________________________________________________________________________

El
10. Hur många kW/h el förbrukar du? Skriv om du anger per år eller månad. Har du mer 

detaljerat, får du gärna ange förbrukningen under årets olika månader.

___________________________________________________________________________

11. Tycker du att din elförbrukning är rimlig med tanke på att du bor i en ekoby? 
¡ Ja
¡ Nej
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

12. Har du funderat på åtgärder för att minska din elförbrukning? 
¡ Ja
¡ Nej

Om ja, vilka? Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Vatten
13. Hur tycker du att uppvärmningen av tappvarmvattnet fungerar, med hjälp av solfångaren? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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14. Hur tycker du att vattenkvalitén på vattnet från den egna brunnen är? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Avfall
15. Hur tycker du källsorteringen fungerar i byn? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

16. Hur tycker du komposteringen utav köksavfall (till exempel grönsaker, rotfrukter) fungerar i 
byn? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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Sunda hus
Byggmaterial

Interiör

17. Hur upplever du väggytan (bivaxlasyr på microliteväv)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt-
eller svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

18. Hur upplever du golvet i vardagsrummet och köket (såplutade massiva furugolv)? Snyggt eller 
mindre snyggt? Lätt- eller svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

19. Hur upplever du golvet i sovrummen (linoleumgolv)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

20. Hur upplever du golvet i badrummet (plastmatta)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

21. Hur upplever du golvet i uterummet (klinker)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

22. Hur upplever du innertaket? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller svårskött? Bra eller 
dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

Exteriör

23. Hur upplever du fasaden (panel målade med faluröd slamfärg)? Snyggt eller mindre snyggt? 
Bra eller dåligt? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

Installationer
24. Hur tycker du att ventilationen i huset fungerar? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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25. Vad anser du om inomhusklimatet allmänt? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Tekniskt utförande
26. Hur upplever du ljudisoleringen från ljud utifrån? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

27. Hur upplever du ljudisoleringen mellan rummen inomhus?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

28. Hur upplever du ljudisoleringen mellan bostäderna (till närmaste granne)?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

29. Finns det något annat ljud som du upplever som störande (t.ex. fläkt, grannar, maskiner)? 
¡ Ja
¡ Nej
¡ Vet ej

Om ja, vad? Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

30. Hur upplever du möjligheten att städa bostaden? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig
¡ Vet ej

Finns det något ställe som är svårt att komma åt för rengöring? Förslag på förbättringar? Skriv 
fritt:

___________________________________________________________________________
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Genomförande
31. Hur upplever du utformningen och planlösningen av bostaden? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

32. Hur upplever du priset på ditt ekologiska boende (hyra och köp av bostaden)? 
¡ Billigt
¡ Okej
¡ Dyrt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

33. Känns det som att ditt boende är ekologiskt? 
¡ Ja
¡ Nej
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

34. Vilken upplåtelseform tycker du passar bäst i en ekoby som Smeden? 
¡ Bostadsrätt (nuvarande)
¡ Äganderätt
¡ Hyresrätt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

35. Är storleken på din bostad bra?
¡ Ja
¡ Nej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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Kretslopp
Förnybar värme

36. Brukar du elda i kakelugn/braskaminen för att värma upp bostaden? 
¡ Ja
¡ Nej
¡ Har ingen

Om ja, när på året? Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Avlopp
37. Hur upplever du toaletten där man i samma stol separerar urin från fekalier?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

38. Hur upplever du urinsorteringssystemet rent allmänt?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

39. Hur upplever du att fekaliekomposten under toaletten fungerar?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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40. Hur upplever du att tömningen av mullen från behållaren fungerar? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna. Jobbigt, svårt, enkelt, tidskrävande, obehagligt eller kul? Skriv fritt:

___________________________________________________________________________

41. Hur upplever du att det genensamma reningssystemet för BDT-vattnet (Bad-, Disk- och 
Tvättvatten) fungerar? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna: 
___________________________________________________________________________

42. Skulle du vilja ansluta något av följande system till det kommunala nätet om möjlighet ges? 
(Om aktuellt, kryssa flera)
¡ Inkommande vatten 
¡ Urin
¡ Ferkalier
¡ BDT-vatten
¡ Nej, inget
¡ Inte tagit ställning

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Grönska
43. Vad tycker du om odlingsområdet?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

44. Vad tycker du om miljön med avseende på naturen och grönytorna runtom i byn?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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Platsen
Naturen

45. Hur tycker du att ekobyn är anpassad till platsen där den ligger?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

46. Hur tycker du att husen är placerade i förhållande till varandra?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

47. Vad tycker du om tomtstorleken?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Samhällsstrukturen
48. Hur upplever du trafiken på området? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

49. Hur upplever du att möjligheten att nå området med bil? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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50. Hur många bilar har ni i hushållet? 
¡ 0
¡ 1
¡ 2
¡ 3 eller fler

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

51. Om det fanns en bilpool där man delar bil med någon annan, skulle du vilja vara med i den 
då? 
¡ Ja
¡ Kanske
¡ Nej
¡ Inte tagit ställning

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

52. Hur upplever du cykel- och gångavstånd till Jönköping centrum?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

53. Hur upplever du cykel- och gångvägar till/från ekobyn?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

54. Hur upplever du att ekobyn ligger placerat i förhållande till Jönköping?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

55. Hur upplever du bussanknytningarna kring byn?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåliga
¡ Vet ej

Motivera gärna:
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___________________________________________________________________________

56. Hur upplever du närheten till affärer/närköp?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dåligt
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Människan

57. Hur upplever du bystugan? 
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

58. Hur upplever du tryggheten inom området?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

59. Hur upplever du gemenskapen i byn?
¡ Bra
¡ Okej
¡ Dålig

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________
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60. Känns det lagom med 24 bostäder i ekobyn?
¡ Ja
¡ Nej, borde vara färre bostäder
¡ Nej, borde vara fler bostäder
¡ Vet ej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

61. Skulle du rekommendera eko-boende till någon som bor i ”vanligt” boende?
¡ Ja
¡Möjligen
¡ Nej

Motivera gärna:

___________________________________________________________________________

Övrigt
Skriv fritt dina tankar och idéer om ekobyn. Vad är bra och vad är dåligt? Har du några förslag om hur 
man skulle kunna förbättra ekobyn? Om en ny by skulle byggas, skulle du vilja att något gjordes 
annorlunda då?

___________________________________________________________________________________
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Bilaga 4: Resultatet av enkäten

Där grova felstavningar förekommer gick det inte att läsa vad personen skrivit.
Koden E01 är endast till för att kunna spåra vem som skrivit vad, i syfte om att 
göra vidare utredning.

Hushållning

Värme/kyla
1. Hur upplever du isoleringen i ytterväggarna med avseende på värme? 

15
11

2 Bra
Okej
Dålig

F1

Motivera gärna:
E06: Hade dock varit bra med bättre isolering på ytterväggarna/fönsterväggen i verandan mot 
söder.

