
Visionen om...
- Ett nav för hållbart byggande och boende i NV Skåne
- En experimentell “mini-ekoby”



De som kan sånt här påstår att en vision är som en dröm, den behöver inte vara mätbar eller
ens helt möjlig att uppnå. Den ska vara en ledstjärna och något att sträva mot, en önskad
position längre fram i tiden. Visionen kan och bör revideras under tidens gång, vi förändras,
vi lär oss nya saker och vi möter nya personer.

Drivkraften bakom Stiftelsen Bifrost och den här visionen
är Freja (Annmarie) Brandstädter Franck och Jesper Franck.
Sedan de båda var unga har de haft en liknande dröm: att
vara en del av något större än sig själva och att bidra till en
bättre värld.

Lärare och författare
Freja arbetade länge inom design och grafisk formgivning
men livet kändes tomt. Hon beslöt därför att studera till
lärare inom Naturvetenskap och Bild. Jesper utbildade sig
tidigt till snickare den traditionella lärlingsvägen. Efter
många år i yrkeslivet valde han att ge barndomsdrömmen
en chans och tog två sabbatsår på Författarskolan i Lund.

Startade snickarfirma ihop
Efter Jespers studier befann de sig i ett vägskäl i livet och de
beslöt att tillsammans starta en enskild firma:
SnickarFranck. Till en början en konventionell
snickarfirma men sommed tiden inriktade sig alltmer mot
hållbart byggande och som numera enbart arbetar med
byggnadsvård, ekobygg och renovering av äldre hus.

Generationsboende och permakultur
De bor idag i ett gammalt torp med tillbyggt
generationsboende och tillhörande trädgård som är
inspirerad av permakulturdesign. Fraja fokuserar alltmer
på SnickarFranck samt den egna konsten, som även den
har ett hållbarhetstänk då hon målar främst med bivax på
träpaneler. Men någonting saknas fortfarande.

Ekobygg och Byggnadsvård
Jesper har tagit en vidgad roll inom företaget och gått från
ensam snickare till arbetsgivare med flera anställda, allt
eftersom efterfrågan på alternativa och hållbara
byggmetoder fortsätter att öka. Nyligen startade de
aktiebolaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB
tillsammans. Jesper har rollen som VD och Projektchef
medan Freja är ansvarig för information, organisation och
personal (HR) samt delat kundansvar. De är och förblir
ständigt varandras bollplank och samkreatörer.

Men det är inte allt. Drömmen lever vidare: Att göra något
mer... Det är här som visionen sakta började ta form.
Vad kan man åstadkomma med en ekologisk byggfirma som
utgångspunkt?

Jesper och Frejas livsstil harmonierar väl med ett ekologiskt
tänkande. Önskan om att en dag bygga sig ett hållbart
cirkulärt hus blev starten på något mycket större.
Följ med in i deras visioner!

Bakgrund



Nätverk skapar förändring
Den stora visionen är att skapa ett nav för
hållbart boende och byggande i nordvästra
Skåne. En levande landsbygd av vitt skilda
verksamhetsgrenar. Det är inte en plats utan ett
geografiskt område i nordvästra Skåne som
mycket väl kan sträcka sig in i Halland och andra
delar av södra Sverige. Den bakomliggande
organisationen bakom detta nav är Stiftelsen
Bifrost som ska hjälpa till att få in medel till olika
verksamheter och projekt. I framtiden kanske det
bildas en eller flera föreningar och organi-
sationer som arbetar som sammanhållande
faktorer i detta nav.

Företag i synergi
Ryggraden i stiftelsens vision är företaget
SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB
som redan är etablerat på platsen och har ett
starkt nätverk inom hållbart byggande. Planen är
att starta upp fler verksamheter som arbetar i
synergi med varandra.

Byggnadsvårdsbutik & återbruk
Till snickarfirman behövs ett snickeri och så
småningom en ekologisk bygghandel och
byggnadsvårdsbutik. De olika verksamhets-
grenarna kan så småningom ingå i samma
koncern och drar nytta av varandra. Återbruk är
det bästa byggmaterialet ur miljösynpunkt.
Därför ligger det i framtidsvisionen även ett
rivningsbolag som fokuserar på återbruk som
kan leverera varor till både snickarfirman och
butiken samt ha egen försäljning.

