
 

Ekobyn en plan för framtiden 
 

I början var det en politisk tanke, men nu kanske det blir den nya stora planen 

för framtiden. 

 

1988 föddes en idé. Ursprungligt var det en centerpartistisk tanke. Idén handlade om ett 

hållbart, förnybart, miljövänligt boende. 

 

Arkitekterna Peo Oskarsson och Jan Moeschlin påbörjade det så kallade Ekoprojektet i 

Ljungarum i Jönköping.  

 

Mary Moeschlin, den kända textilkonstnären var den person som utmanade sin son Jan 

Moeschlin att ta erbjudandet. Jan berättade att det var hans mor som hade sett en artikel i 

Jnytt där de sökte arkitekter som kunde rita ekobyn. Hon nappade och ringde Jan direkt och 

lockade honom till att anmäla sig. 

 

Jan och Peo var inte bara arkitekter till det stora ekoprojektet utan även byggherrar. De var 

med från början av projektet 1991 till slutet när de såldes 1996 

 

Hela idén om ekobyn handlar om att få ett hållbart, förnybart och miljövänligt boende och de 

har fått de genom deras kreativa tankar att ekobyn ska: 

- ha förnybara resurser 

- de bebodda odlar egen mat 

- ha solpaneler 

- ha solfångare för tappvatten 

- inga fönster mot norr, för att annars åker värmen ut genom fönstret 

- ha isolering med ekofibrer 

- väggar målade med bivaxlasyr ( bättre för miljön d.v.s. mindre kemikalier ) 



 

 

Dessa egenskaper är det som ska representera hela ekobyn. Det finns mer som ska 

känneteckna ekobyn, till exempel, ska den framstå som en trygghet och gemenskap. Det var 

några av de viktiga begreppen Jan använde när han berättade om deras plan för ekobyn. 

 

Ekobyn ligger i Ljungarum i Jönköping. Varför de valde just Ljungarum som framtidens 

första boende, var för att det var nära in till stan, bara 4 km cykelavstånd. Stora delar av 

ekobyn är även ett naturreservat som Strömsbergsskogen. 

 

Sammanlagt byggdes det 12 stycken parhus, alltså 24 stycken hushåll. 1993-1995 var åren då 

parhusen byggdes, varje hushåll fick en liten trädgård på 200 kvm för att odla egen mat. 

Totalt kostade hela projektet 30 miljoner. 140-150 tusen kr för lägenheterna. 30 miljoner är 

väldigt lite för ett sådant stort projekt, säger den kända arkitekten Jan Moeschlin.  

 

Det tog 2 år att bygga ekobyn, men hur lång tid tog det att rita? var en av de frågorna han 

fick. Pratglad som han är berättade han att det tog 1 effektiv vecka, då både Jan och Peo satt 

minst 8 timmar per dag, för att få klart sitt arbete. Totalt blev det 90 stycken ritningar, alla i 

A3 papper. Med ett stort leende på läpparna berättar Jan att resultatet på hela projektet blev 

nästan som han tänkt, när det gällde design och kvalitet framför allt. Överlag blev allt ett 

lyckat projekt. 

 

Av: Maribella Sleawa 

 

 