E07: Pappersisoleringen ej bra, finns kalla partier där isoleringen saknas.

E08: Bra, men sättsprickor i hörn ger drag och värmeläkage.
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2. Finns det kallare partier (s.k. köldbryggor) utmed ytterväggarna? 

8

5

15

Nej
Ja
Vet ej

F2

Om ja, var?
E01: När vi flyttade in, drag vid golvlister i vardagsrummet. Dåligt isolerat, som rättades till.

E07: Sprickor i hörn från golv till tak med starkt drag.

E08: Sättsprickor savet drag vid golvlist på vissa ställen. Golvdraget beror sannolikt på 
välverfilexd grund i kourb med ofäfe fogar mellan byggelement. 

3. Hur upplever du fönstren med avseende värme? 

15 11

2 Bra
Okej
Dålig

F3

Motivera gärna:
E01: De stora rutorna i glasrummet släpper in mycket värme sommartid. Kräver någon form 
av avskärmning. Vi har satt upp ”solgardiner” som tar bort det mesta av solinstrålningen 
sommartid. Höst och vår ger glasrummets fönster ett extra värmetillskott till lägenheten.

E06: Hade varit bra med 3-glas fönster i verandan.

E07: De stora fönstren i glasverandan är dåliga, släpper igenom värme.

E15: Hade varit bra med 3-glas även på övre delen av glasrummet.
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4. Är det svårt att hålla rätt temperatur?

2

19

7

Missing
Nej
Ja

F4

Motivera gärna:
E07: Efter att vi trimmat in och bytt alla värmeregulatorer är det bra temp.

E08: Trögheten i golvvärmesystemet kan märkas vid snabbt utetemp-sänkning eller kraftig 
kylande vind.

E09: Det går ganska bra att hålla när temp sedan vi byttrut de gamla rumstermostaterna mot 
elektriska för ett år sedan. 

E13: Golvvärmesystemet är trögt i samband med yttre temperaturväxlingar.

5. Tycker du att det är lagom inomhustemperatur på vintern? 

2

23

3 Missing
Ja
Nej

F5

Motivera gärna:
E04: Eldar i kakelugn vid behov.

E05: Komplettera vid behov genom att elda i kakelugn.

E07: Efter att vi trimmat in värmeanl fungerar det. Krävdes byte av regulatorer.

E08: Reglerar bra efter inställd kurva men ibland kan manuell korrigering behövas.

E22: Nej, för kallt. Vi har öppet till verandan året om, är ej isolerad.
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6. Tycker du att det är lagom inomhustemperatur på sommaren?

3

5
20

Missing
Ja
Nej

F6

Motivera gärna:
E01: Vill man ha en ljus lägenhet men inte någon energislukande fläkt/kylanordning, får man 
räkna med att det blir varmt inomhus en varm och solig sommar.

E02: Blir ofta för varmt pga. stora söderfönster.

E05: Under soliga perioder går det inte att få ner temperaturen mer än ett par grader.

E06: Vid värmebölja hade det varit skönt om vi hade något kylsystem.

E08: Extra vädring krävs.

E09: Det blir 25-26 grader när solen lyser.

E11: Trots att jag har en takfläkt i stora rummet o markis mot verandan så behövs ytterligare 
solskydd.

E13: För varmt, speciellt på övervåningen.

E15: Ventilationen i glasrummet är för dålig. Med vikväggen stängd blir det svalare. Det går 
bra att ställa till tvärdrag på kvällen. Sovrummet är svalt med balkongdörren öppen.

7. Värmer du upp uterummet med någon extra värmekälla någon gång? (Om aktuellt, kryssa 
flera)

4

24

Nej
Ja

F7

Motivera gärna:
E01: Vi har mycket blommor i glasrummet. Har temp ställd på 10 grader.

E02: Krukväxternas överlevnad – lite element

E05: Värme då temp är under 6 grader för växternas skull.

E06: På grund av mina växter, ser jag till att lägsta temp är 5 grader.
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E07: Inte bra att värmeslingor saknas. Otrevligt att komma in i kallt utrymme, opraktiskt att ta 
eucat gäster i kallt utrymme, och lämna skor och ytterkläder i det kalla utrymmet.

E08: Försöker att hålla 10-12 grader eftersom uterummet också fungerar som hall/entré.

E12: På vintern för växternas skull.

E15: Värmefläkt håller 12 grader. Det är för krukväxternas skull. Tror inte att det drar 
nämnvärt mer energi eftersom luften som kommer in i lägenheten vid in och utpassage blir 
varmare.

8. Vad tycker du om kallförrådet för frukt och grönsaker? 

17 7

4 Bra
Okej
Dålig

F8

Motivera gärna:
E01: För att förvara rotfrukter o lök mm krävdes att man isolerade utrymmet. Funkar bra utan 
tillskottsvärme ned till -10 till -20 grader.

E02: Blir för varmt, resp. för kallt.

E05: Kan tex. förvara äppelskörden längre där.

E06: Jag har isolerat det, för att det skall fungera bättre.

E07: Dofter från grannens fekaliekompost och grönsaksförråd sipprar in. Har man rört i egen 
kompost luktar allt illa. Otrevligt att ha mat i kallförråd.

E08: Anledningen till det dåliga betyget är placeringen ovanför kompostrummet. Lukt tränger 
upp från kompostrummet vidare borde förrådet bättre isoleras eftersom det fryser vid utetemp. 
– 5 grader.

E11: Mycket bra med tanke på att temp är så pass låg, vi använder förrådet till fullo.

E13: Trångt, borde vara större.

E15: Vi har isolerat det.
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9. Om du har en vattenmantlad kakelugn, hur tycker du att den fungerar? Varför eldar du i den? 
Hur ofta?

Svar:

E01: Bra! Eldar varje dag/kväll under kalla delen av året. Ger värme och ökar ”mysfaktorn”.

E02: Fungerar bra! Sparar el, trivsel. Nästan varje dag när det är kallt.

E03: Vi eldar för värme och mys. Nästan varje kväll på vintern.

E04: Fungerar bra. För att höja rumstemperaturen 3-5 gånger per vecka.

E05: Bra. För att höja rumstemperaturen. Ca 3-5 ggr per vecka under vintern.

E07: För värme och trevnad. Ganska regelbundet vid stark kyla.

E08: Kakelugnen fungera bra. Eldar kanske 2-3 ggr per vecka under vinterperioden. 
Ekonomiskt är det en tveksam/olönsam inverstering. Rökgaserna är jag tveksam till rent 
miljömässigt. Mysfaktorn är dock värd en del.

E09: man måste elda ganska länge för att det skall få någon effekt på varmvattnet. Vi eldar för 
trivsel skull ca en gång i veckan under den kalla säsongen. 

E15: Den fungerar bra och är också trivsam.

El
10. Hur många kW/h el förbrukar du? Skriv om du anger per år eller månad. Har du mer 

detaljerat, får du gärna ange förbrukningen under årets olika månader.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Antal personer

5000 kWh/år
11000 kWh/år
12000 kWh/år
13000 kWh/år
14000 kWh/år
17000 kWh/år
18000 kWh/år
19000 kWh/år
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11. Tycker du att din elförbrukning är rimlig med tanke på att du bor i en ekoby? 