Levande landsbygd
I navet kan det också växa fram fler fristående
verksamheter som t.ex. en hållbarhetsgalleria där
både egna men även andras verksamheter gynnas
av ömsesidigt samarbete. Navet innehåller
visionen om en levande landsbygd med
samarbeten mellan alla företag och
organisationer som vill jobba med hållbarhet
inom regionen. Stiftelsen kan bidra till att stödja
både etablerade företag samt innovation och
nyföretagande inom Navet.

En experimentell “Mini-ekoby"
Centralt i visionen finns också idén om “Ekobyn”.
Organisationen för byn är fortfarande enbart på
idéplanet men visionen beskriver en plats där alla
delar av visionens syfte kan förverkligas inom
såväl ekologisk, social, kulturell som ekonomisk
hållbarhet. Det handlar inte om en traditionell
ekologisk villaby utan snarare en plats där teori
kan möta praktik och innovationer kan prövas i
realistiska sammanhang.

Gräsrotrörelse
Arbetet med att bygga Navet ska stimulera till
småföretagande och bygga en resilient landsbygd
med goda relationer. Filosofin blir att ge och få,
istället för ge och ta. Tillsammans är starkare och
att bygga och underhålla ett nätverk är centralt.
Visionen innefattar att vara en del av den
gräsrotsörelse som arbetar för omställningen till
en mer hållbar värld.

Visionen om...

Vi önskar inte bara skapa ett så litet fotavtryck som möjligt,
utan också att avtrycken ska grönska när vi väl lämnat platsen.

- Ett mångsidigt nav för hållbart byggande
och boende i NV Skåne



Specialkunskap och unik kompetens
SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB är
första byggstenen i den större visionen och företaget
kommer att ha en nyckelroll i utvecklandet utav flera
av projekten för Stiftelsen Bifrost. Företaget bidrar
med specialkunskap, unik kompetens och ett
ovärderligt nätvek inom hållbart byggande.

Ett växande företag
I dagsläget ser framtiden mycket ljus ut för
SnickarFranck med en ständigt ökad efterfrågan av
företagets tjänster. Målet är att företaget ska kunna
växa lite till och expandera med t.ex. ett eget snickeri.
Utöver det finns det planer på att företaget kommer
att ingå i en större koncern med fler företag som alla
fokuserar på olika delar av hållbart byggande.

Ett expanderande nätverk
Ett starkt nätverk tillhör fundamentet för ett
framgångsrikt stiftelsearbete och är ett prioriterat
område i dagsläget. Stiftelsen bygger vidare på det
kontaktnät som SnickarFranck har byggt upp och
expandera det vidare inom fler områden av
stiftelsens syfte och ändamål.

Inhämta kunskap och erfarenhet
Det största problemet med visionära projekt brukar
förutom finansieringen vara en bristfälligt
strukturerad organisation och otillräcklig planering.
Därför är kunskap inte bara om praktiska saker som
t.ex. ekologiskt byggande viktigt men också
förståelsen för hur man bygger hållbara
organisationer och socialt hållbara projekt. En viktig
prioritet i nuläget är därför att inhämta kunskap
inom dessa områden genom att t.ex. studera och
besöka liknande projekt och verksamheter som ska
stödjas av stiftelsen.

Nuläge & Prioritering



Insamlingsstiftelsen
Bifrost hjälper till
med medel till olika

projekt.
/Finns redan./

Stiftelse

Sprida kunskap och skapa
kompetens inom olika
områden av hållbarhet
t.ex. ekologiskt byggande

och permakultur.

Utbildning

Ekologisk bygg-
handel och
byggnads-
vårdsbutik.

Bygghandel

Fokus på återbruk
av rivnings-
material.

Rivnings-
firma

Experimentell
“Mini-ekoby” där

teori möter
praktik.

“Ekoby”
SnickarFranck,
specialiserad på
ekobygg och
byggnadsvård.

/Finns redan./

Byggfirma

“Navet”
Idéer till verksamheter som kan utvecklas i Navet

Av ekologiska,
närodlade, och

hållbara
produkter.

Försäljning

Lokalt samarbete
med försäljning av

återbrukade
produkter.

