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Snart börjar markarbeten för att dra fram el, vatten och avlopp i Bysjöstrands 
ekoby.  
– Det har varit en lång resa, men snart har vi byggklara tomter, säger Lisa 
Fröbel, ordförande i den ekonomiska föreningen, som tror på en första inflytt 
2024. 
 

• Birgitta WibergText 
 

 
Lisa Fröbel, ordförande i föreningen Bysjöstrands ekoby, och Emelie Karlsson, som planerar 
att flytta till ekobyn. 
Bild: Birgitta Wiberg 
 
Vid Bysjöns strand, strax söder om Grangärde kyrkby, planeras sedan många år 
anläggandet av en ekoby. Nu har Bysjöstrands ekonomiska förening kommit en bra 
bit närmare målet. Föreningens avtal med kommunen är på plats och till hösten 
planeras grävarbeten för att kunna dra fram el, vatten och avlopp. 

– Det har varit en lång resa, men ambitionen är att till nästa vår ha byggklara tomter 
till försäljning, säger Lisa Fröbel, ordförande i föreningen. 

På marken mellan riksväg 66 och sjön planeras det för tomter till bland annat villor, 
tiny houses och flerfamiljshus. Man kan välja mellan att bygga ett eget hus, köpa ett 



ekohus eller hyra en bostad. Här ska det också finnas gemensamma ytor i ett 
kulturkvarter och ett kretsloppskvarter. På sikt också ett växthus. 
 
Röjningsarbetet kommer att fortsätta ända ned till vattnet, där det i viken planeras 
för en badplats med brygga.  
Visionen är att "forma en bättre värld genom ett bättre sätt att leva, på en plats i 
samklang med sitt sammanhang som möter framtidens utmaningar". Den sociala 
gemenskapen poängteras också. 
 

 
Lisa Fröbel, ordförande i Bysjöstrands ekonomiska förening, visar ekobyns huvudgata. 
Bild: Birgitta Wiberg 
 
– Det handlar om att lämna ett så litet fotavtryck som möjligt. Att vara rädda om 
planeten. Inte bara genom hur vi bygger, utan också om att hitta hållbara 
livsmönster, säger Lisa Fröbel. 

Redan nu finns 87 hushåll uppskrivna på en intresselista och Lisa Fröbel tror på en 
första inflytt 2024. 

De flesta på listan är från andra orter, i första hand från Uppsala, Mälardalen eller 
andra kommuner i Dalarna. 

– Det är en jättefin blandning av generationer – barnfamiljer, singlar och äldre, säger 
Lisa Fröbel. 



 
Emelie Karlsson, Bjursås, vill bygga i Bysjöstrands ekoby. 
Bild: Birgitta Wiberg 
 
En av dem är Emelie Karlsson, byggnadstekniker från Bjursås. Hon och ett 20-tal 
andra på listan var på Bysjöstrand förra helgen för att planera och diskutera inför 
anläggandet av ekobyn. Hon vill köpa en tomt för att bygga ett, kanske flera, tiny 
house. 
– Jag vill dela med mig till andra. Jag är ute efter den familjära känslan av att bygga 
någonting tillsammans, säger hon. 

Emelie Karlsson har hittat sin plats att leva sin dröm på, även om hon inte bestämt 
sig för om hon kommer att flytta till Bysjöstrand permanent eller om det blir ett 
sommarboende. 

– Det som lockar med ekobyn är friheten, säger hon. 



 
Lisa Fröbel på "torget" i ekobyn. 
Bild: Birgitta Wiberg 

 
 
 