2

7

10

9

Ingen uppgift
Ja
Nej
Ingen åsikt

F11

Motivera gärna:
E01: Önskar att det vore mycket lägre.

E02: Kanske lite för hög.

E07: Ej bra isolerat, kallras och sprickor i väggar/hörs där isolering saknas helt.

E08: Ca. 9-10 000 kWh åtgår för värme + varmvatten + kompost + extra element i uterummet. 
Tycker jag är mycket för 82 m2 + loft

E15: Gärna lägre men svårt med befintlig teknik.

12. Har du funderat på åtgärder för att minska din elförbrukning? 

2

4

22

Ingen uppgift
Nej
Ja

F12

Om ja, vilka? Motivera gärna:

E01: Att sänka innertemperaturen samt använda ugnen mindre alt. mer rationellt. För finns 
inga åtgärder som är ekonomiskt försvarbart.

E02: Ha lite kallare, men då fryser vi. Mindre ventilation, men det ger dålig luft.

E05: Försöker alltid att hålla nere förbrukningen med tanke på både pris och miljö.

E06: Inglasning av entrén på norrsidan. Kolla isolering i alla ytterväggar. Pelletskamin. Träd 
och buskplantering runt huset. Skyddande växter mot kalla vindar.

E08: Byte av avloppssystem får bäst uppvärmning av komposten (500 kWh per år troligen). 
Ingen apparatur i stand byläge. Använder energisnåla lampor. Kan ev. spara mer på
varmvatten men ogärna pga. hygieniska krav.

E10: En braskamin.
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E11: Luftvärmepump. En bra uppvärmningsform till rimlig kostnad.

E13: Lågenergilampor, en pelletspanna som alternativ till kakelugn, trimma elpatorn till 
ackumulatortanken.

E15: 3-glasfönster i övre fönsterraden i glasrummet, närvarostyrd ventilation, solceller och 
vindsnurra (för byns ytterbelysning mm).

E20: Om vi räknat med att bo här minst 10 år till skulle vi investerat i kakelugn eller 
värmepump eller båda delarna.

Vatten
13. Hur tycker du att uppvärmningen av tappvarmvattnet fungerar, med hjälp av solfångaren? 

1

20

7

Dåligt
Bra
Okej

F13

Motivera gärna:

E01: Synd bara att det inte fungerar på vintern.

E06: Mycket bra

E08: Solfångaren är den ekologiskt klokaste inverteringen. Dock skulle solpanelerna vara 
markplacerade. 

E13: Synd att man inte kan lagra värmen.

E20: Man måste vara observant på sommaren då vattnet många gånger bli skållhett.
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14. Hur tycker du att vattenkvalitén på vattnet från den egna brunnen är? 

10

16

2 Bra
Okej
Dålig

F14

Motivera gärna:

E01: Inte lika gott som Vättervattnet.

E07: När vi flyttade hit hade vi uselt vatten. Berodde på att filtret i pumphuset ej bytts på 10 
år. Aggressivt vatten som förstör lerauar och ventilationen. Smakar illa, kalkhaltigt blir fläckar 
på väggar + golv + diskbänk.

E08: Okej - dåligt. Hade stora problem då vi flyttade in. Orsaken var att föreningen ej skött 
underhållet av filtret på 10 år. Numera är vattnet okej men extremt järnhaltigt före filtrering! 
Käkar filter i rask takt.

E13: Något aggressivt (kalkhalten) mot vattenamaturer o maskiner. Smakar däremot utmärkt.

E15: Det har tagit oss tid att förstå hur filtret skall skötas.

Avfall
15. Hur tycker du källsorteringen fungerar i byn? 

18
8

1
1

Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F15

Motivera gärna:

E06: Någon slarvar ibland. Men det får man nog acceptera.

E08: Sköter detta strikt för egen del.

E13: Något bättre disciplin i soprummet vore önskvärt, mer information till de boende.
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16. Hur tycker du komposteringen utav köksavfall (till exempel grönsaker, rotfrukter) fungerar i 
byn? 

10

10

2

6
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F16

Motivera gärna:

E01: Enhetliga alternativ mindre bra. Alla komposterar inte.

E06: Synd att inte alla gör det.

E07: Komposterar ej. Ser råttor och möss vid grannarnas kompost, vill därför ej kompostera.

E08: Komposterar ej köksavfall ej. Orsaken är att det känns ohygieniskt och att det bidrar till 
råttor/möss i byn och inne i fastigheten. 

E15: Kan nog bli bättre på sina håll.

Sunda hus
Byggmaterial

Interiör

17. Hur upplever du väggytan (bivaxlasyr på microliteväv)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt-
eller svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Väldigt nöjd. Har hållit utmärkt sedan 1994. Vi fick välja färg själva o är självklart 
nöjda. Genom sättningar i huset har vi fått fula sprickor i en del hörn.

E02: Problem med sprickor. Mycket vackert.

E03: Snyggt utom en del hörn där det finns sprickor.

E06: Smidigt att måla över.

E07: Snyggt. Svårskött, går ej att torka av smuts och fläckar, utan att det blir märken.

E08: Snyggt men väggmaterialet är känsligt och upplevs som svårt att underhålla.

E13: Snyggt men svårmålat om man gör det själv. Vid fläckborttagning går färgen bort.

E15: Snyggt, luktar fortfarande honung ibland när man varit borta några dagar.
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18. Hur upplever du golvet i vardagsrummet och köket (såplutade massiva furugolv)? Snyggt eller 
mindre snyggt? Lätt- eller svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Härligt! Kanske inte smartaste lösningen när man har golvvärme. Mer lättstädat 
plastgolven.

E02: Snyggt men opraktiskt i köksdelen.

E03: Kvalitén är inte vad den borde vara och dålig anslutning till väggen.

E04: Mindre snyggt.

E06: Lättskött om man gör på rätt sätt.

E05: Snyggt, men det blir så lätt fläckar. Plus att det så lätt blir tryckmärken.

E07: Mindre snyggt, svårskött. Blir lätt fläckar av tex. vatten och fett. Stickor i fötterna och 
trasiga strumpor.

E08: Relativt snyggt men känsligt för stötar och svårskött beträffande renhållning.

E13: Snyggt. Tex fettfläckar, rödvin är svåra att få bort.

E15: Lätt att dammsuga.

E16: Svårskött och dumt att ha i ett kök. Vi har slipat och lackar vårt golv.

19. Hur upplever du golvet i sovrummen (linoleumgolv)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Mindre snyggt – lättskött

E05: Bättre än plastmatta i alla fall.

E06: Fult och lättskött.

E07: Mindre snyggt, ser billigt ut, lättskött.

E08: Mindre snyggt. Livlöst och strävt att våttorka.