Hållbarhets-
galleria



Så kan visionen om ekobyn se ut. Det är inget
vanligt ekologiskt villaområde utan snarare
en plats för innovation, utbildning och
inspiration. Någon detaljplanering med
avstyckning av tomter till försäljning för
uppförandet av privata ekologiska hus är inte
aktuellt. Detta är en dynamisk “by” skapad
efterhand som olika projekt genom t.ex
Stiftelsen Bifrost blir aktuella. Det är en plats
där teori får möta praktik.

Mångfald av byggnationer
Visionen handlar om en ekoby som växer
fram organiskt allt eftersom intresse, kunskap
eller initiativ uppstår. Husen som uppförs
kan t.ex. vara halmbalshus, hus byggda med
hampakalk, korsvirke och skiftesverk, kanske
ett jordskepp eller ett hus inuti ett växthus.
Husen har olika cirkulära system för vatten,
avlopp och värme.

Vetenskapliga studier
Ett syfte med ekobyn är att experimentera
med olika byggtekniker och cirkulära system.
Dessa projekt får gärna göras i samarbete
med forskare för att t.ex. utröna olika
byggmaterials egenskaper, hur de klarar av
tidens tand och energieffektivitet.

På en naturskön plats i nordvästra Skåne
omgiven av både skog och öppna landskap
och med närhet till vatten ligger en liten
oas. Det är en gård omgiven av ett tiotal
byggnader i olika ekologiska material och
cirkulära system. Innovation och kreativitet
stimuleras och mångfalden av hus är
spännande och inspirerande. Kurser pågår
och platsen lockar deltagare långväga ifrån.

Visionen om...
En Ekoby & ett Ekobyggcenter
- En experimentell “mini-ekoby” för kunskapande,
innovation och praktiskt byggande.



Vara en plats med utrymme för mångsidigt hållbart byggande i
traditionella metoder samt moderna innovationer.

Sträva efter ett rimligt hållbart boende/företagande i god gemenskap
med livskvalitet och glädje.

Skapa arbetstillfällen, stimulera till samarbete och bedriva
utbildning inom området hållbarhet.

Syfte
ekoby

Ekobyn
Uthyrningsverksamhet
Husen som byggs ska dock ej stå tomma utan
används till uthyrning av olika slag, t.ex. för
konferensdeltagare, säsongsarbetare, BnB-gäster
eller “testa att bo på landet”-deltagare. Det kan
även finnas några ekologiska tiny house-projekt
(liknande attefallshus) som används till både
förevisning, försäljning och uthyrning.

Experimentellt boende
Möjligen finns det på en yta lite längre bort från
boningshuset även plats för experimentellt
boende som t.ex. jurtor, trädhus och camper
vans som används i liknande syfte som
tinyhusen.

Kurslokaler
I ekobyn behövs det även lokaler för olika
former av kursverksamhet och byggnader som
behövs för verksamhetens ändamål t.ex
konferenslokaler och ett litet snickeri.

Permakultur & Odling
Ekobyn är tänkt att på sikt byggas upp som ett
socioekologiskt projekt där helheten inom
hållbart boende ingår. Alltså inte bara fokus på
ekologisk byggnation och cirkulära system utan
också på ett resilient boende i sin helhet. I
visionen om ekobyn finns därför en odling som
byggts upp med inspiration från permakultur
samt en skogsträdgård. Odlingen och skogs-
trädgården kan till stora delar byggas upp med
hjälp av säsongsarbetare i samarbete med
kurser inom permakultur. Möjligen skapas det
så småningom ett större regenerativt
andelsjordbruk.

Framtiden är ett oskrivet blad
Vad som kan utvecklas i ekobyn på sikt är svår
att sia ommen olika verksamheter stimulerar
säkerligen varandra. Kanske kan där finnas ett
litet café samt försäljningsverksamhet av olika
slag. Det är även möjligt att andra självständiga
näringsverksamheter kan uppstå på eller i
anslutning till fastigheten.

Samarbete med lokalbefolkningen
Att stimulera till samarbete med olika lokala
verksamheter i närheten av ekobyn hör till
visionen. Kanske kan det arrangeras olika
former av evenemang som gynnar samtliga
deltagare som t.ex gemensamma loppisdagar.

Bygga ett brett nätverk
Förutom lokala samarbeten ska ekobyn arbeta
för ett brett samarbete med verksamheter som
har likande visioner som den. Ekobyn inne-
fattar att vara en del av den gräsrotsörelse som
arbetar för omställningen till en mer hållbar
värld.