E15: Inte det vackraste med mindre miljöbelastande än annat. Lätt att dammsuga och att 
våttorka dock är fläckar svårt att få bort. 

20. Hur upplever du golvet i badrummet (plastmatta)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Snyggt men svårskött – Drar till sig smuts. Önskar vi valt klinkers.

E02: Okej, men mattan i duschen blir ful när man skrapar vattnet.

E03: Mindre snyggt. Blir repigt och svårstädat.

E06: Fult och svårskött.

E08: Helt okej.

E13: Kvalitén kunde varit bättre, repas lätt.
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21. Hur upplever du golvet i uterummet (klinker)? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller 
svårskött? Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Snyggt. Bra med ett golv som tål fukt, smuts mm. Ganska lättskött men kallt.

E02: Snyggt, bra, behagligt varmt när solen skiner.

E05: Snyggt, o trevligt

E06: Snyggt och lättskött.

E07: Okej, halvsnyggt. Kallt!

E08: Snyggt. Bra färgval.

22. Hur upplever du innertaket? Snyggt eller mindre snyggt? Lätt- eller svårskött? Bra eller 
dåligt? Skriv fritt:

E01: Lite högt i tak gör det lättskött. Man låter det vara.

E03: Taket i sig är snyggt men fula sprickor.

E08: Snyggt men ”ser billigt ut”.

E13: Sprickor längs takkanten och nere i vägghörnen (beroende på tempväxlingar)

Exteriör

23. Hur upplever du fasaden (panel målade med faluröd slamfärg)? Snyggt eller mindre snyggt? 
Bra eller dåligt? Skriv fritt:

E01: Snyggt med de ockragula knutarna. Tyvärr har det gula bleknat. Vid sidan av tegel det 
mest lättskötta alternativet.

E03: Snyggt

E05: Utmärkt.

E06: Har fungerat utmärkt. Lätt att mål, bara stryka på färg efter borstning. Men nu har jag 
sett att det finns ”svarta fläckar” på norrsidan. Sämre, mindre giftig färg?

E08: Bra och av god kvalitet. Dock känslig för svartmögelangrepp på norrsidan.

E11: Passar vår miljö här i Ekobyn.
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Installationer
24. Hur tycker du att ventilationen i huset fungerar? 

10

17

1
Bra
Okej
Dålig

F24

Motivera gärna:

E01: I och med att vi blev lurade på självdraget (felkonstruktion) går fläkten ständigt. 
Kakelugnen bättrar på ventilationen.

E06: Alltid fräsch luft.

E07: När vi flyttade hit fungerade ej ventilationen. Tidigare ägare ej reagerat. När vi fick 
igång vent, och bytt styrenheten är det okej.

E08: Okej, dock sommarvarmt och då svårt att optimera vintertid.

E11: I badrum fungerar inte alls ventilationen.

E12: Var tänkt som självdrag, som inte fungerat. Fått komplettera med fläkt på taket.

E13: Takfläkten ”brummar” i övrigt bra luftväxling.

25. Vad anser du om inomhusklimatet allmänt? 

17

11

Bra
Okej

F25

Motivera gärna:

E01: Bra, kanske lite torrt.

E07: Okej, förutom det opraktiska/kalla glasverandan.

E08: Okej, betyget gäller vid två pers i lgh.

E14: Ljusinsläppet är fantastiskt bra. Kan inte tänka mig bo i hus med lägre takhöjd. Alltså 
ljust, luftigt o stor känsla av rymd.
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Tekniskt utförande
26. Hur upplever du ljudisoleringen från ljud utifrån? 

23

4

1
Bra
Okej
Dålig

F26

Motivera gärna:

E06: Mycket bra. Inget hörs. Knappt ens glassbilen, om allt är stängt.

27. Hur upplever du ljudisoleringen mellan rummen inomhus?

10

11

7

Bra
Okej
Dålig

F27

Motivera gärna:

E01: Den öppnar planlösningen o alla trädörrar gör att man lätt hörs i alla rum.

E06: Allt hörs.

E15: Våra dörrar är nog i tunnaste laget.
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28. Hur upplever du ljudisoleringen mellan bostäderna (till närmaste granne)?

16 10

2 Bra
Okej
Dålig

F28

Motivera gärna:

E05: Bra 

E06: Man kan höra deras tvättmaskin när den centrifugerar. Det är allt.

E08: Dock finns störande moment då grannen centrifugerar (vibrationer sprider sig via 
golvbjälklaget)

29. Finns det något annat ljud som du upplever som störande (t.ex. fläkt, grannar, maskiner)? 

1

20

7

Missing
Nej
Ja

F29

Om ja, vad? Motivera gärna:

E01: Fläkten för uteluften kan höras på sommaren.

E06: Ljudet från solvärmen är ett positivt ljud, det stör inte.
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30. Hur upplever du möjligheten att städa bostaden? 

15 13

Bra
Okej

F30

Finns det något ställe som är svårt att komma åt för rengöring? Förslag på förbättringar? Skriv 
fritt:

E01: Plastgolven drar åt sig smuts.

E02: VVS-installationen i tvättstugan är omöjlig att städa. Toalettkomposten – usch.

E03: VVS-installationen i tvättstugan är mycket svårstädad.

E05: Under badkaret.

E06: Under och över vattentanken. Kring alla rör i grovköket.

E07: Svårstädat i groventren, många rör och anläggningar som samlar smuts. Svårt att bära 
upp dammsugare till plan två genom spiraltrappan.

E08: Bostaden är svårstädad med anledning på fönsterputsning, spindelväv högst upp i hörn, 
jobbigt trägolv. Närheten till kohagarna ger mycket flugor inomhus sommartid/höst.

E13: Vägghängd toalettstol vore bättre i städsynpunkt.

E18: Mycket bra med centraldammsugare. Vi kommer tidigare från ett gammalt hus som var 
mer svårstädat.
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Genomförande
31. Hur upplever du utformningen och planlösningen av bostaden? 

23

5

Bra
Okej

F31

Motivera gärna:

E02: Vi hade inflytande på detta och valde det praktiskt.

E07: Vill kunna utnyttja uterummet året om, saknar förvaringsutrymmen och gadrober.

E08: Badrummet något litet. Kallförrådet för grönsaker mm dåligt utfört. Spiraltrappan till 
loftet för smal. 

E09: Planlösningen är mycket trevlig.

E11: Det var därför vi ”föll” för huset.

E13: Den öppna planlösningen gör det lyhört mellan våningsplanen.

32. Hur upplever du priset på ditt ekologiska boende (hyra och köp av bostaden)?

3

21

4 Missing
Okej
Dyrt

F32

Motivera gärna:

E02: Vi får mycket för pengarna, stor tomt.

E05: Man får mycket för pengarna, tex garage, festlokal, trädgård…

E06: Jämfört med andra boendeformer med motsvarande inomhusyta är det billigt.

E07: Jag önskar att bostäderna friköps. 

E11: Bostadsrätter borde minska i hyra mer än de gjort.

E13: Eftersom vi köpte lägenheten ny var insatsen billig men hyran är hög.
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33. Känns det som att ditt boende är ekologiskt? 

1

23

1

3
Ingen uppgift
Vet ej
Ja
Nej

F33

Motivera gärna:

E06: Fast mer går att göra och förändra till det bättre.

E07: Eldar med ved, vi släpper ut för mycket för mycket bakterier i Strömsbergsån.

E08: Känns inte mer ekologiskt än annat modernt villaområde. Materialvalet är visserligen 
något annorlunda och avloppssystemet speciellt. Det senare anser jag dock inte vara ett 
ekologiskt mervärde i en tätort.

E11: Ja, huset, vårt sätta att hantera miljön, källsortering, kompostering etc.

34. Vilken upplåtelseform tycker du passar bäst i en ekoby som Smeden? 

2

4

11

11

Ingen uppgift
Vet ej
Äganderätt
Bostadsrätt

F34

Motivera gärna:

E06: Gemensamma lösningar är bra.

E07: Bostäderna kräver mycket underhåll. Några ”gubbar” sköter enormt mycket i byn, andra 
hyresgäster gör absolut inget och kan inte sköta sina bostäder (toaletter, värmeanläggning, 
målning, snickeri mm)

E08: Om vatten/avloppssystemet vore konversionellt anser jag att äganderättsformen vore den 
som på sikt bäst garanterar ett gott underhåll och sund vidareutveckling av detta 
bostadsområde. 

E12: Bostadsrätt ger mer gemenskap.
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35. Är storleken på din bostad bra?

3

24

1
Ingen uppgift
Ja
Nej

F35

Kretslopp
Förnybar värme

36. Brukar du elda i kakelugn/braskaminen för att värma upp bostaden? 

15

1

12

Ja
Nej
Har ingen

F36

Om ja, när på året? Motivera gärna:

E01: I princip från oktober till mars-april. Är det kallare än 19 grader inomhus ökar eldandet 
komfortkänslan. 

E02: När det är kallt. 

E03: När det är kallt. 

E04: Höst, vinter, vår. 

E05: Höst, vinter, vår, när 
kompletteringsvärme behövs. 

E08: Vintertid. 2-3 ggr/vecka.

E11: Ofta!

Tabell 1: Samband mellan förbrukad el och om man 
eldar i kakelugn/braskamin

Fråga 10 Fråga 36
Pearson Correlation 1 -,630
Sig. (2-tailed) ,005

Fråga 
10

N 18 18
Pearson Correlation -,630 1
Sig. (2-tailed) ,005

Fråga 
36

N 18 28
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Avlopp
37. Hur upplever du toaletten där man i samma stol separerar urin från fekalier?

5

10

13

Bra
Okej
Dålig

F37

Motivera gärna:

E02: Fungerar inte bra för kvinnor som siktar sämre.

E03: Separatorn är inte tillräckligt bra.

E07: Svårt att göra rent, urinsten korkar igen. Svårt att ”träffa rätt” när man bajsar.

E08: Toastolen är känslig för urinavlagringar och beläggningar pga hårt vatten. Vattenläckage 
i toastolen (rinnande toalett) är ett allvarligt tillstånd för byns ”reningsverk”.

E09: Det är extra arbete med att hålla toan fri från urinkristall.

E11: Jag tycker att den ”stinker” allt som oftast.

E13: Kan upplevas som ”lite äckligt”, urindoft.

38. Hur upplever du urinsorteringssystemet rent allmänt?

1

6

14

7

Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig

F38

Motivera gärna:

E01: Dock har grundinstallationen konstruerats fel, vilket givit problem efter 10-12 år.

E04: Urinsyran kristalliseras och tätnar i rören.

E07: Katastrof – korkar igen av urinsten i rören. Svårt att bli av med urinen, ingen vill sprida 
giftig urin på sina åkrar. 

E08: Det stora problemet är bildandet av urinsten i toalettstolar och urinledningen, kräver 
mycket rengöring och underhåll. Tveksamt ekologiskt mervärde och ökande problem att hitta 
mottagare av urinen.

E13: Kristallisering kräver omsorg och arbete.
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39. Hur upplever du att fekaliekomposten under toaletten fungerar?

1

4

13

9

1

Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F39

Motivera gärna:

E01: Även här är ritningeninstallationen inte gjord korrekt vilket inneburit problem. Kräver 
mer tillsyn och eget arbete.

E02: Otrevligt utrymme.

E06: Här behövs förändring.

E07: Katastrof igen! Farligt att gå ner, skapar allergi (en person har fått allergi), kräver ständig 
tillsyn, oroligt! Vi kan ej ha gäster som övernattar flera dygn, då riskerar komposten att 
haverera. Får vi maginfluensa eller vinterkräksjuka kan hela komposten slås ut. Äckligt att 
röra i ”skiten”. Rinner toaletten har det blivit översvämning i kompostrummet med 
slamsugning som följd. En del hyresgäster kan inte sköta sin kompost själva. Hantverkare 
vägrar att gå ner i en del kompostrum pga vita maskar som kryper. Cyklonen måste vara i rätt 
läge annars rinner vatten fel och släpper ner för mycket vatten i komposten = maskar dränks. 
Fastnar ett toapapper i cyklonen kan det också orsaka att för mycket vatten hamnar i 
komposten. Äckligt att rengöra cyklonen där bajs och bajspapper fastnat.

E08: Mycket känslig för felinställd cyklon. Blöta komposter har varit och är ett stort problem 
för de flesta i byn. Rinnande toastolar ger fekalieläkage till BBT-systemet – allvarligt! 
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40. Hur upplever du att tömningen av mullen från behållaren fungerar? 

3

4

7
11

3

Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F40

Motivera gärna. Jobbigt, svårt, enkelt, tidskrävande, obehagligt eller kul? Skriv fritt:

E02: Besvärligt, tungt.

Tungt att ta upp mullen för stegen.

E07: Rummen är små och stegen står fel, jättesvårt att gräva i komposten och lyfta upp tunnor 
på stegen. Inget för äldre människor.

E08: Alldeles för trångt utrymme som är dåligt ventilerat och egentligen kräver feytmat att 
oister i. Ger ”skitluft” i kallförrådet vid tömning. Kort sagt ett provinsonen för experimentellt 
syfte!

E11: Så kul är det inte. Ett riktigt tungt måste för jag får kalla på hjälp eftersom det är 
fysikiskt tungt också. Nej, skulle helst slippa.

E13: Arbetsutrymmen för små.

E23: Fascinerande att det blir nästan jord men obehagligt, tidskrävande, ångestframkallande.

41. Hur upplever du att det genensamma reningssystemet för BDT-vattnet (Bad-, Disk- och 
Tvättvatten) fungerar? 

10

12

2

4
Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F41

Motivera gärna: 

E01: Genom att alla i byn inte sköter sina fekalierkomposter har vi för höga näringshalter i 
dammen. Dock än så länge inte vid recipienten.