Förhoppning med ekobyn är att dess verksamheter
ska skapa ringar på vattnet, arbetstillfällen och en
mötesplats värt en omväg!



Första steget är redan taget och Insamlingsstiftelsen
Bifrost står nu redo! Nästa steg i stiftelsearbetet är att
skapa konkreta projekt som stiftelsen kan samla in
medel till. En av de första projekten blir att samla in
pengar till inköp av mark till “ekobyn”.

Investerare eller Företagsänglar
Samtidigt som Stiftelsen jobbar för sina projekt går
arbetet vidare med SnickarFranck. Företaget letar nu
efter investerare eller företagsänglar till utvidgning av
verksamheten med t.ex. ett snickeri.

Parallellt arbete
Arbetet med stiftelsens projekt pågår ständigt
parallellt med utvecklingen av SnickarFranck och
idéerna med Navet då dessa är sammanbundna.
Nästa satsning blir troligtvis att bygga upp den
ekologiska bygghandeln och byggnadsvårdsbutiken
men arbetet med ekobyn står lika högt upp på listan.
Allt beror på vilka ekonomiska medel som kommer in
och hur lång tid det tar att finna “rätt” plats för
ekobyn och att kunna köpa in marken till den.

Hallandsåsen
Prospektering pågår redan för att finna mark till
ekobyn. Drömobjektet ligger i närheten av Västersjön
och Hallandsåsen i nordvästra Skåne. Där finns fina
områden för rekreation samtidigt som infrastrukturen
är god för Navets verksamheter (SnickarFranck utgår
från Ängelholm). Idealisk fastighet till ekobyn skulle
vara t.ex. en äldre gård med ungefär 5 hektar blandad
mark av äng och skog.

Vidare mot framtiden
Först när marken till ekobyn är inköpt kan fler av de
framtida projekten förverkligas som byggnationen av
de första små ekohusen. I framtiden köps det kanske
till mer mark så att verksamheten kan utvidgas med
fler odlingsytor m.m. Handlingsplanen är mycket
flexibel beroende på vad som händer på vägen. En
vision ska kunna förändras och växa. Men jobbet att
nå visionen pågår oavbrutet.

Kanske just du kommer med nya spännande idéer?

Handlingsplan



Människorna bakom en vision anses vara
de starkaste resurserna. Freja och Jesper
byggde tillsammans ett enkelt litet hus
(tiny house) åt sig själva för ca 20 år sedan.
De bodde i huset under tolv år i ett
halvkollektiv med liknande tankar som
deras egen vision har idag. Från denna tid
har de en hel del erfarenhet av både
enklare form av boende, ekologisk
verksamhet och olika former av
organisationsstrukturer.

Över 20 års erfarenhet av bygg
Jesper har jobbat i byggbranschen i över
tjugo år och har en gedigen erfarenhet av
modernt byggande, kompletterat med
kunskap inom ekologiska material och
byggnadsvård. Han använder varje tillfälle
som finns att vidareutbilda sig inom dessa
båda områden. Idag driver Jesper och Freja
SnickarFranck med fem heltidsanställda
och tre timanställda snickare. Företaget är
helt profilerat mot ekologiskt byggande
och byggnadsvård.

Ett starkt team
Jespers starka sidor är att behålla sitt lugn
även i de stormigaste vatten, han löser
problem så att alla känner sig nöjda och
har en förmåga att se personers sanna
potential och låta dem växa i sina roller.
Han är även en god projektledare och
samarbetar väldigt väl med Freja,
tillsammans utgör de ett starkt och kreativt
team.

Design och naturkunskap
Freja har jobbat i tio år inom
marknadsföring, grafisk formgivning och
design. Därutöver har hon studerat till No-
och bildlärare och arbetat som lärare i
drygt tio år. Därefter läst 45 högskolepoäng
inom hälsopedagogik, kost och
stresshantering. Vid sidan har hon alltid
ägnat sig åt sin konst och hon har även gått
en konstnärsutbildning på folkhögskola.

Multikreativ entreprenör
Freja ser sig sommultikreativ med en stark
förmåga att överblicka situationer från ett
helhetsperspektiv, hon har lätt att ta till sig
ny kunskap och effektivt kunna leda olika
former av projekt. Hon ser lösningar där
andra ser problem och strävar hela tiden
mot att skapa cirkulära system inom alla
områden.