E07: Dammen slammas igen, många barnfamiljer i byn som tvättar o diskar mycket, vi släpper 
ut för mycket elände i Strömsbergsån.

E08: BBT är en förskänande omtvining. Här hamnar fekalier.

E10: Borde nog ha större vattenyta = större vattenmängd.
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42. Skulle du vilja ansluta något av följande system till det kommunala nätet om möjlighet ges? 
(Om aktuellt, kryssa flera)

0

5

10

15

20

Antal personer

Inkommande vatten
Urin
Fekalier
BDT-vatten
Nej, inget
Inte tagit ställning

Motivera gärna:

E01: I så fall är det inte längre något ekoboende.

E06: Fekalier: Besvärligt. Risk för infektioner och andra sjukdomar. Finns bättre alternativ 
numera.

E07: Experimentet med ekobyn är dags att avsluta.

E08: Ett annat avloppssystem (framför allt) är ett angeläget behov.

E15: Vill behålla det lokala kretsloppet så länge det inte blir helt omöjligt att få avsättningen 
för urinen eller vi inte får köra med traktor och tank genom ett nytt bostadsområde intill byn.

E16: När nu möjligheten infinner sig att koppla på det kommunala bör vi göra det. Det finns 
även en risk när det gäller hanteringen av fekalierna.

E18: Urin och fekalier, tror jag. Med tanke på att kommunens eget reningssytem blivit mer 
miljövänligt.

E20: Då försvinner ju tanken med en EKO-by
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Grönska
43. Vad tycker du om odlingsområdet?

12

9

5

2

Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F43

Motivera gärna:

E01: Trist att så få odlar.

E02: Leran är svårarbetad men ger god skörd.

E04: Dålig jord.

E06: Fast svårt att hinna med att odla. Bra att man kan göra som man vill.

E08: Har ej hitintills hunnit odla upp nån lott. Tveksam till detta pga mycket dålig jordkvalite 
för odling.

E11: Att odla i silt och lera är ingen hit. Efter 3,5 års slit la jag ner detta. Sår och odlar lite på 
egen tomt.

E13: Få i området som använder sin odlingslott. Kan vara för stor per hushåll.

E15: Rådjuren är ett gissel. 

E16: Vi utnyttjar vårt men många gör det inte => tistlar och maskrosor sprids till trädgårdarna.
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44. Vad tycker du om miljön med avseende på naturen och grönytorna runtom i byn?

27

1 Bra
Okej

F44

Motivera gärna:

E02: Utmärkt.

E05: Fantastiskt vackert (så länge åkrarna ej är bebyggda), tyst.

E06: Mer träd behövs. Liksom skyddande buskar.

E08: Bra disposition

E09: Mycket trevlig omgivning.

E11: Härliga grönområden och öppna marker.

E15: Härligt med vitsippor och fågelsången. Trevliga promenadstigar.

E18: Bra för barnen. Vackert i byn.
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Platsen
Naturen

45. Hur tycker du att ekobyn är anpassad till platsen där den ligger?

25

3
Bra
Okej

F45

Motivera gärna:

E05: Upplever den som en övergång mellan vanligt villabebyggelse och jordbrukslandskapet.

E06: Den ligger mkt vackert.

E08: Ekobyns starkaste sida är det naturnära läget och planlösningen av byn som helhet.

E13: Vacker natur runtom byn, bör ej bebyggas om jag får bestämma!

E14: Uppskattar det lantliga läget samt närheten till stan. Vill absolut ej har utökad bebyggelse 
här.

E15: Vi bor på landet fast i sta´n.

46. Hur tycker du att husen är placerade i förhållande till varandra?

25

3
Bra
Okej

F46

Motivera gärna:

E01: Alla ”framsidor” på husen måste ju vända mot söder för att tillgodogöra sig 
solinstrålingen.

E06: Rätt insynsskyddat. Konstigt att inte fler planterar träd och buskar på sin tomt.

E15: Det känns som att bo i eget hus fast det är en lägenhet, parhus.
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47. Vad tycker du om tomtstorleken?

19

9

Bra
Okej

F47

Motivera gärna:

E15: Många har små tomter men tycks trivas med det.

E16: Jag hade gärna haft odlingslotten i anslutning till tomten.

Samhällsstrukturen
48. Hur upplever du trafiken på området? 

17

11

Bra
Okej

F48

Motivera gärna:

E01: Jag och många andra kunde nog spara entur av fyra. Man är lite lat. Tycker alla tar 
hänsyn tillsitt körande.

E06: Skönt att det nästan är bilfritt.

E07: Finns inga hänvisningsskyltar, taxi och ambulans hittar ej.

E08: Minimal och låg hastighet.

E15: De flesta är disciplinerade att köra tillbaka sina bilar till parkeringen.
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49. Hur upplever du att möjligheten att nå området med bil? 

24

3
1

Bra
Okej
Dålig

F49

Motivera gärna:

E07: Mycket trafik på Herkulesvägen, kö morgon o kväll. Stökigt vid ICA Maxi och i 
rondellen.

E08: Vägen till området sköts dåligt av kommunen. Beläggningen bör vara asfalt.

E15: Inkörsvägen är gropig ibland, särskilt när det regnar.

50. Hur många bilar har ni i hushållet? 

6

22

2
1

F50
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51. Om det fanns en bilpool där man delar bil med någon annan, skulle du vilja vara med i den 
då? 

16 10

2 Nej
Kanske
Ja

F51

Motivera gärna:

E01: Delar bil med en grannfamilj. Det samarbetet fungerar bra. Eftersom jag äger bilen har vi 
kanske lite större rätt att välja först. En bilpool skulle nog bli mer rättvis.

E06: Om det var enkelt. Om fler bilar fanns att tillgå.

E10: Värdesätter friheten att spontant kunna använda bilen.

E15: Vill gärna att bilpoolen är en professionell tjänst och inte sköts ideellt.

E16: Har man barn och ska hit och dit är det ett problem att vara beroende av när någon annan 
behöver bilen.

52. Hur upplever du cykel- och gångavstånd till Jönköping centrum?

19

9

Bra
Okej

F52

Motivera gärna:

E01: Man bor på landet men ändå i stan.

E15: Tråkig cykelväg. 
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53. Hur upplever du cykel- och gångvägar till/från ekobyn?

19

8

1
Bra
Okej
Dålig

F53

Motivera gärna:

E06: Kommunen är bra på att få bort snön snabbt på cykelvägen in till stan.

E08: Cykeltrafiken bör separeras helt från biltrafik in till centrum. Herkulesvägen är en rysare 
för en cyklist.

54. Hur upplever du att ekobyn ligger placerat i förhållande till Jönköping?

23

5

Bra
Okej

F54

Motivera gärna:

E02: Fantastiskt läge med Strömsbergsbäcken intill.

E06: Nära till stan. Nära till skogen.
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55. Hur upplever du bussanknytningarna kring byn?

14
12

1
1

Bra
Okej
Dålig
Vet ej

F55

Motivera gärna:

E01: Cyklar hellre än åker buss.

E02: Har blivit mycket bättre.

E05: Helst en bussanknytning direkt till Jkpgs C.

E06: 3:ans buss är bra. 25:ans buss skulle ha en hållplats närmare oss.

E07: Endast en förbindelse förbi A6, tar ca. 36 minuter till centrum. Bussarna går sällan hit 
efter 17.

E15: Det går snabbare att cykla än att åka buss 3 till centrum.

56. Hur upplever du närheten till affärer/närköp?

1

7

16

4
Ingen uppgift
Bra
Okej
Dålig

F56

Motivera gärna:
E01: Kunde vart bättre.

E06:Alla mindre affärer har ju försvunnit. Det är ju så. Sorgligt nog.

E08: Går hylligt att cykla. I varje fall till Råslätt. Bökigare trafikmässigt till Maxi. Till A6 
smidigt att cykla.

E13: Långt till affär utan bil.

E15: Vivi var bra, men Maxi tog död på den närbutiken. Coop på A6 har bra 
miljövalssortiment. Inte heller så långt bort.
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Människan

57. Hur upplever du bystugan? 

1

23

4 Ingen uppgift
Bra
Okej

F57

Motivera gärna:

E01: En tillgång för byn.

E06: Vacker. Bra med gästrum och festrum.

E07: Dyrt för byn att driva bystugan. 

E08: Ok, men det tar dock en hel del av hyran i förhållande till mitt eget utnyttjande.

E09: Bra samlingspunkt.

E13: En tillgång för föreningen. Det vore bra om bystugans kostnader särredovisades.

E15: Bra med gästrum vid behov. Samlingslokalen är härlig för fester och sammankomster av 
olika slag.

E25: Vi använder samlingslokalen och gästrummen mycket och njuter varje gång av att den 
finns.

58. Hur upplever du tryggheten inom området?

26

2 Bra
Okej

F58

Motivera gärna:

E01: Barnvänligt

E08: Lugnt, vi har bra koll.

E11: Bra, det är stor trygghet för barnen.

E15: Alla känner alla. En infartsväg, så man se bilarna som kommer. 
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59. Hur upplever du gemenskapen i byn?

21

7

Bra
Okej

F59

Motivera gärna:

E01: En av de mest positiva effekterna, som vi inte riktigt tänkte på när vi planerade byn.

E02: En av de bättre sakerna med byn.

E06: Lagom. Man känner alla lite grand men umgås inte.

E07: Finns några som vill styra hela byn. ”Stalin”-fasoner, ingen demokrati. Dessa personer 
motarbetar och försinkar nytänkande och de regler som finns.

E08: Öppen dialog, men fler bör engagera sig i den leluinta försvarltnen som börjar bli 
försämrad för vifroe i takt med bekooen av ökat underhåll.

E13: I det stora hela hjälps vi alla åt i olika gemensamma göromål. 

E15: Roligt att alla hjälps åt och bidrar med sina kunskaper och arbetskraft efter förmåga.

60. Känns det lagom med 24 bostäder i ekobyn?

26

2 Ja
Vet ej

F60

Motivera gärna:

E08: Svårt att veta vad som är optimal storlek.
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61. Skulle du rekommendera eko-boende till någon som bor i ”vanligt” boende?

22

5

1
Ja
Möjligen
Nej

F61

Motivera gärna:

E01: Det gäller dock att man är intresserad/medveten om vad man flyttar till. Tyvärr tycker 
jag att ett antal av mina grannar bor här för att det är ett trevligt område, nära till naturen, en 
bra investering för framtiden. Inte för att byn är ekologisk.

E02: Boendeinflytande viktigt, ekologiskt tänkande mycket viktigt.

E06: Definitivt.

E07: Nej, inte när toaletter och vatten fungerar så dåligt som det gör.

E08: Bara till någon med botekniskt kunnande och förmåga att ta tag i saker utan behov av 
onödigt ältande. Poektill orienterade villaägare är primär målgrupp.

E13: Vi tror att miljöhänsyn blir allt mer vanlig vid planering av nya bostadsområden.

E15: Det är inte särskilt mycket som skiljer sig från en vanlig bostadsrättsförening! Det är hur 
vi lever som betyder mest – vilka val vi gör av tex. mat, transporter, semestermål etc. Det går 
att leva mer eller mindre miljövänligt – också i en ekoby.

E23: Om det blir kommunalt avlopp, absolut. Allt förutom det är bra.
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Övrigt
Skriv fritt dina tankar och idéer om ekobyn. Vad är bra och vad är dåligt? Har du några förslag om hur 
man skulle kunna förbättra ekobyn? Om en ny by skulle byggas, skulle du vilja att något gjordes 
annorlunda då?

E01. Man får ha i åtanke att byn planerades och byggdes i början av 1990-talet. En hel del av 
systemen var tämligen oprövade och få hantverkare hade aldrig arbetat med dem. En hel del 
blev fel eller funkade inte som vi tänkt oss. Det mesta har vi kunnat rätta till i efterhand. 
Ventilationen konstruerades fel från början – där blev vi lurade. Fekaliekomposten kom inte 
att få tillräcklig lutning på avloppsrören, så vi fick göra en nödlösning som inte blev fullt 
bra. I lägenheter med många personer har vi i efterhand bytt ut Aquatrons 400 mot 4x200 
modellen, som fungerar bättre. En del av nuvarande invånarna och de i ”första omgången” 
fattade nog inte att boendet i Ekobyn krävde en extra insats av dem. Man måste ta på sig 
eget o gemensamt ansvar. Vi bor ju inte i en hyresrätt.
Om man byggde en ny by skulle vi knyta en landsskapsarkitet till projektet. Byns 
utformning o topografi skulle nog bli bättre då. En byggkontrollant som förde vår talan och 
var bättre insatt i tekniken skulle kunna hindra en hel del fel i bygget. Avrinnginen av 
dagvatten i öppna diken fick ingen bra lösning vid garageplanen.
Min stora sorg är att så få byinvånare odlar. När det gäller vattenreningen har Bioclere-
anläggninen fungerat bra. Vi skulle dock ha haft en större damm för ”mellanlagring”, 
kanske även alternativa utlopp, så man slapp att släppa ut så mycket vatten i 
Strömsbergbäcken.

E06. Det ska byggas på plätten här ute. Vore bra om de också hade ekologisk prägel.
Fekaliekomposten måste bort. Numera har kommunen reningsverket vid Simpsholmen som 
gör biogas. Det är miljövänligt. Vårt system med biokompost är inte praktiskt, inte 
människovänligt.
Urinsepareringen är bra. Kunde man kanske göra urinsalter av urinen? Umeå universitet har 
forskat på det tror jag.
Mer växter och plantering för att förbättra närklimatet.
Treglasfönster på verandan.
Bygga, glasa in, ”altanen” på norrsidan, så att man får en värmesluss på den sidan också.
Kamin. Pellets? Så att man snabbt kan få värme i huset. Då kan inomhusklimatet vara lägre 
på natten och på dagen när man jobbar. 
Avkyliningsystem – air condition – på sommaren, när det är riktigt varmt. Via nya typer av 
solceller?