Stiftelsens styrelse
Medan Jesper bär den största bördan som
VD och projektchef i SnickarFranck är
Freja ordförande i Stiftelsen Bifrost och
kan ses som huvudprojektledaren i den
framtida visionen, även om de båda alltid
jobbar tätt tillsammans. I stiftelsens
styrelse sitter dessutom Erik och Tina
Berrio som är Jesper och Frejas ständiga
bollplank. Erik och Tina har lång
erfarenhet från sociala arbeten från bland
annat LSS-boende och humanitärt arbete
och kompletterar Jesper och Freja på ett
konstruktivt och fint sätt.

Ett starkt kontaktnät
Ensam är inte stark. En viktig resurs är ett
starkt kontaktnät. Genom att vara både
nyfikna och lyhörda för andras livsresor
har Jesper och Freja ett spännande
kontaktnät av människor med vitt skilda
kompetenser. SnickarFranck har dessutom
en mängd samarbetspartners inom
hållbart byggande som växer för varje dag.

Eget byggföretag
SnickarFranck är dessutom en av de
starkaste resurserna i visionen. Det är runt
detta företag som navet kan byggas. Det är
helt unikt att en stiftelse och blivande
ekoby har ett “eget” byggföretag.
SnickarFranck är bäraren av både
kompetens och kunskap samt motorn som
driver ett potentiellt nav för hållbart
boende och byggande.

De ekonomiska resurserna redovisats under
rubrikerna Handlingsplan och Organisation.

Resurser



Insamlingsstiftelsen Bifrost är visionens hjärta. Stiftelsen
ska i första hand jobba för att samla in finansiella medel
till många av visionens projekt och verksamheter. Men
stiftelsen kan också driva egna verksamheter.

För ekobyn är idén att Stiftelsen kan vara huvudman.
Stiftelsen skulle då hyra ut bostäder för kortare eller
längre vistelse, eller hyra ut mark för uppställning av t.ex.
tinyhus.

Odling i ekobyn kan till exempel organiseras som någon
form av andelsjordbruk.

SnickarFranck och fristående verksamheter skulle kunna
hyra delar av fastigheten av stiftelsen så länge som
aktiviteter och projekt går i samklang med stiftelsens syfte
och ändamål.

I nuläget är det inte planerat att mark i ekobyn ska styckas av
och säljas till privatpersoner för egna husprojekt.

Fristående verksamheter i ekobyn skulle till exempel
kunna drivas som enskild firma, ideell eller ekonomisk
förening eller i stiftelseform. Exempel på verksamheter
skulle kunna vara olika former av odling, förädling och
försäljning av ekologiska råvaror, kursverksamhet,
konstnärlig verksamhet och verksamheter med fokus på
hälsa och hållbarhet.

I nuläget drivs SnickarFranck som ett aktiebolag.

När det gäller den ekologiska bygghandeln och
byggnadsvårsbutiken samt eventuellt rivningsfirman
skulle dessa kunna ingå i en koncern med SnickarFranck.

Visionen omfattar också ett brett samarbete med lokala
aktörer och i butiksverksamheten skulle till exempel
närproducerade och ekologiska produkter kunna
förevisas och saluföras.

I nätverket finns ett starkt samarbete och utbyte med
aktörer som har likande visioner som denna.

Sammanfattningsvis ligger fokus i visionen på att skapa
en levande hållbar landsbygd som öppnar upp
möjligheten för en mångfald av olika småföretag/
organisationer som kan växa tillsammans.

Organisation



FÖRENINGAR

BEVIS SnickarFranck är sedan 2020 fullvärdig medlem i BEVIS, Byggnadsvård i Skåne, e�
nätverk som samlar skånska hantverkare och företag inom byggnadsvård, med fokus på
god kvalitet och hållbarhet.

Byggnadsvårdsföretagen är en na�onell branschorganisa�on för specialister inom
byggnadsvård. Här finner du företag med särskild kompetens inom underhåll och
restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggnadsvårdsföreningen jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och miljöer.
Genom a� skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad
byggnadsteknik och hållbart byggande.

Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgi� a� utbreda och vidmakthålla intresset
för den skånska landsbygdens byggtradi�oner.