E07. Trivs bra med närheten till naturen och förmånen att få se fåglar och djur.
Den ekologiska medvetenheten i Sverige har ökat och speciella ekobyar behövs ej.

E08. Värmeanläggningen är svår att förstå sig på och att handla för att ftra. Området borde ha en 
central uppvärmningscentral med solplaneler i grupp och placerade på marken för optimal 
inställning och billigare underhåll. Det hade varit bättre med en enkel värmeväxlare i varje 
lägenhet än nuvarande system med solpanel, elpatron, ackumulatortank och ev. spis i varje 
lägenhet.
Kompost och avloppssystemet bör bytas med tanke på den kommande förtätningen av 
bebyggelse och ökade miljökrav. Nuvarande xjokon har sådana begränsningar i sin 
utformning att det får betraktas vara av experimentell karaktär. Svårigheter i hantering 
medför dessutom hälsorisk och sanitära problem i vissa lägenheter
Området är otillräckligt dränerat beträffande dagvatten i vissa delar. Detta bör åtgärdas med 
tanke på skaderisken för framför allt gnagare och några bostäder. 
Vägarna genom området kräver årligen 20-30 m3 grus. Detta grus är inte speciellt 
miljövänligt. Annan beläggning bör övervägas.
Vägen fram till området bör asfalteras.
Upplåtelseformen bör diskuteras efter en eventuell omläggning till kommunal VA-
försörjning.

E11. Mina stora fönster i glasverandan immar igen och någon påstod att det är ”typiskt 
fuskbygge”. Jag tror att det går igen i en del hus och utrymmen. 
Mitt garage har varit översvämmat i omgångar. Dåligt underarbete ev.
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Jag föredrar kommunalt avlopp.
Vägen till byn asfalters/oljegrus.
Positiva sidor är ändå grannsämjan gemenskap, trygghet och miljötänkandet. Alla är vi olika 
men har något att bidra med till Ekobyn Smedens varande och utveckling.

E13. Fekaliekomposten: 
För de flesta hushållen fungerar komposten. Några har utmärkt fungerande komposter. 
Dock finns det av olika orsaker riktiga misslyckanden. 
Systemet verkar ha för små marginaler mellan framgång och misslyckande, varför byn bör 
ansluta sig till kommunalt avlopp. Orsaken till att vissa anläggningar fungerar mycket dåligt
kan vara svårighet att väga av tillrinningsröret ner till kompostrummet, samt att få
separatorcyklonen absolut vågrätt. Dessutom verkar det finnas en övre gräns för antalet 
familjemedlemmar, högst 4-5 st för kompostsystemet med fyra kamrar. Gränsen för en 
anläggning med endast en kompostkmmare är färre familjemedlemmar, 2-3 st. 

Miljötänkandet: 
Utöver fekaliekompostering (som bör avvecklas finns det många andra ekologiska faktorer 
vi istället kunde arbeta vidare med och utveckla - gemensamt uppköpt miljövänlig elktrcitet, 
miljömärkta konsumtionsvaror, bilpool, ökat utnyttjande av våra odlingslotter m m.)
När byn var nybyggd stod dessa punkter högt på dagordningen. Omsättning av 
lägenhetsinnehavare, samt att byn nu fordrar ett större engagemang i normalt 
fastighetsunderhåll gör att miljötänkandet kommit i skymundan. (Kanske en naturlig 
utveckling.)

Omsättning av nya medlemmar: 
Upplåtelsefomen till lägenheterna är en normal bostadsrättsförening, där en familj som vill 
flytta måste hitta en köpare. Kanske är utbudet av intresserade köpare för just miljöaspekten 
för litet även i en stad av Jönköpings storlek! Hur som helst ger en omsättning av 
medlemmar effekten att de ursprungliga initiativtagarna/entusiastema blir färre – och att
miljöaspekten bleknar.

Försäljning av lägenheter: 
Utan att namnge personer, har det förekommit att nya medlemmar tagit över en lägenhet 
utan att bli tillräcklig informerad om de villkor som gäller i byn - fräst kompostering i olika 
former samt urinseparerande toaletter. Om detta är förbiseende gjord av fastighetsmäklare
eller för att lättare kunna sälja vore det förödande för hela tanken med Ekobyn.

Styrelsearbete: 
Det finns några medlemmar som fortfarande, efter 13-14 år inte suttit med i föreningens 
styrelse. 
Den praktiska utvecklingen är, oavsett miljöpreferenser, att Ekobyn mer och mer kommer 
att likna ett vanligt bostadsområde, där fastighetsunderhållet mer går före det som till en 
början var speciellt ekologiskt med byn.

E15. Det viktigaste är att presumtiva byinvånare får vara med i planeringen. Det är oerhört 
lärorikt, inte minst för dem som ritar och bygger. Att få en helhetssyn på vad som är 
miljöriktigt och går att förena med de ekonomiska förutsättningarna. Att inte göra byn så 
exklusiv att den utesluter för många människor som skulle vilja vara med. 
Det svåraste är VVS-systemen. Fortfarande finns för lite kunskap hos arkitekter, byggare 
och installatörer. Den som vill ha ett ”ekoboende” måste ha kunskap och intresse själv. Den 
är svår att köpa. Byggfusk har skapat fukt- och mögelproblen på många håll. Kontroll över 
hela byggprocessen är en fördel.
Och kom ihåg att det skall vara vackert också – inte bara miljöriktigt!

E20. Någon måste under hela byggnationen inspektera och övervaka så allt gåt rätt till. Det 
förekommer mycket byggfusk. Bräder kapas inte i 45 graders vinkel för avrinning utan i 90 
grader så att dukt kan sugas upp. Balkongerna är felkonstruerade så att avrinning ej sker 
riktigt utan att takstolarna bli fuktiga och kommer så småningom att ruttna. 
Fekaliekomposten är felkonstruerad. Dels för lågt i tak och det är obekvämt att klättra på en 
stege varje gång man skall tömma. Det skulle vara en dörr utifrån för att lätt komma in. 
Konstruktören har tydligen hade den uppfattningen att den sköter sig själv och aldrig 
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behöver tömmas. Isoleringen i golvbjälklaget är jag tveksam om. Det verkar komma ut för 
mycket värme från torpagrunden vintertid.
Garagen är under all kritik. Syllarna är vanligt virke och icke som det skall vara i 
tryckimpregnerat. Likaså skall det vara asfaltpapp under syllarna. Som det nu är kommer 
syllarna om några år att vara helt uppruttna. Vidare är garageplattan totalt fel. Den lutar mot 
innerväggen i stället för tvärtom. Kan bero på dåligt underarbete eller hafsjobb. Hur kan en 
seriös byggare lägga upp denna lerjord mot en obehandlad husgrund? Dels skall grunden 
behandlas asfalttjära och sedan skall det vara grus närmast. Byggfusk i sin prydno?