Föreningen Permakultur i Sverige verkar för utvecklingen av ekologiska samhälls- och
livsformer i överensstämmelse med den filosofi och e�k som ligger �ll grund för
permakultur: omsorg om jorden och människor samt fördelning av översko�.

Föreningen Skydda Skogen arbetar för a� Sveriges gammelskogar och andra skogar
med höga naturvärden ska bevaras. De arbetar också för en reform av skogsbruket �ll
e� naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning,
rekrea�on och naturbaserad turism.

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening vars sy�e är a� vara e� nätverk för
företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande. Föreningen
vill sprida informa�on och kunskap om olika typer av hållbart byggande, skapa nätverk
och bidra �ll e� mer hållbart samhälle.

FÖRETAG

Connec�ng Group - För samman företag, s��elser, projekt och människor som vill göra
go�. De hjälper �ll a� skapa s��elser. Samverkan är deras nyckelord.

Ekoisolering - Isoleringsentreprenör i Åhus. Arbetar uteslutande med ekologiska
isoleringsalterna�v, i huvudsak cellulosa, träfiber och perlit.

Furutorps Trädgård & Landskap
Landskapsarkitekt med utbildning inom trädgårdsrestaurering som specialiserar sig på
a� rita och anlägga i första hand privata trädgårdar.

Ma�assons Kakelugnsmakeri - Lokala kakelugnsmakare och murare med fokus på
äldre hus och tradi�onella tekniker.

Munka-Ljungby Såg & Hyvleri - Lokalt sågverk som producerar massiva golv av lövträd
från närområdet, samt ekbjälkar �ll korsvirkeshus.

Plockhugget - Plockhugget arbetar med a� leverera virke från hållbart skogsbruk som ej
kalhuggs. Målet med deras arbete är e� hållbart svenskt skogsbruk.

Snickeri, Hantverk och Kultur - Lokal fönsterhantverkare med stor passion för
byggnadsvård och genuint hantverk.

Du kanske också vill samarbeta med oss?

Samarbetspartners



STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

S��elsens sy�e är a� verka för en hållbar fram�d där individer, organisa�oner
och myndigheter �llsammans samverkar för a� uppnå en ökad hållbarhet och
mångfald. S��elsen främjar en helhetssyn och e� helhetsgrepp inom
hållbarhet där flera eller samtliga delar i samhället ingår (�ll exempel
ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet) och samverkar för a�
uppnå en ökad hållbarhet. S��elsen främjar vidare a� hållbarhet ständigt
utvecklas inom respek�ve område.

S��elsens ändamål är a�:
• Stödja personer och verksamheter som samverkar för en mer holis�sk
hållbar samhällsutveckling.
• Främja individuell utveckling, innova�on, forskning, informa�onsspridning
och utbildning inom området hållbarhet samt sprida inspira�on för e� hållbart
leverne.
• Stödja personer och verksamheter a� prak�skt implementera eller utveckla
hållbarhet.
• Främja privatpersoner och organisa�oner (gärna nyföretagande) som arbetar
med innova�va eller lovande projekt inom området hållbarhet.
• Främja en hållbar samexistens mellan människa och natur.
• Främja hållbart boende och byggande genom a� stödja �ll exempel
underhållet av fas�gheter, återbruk och projekt med cirkulär inriktning.
• Främja utveckling av hållbara och resilienta samhällen genom a� underlä�a
skapandet av en välfungerande samhällsmodell på plats, �ll exempel så kallade
ekobyar eller liknande.
• Främja skapandet eller dri�en av mötesplatser och nätverk vars sy�e går i
enlighet med s��elsens sy�e och ändamål.
• Driva egna, eller främja externa, insatser och verksamheter genom a�
exempelvis investera, utveckla, bidra eller delta i dessa inom området
hållbarhet.
• Dela ut s�pendium i enlighet med s��elsens sy�e och ändamål.
• Främja samverkan med privatpersoner, s��elser, myndigheter och
organisa�oner inom såväl som utom Sverige.

S��elsen är fristående, par�poli�skt och religiöst obunden.



KONTAKT
kontakt@stiftelsenbifrost.se
info@snickarfranck.se

Kika gärna in på
www.stiftelsenbifrost.se
www.snickarfranck.se


