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För att förstå EkobyggGuiden måste det sättas in i sitt
sammanhang. Drivkraften bakom Stiftelsen Bifrost och
den större 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.

Startade snickarfirma ihop
Efter drygt tio år som anställd snickare beslöt Jesper att
tillsammans med Freja starta SnickarFranck. Till en
början en konventionell snickarfirma men som med tiden
inriktade sig alltmer mot hållbart byggande och som idag
enbart arbetar med byggnadsvård och ekobygg.

Specialkunskap och unik kompetens
SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB, som
företaget heter idag, har utöver Jesper och Freja, fem
heltidsanställda och framtiden ser mycket ljus ut med en
ständigt ökad efterfrågan av företagets tjänster. Företaget
är första byggstenen i den större visionen och
SnickarFranck 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.

En djungel av osorterad kunskap
Idén till EkobyggGuiden kom från alla de kundkontakter
som Jesper och Freja mötte via SnickarFranck. Det finns
ett mycket stort intresse bland folk som vill renovera sina
hus att lära sig mer om ekologiskt byggande. Tyvärr slutar
det ofta med personer som är otroligt trötta på den tid det
tar att få en överblick och förståelse över ekologiska
alternativ. Även Jesper och Freja mötte samma utmaning
när de ville välja ”bästa” hållbara material till sina
företagskunder.

Att välja rätt ska vara lätt
Freja bestämde sig för att försöka skapa en ordning i
djungeln och sammanställa fakta kring ekologiska
byggmaterial. Lärare som hon är tänkte hon snart att all
den tid och energi som hon lägger ner på att göra någon
form av sammanställning även skulle kunna komma
andra till glädje. Första steget mot EkobyggGuiden var
tagen!

Ta del av Navet och visionen i sin helhet på:
www.stiftelsenbifrost.se
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en del av något större....
Ett nav för hållbart boende och byggande i NV Skåne:

Läs mer om Navet och stiftelsens andra projekt på www.stiftelsenbifrost.se

EkobyggGuiden

”Att välja rätt ska
vara lätt”.
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”Att välja rätt ska vara lätt” är ledordet i
EkobyggGuiden. Det ska vara en lättillgänglig
och lättöverskådlig ”uppslagsbok” för ekologiskt
byggande. Guiden ska vara uppdaterad och
finnas där folk finns. En domän finns redan
inköpt och även en grund till en hemsida är
skapad. EkobyggGuiden finns redan på
Instagram och Facebook. I framtiden ska den
även finnas på YouTube och som podcasts. Syftet
är att sprida kunskap om ekologiskt byggande på
ett inspirerande och tilltalande sätt.

En plats där allt finns
EkobyggGuiden ska även vara en exponerings-
och samlingsplats för företag som säljer
ekologiska byggvaror. Här kan personer börja sin
resan när de vill bygga eller renovera ekologiskt.
EkobyggGuiden lotsar sedan vidare sökarna mot
de destinationer de letar efter.

Ekonomiskt oberoende
Till en början behöver EkobyggGuiden
ekonomiskt stöd för att kunna byggas upp och
drivas. I framtiden är det tänkt att sponsring och
reklamintäkter kommer att bekosta driften av
Guiden och att den blir ekonomiskt oberoende.

Personal och frilans
Just nu pågår rekrytering till den personal som
krävs för att driva Guiden. Beräknat är att det
krävs ungefär en deltidstjänst för själva driften.
Därutöver kan reportage, poddavsnitt och
videoinslag köpas in från utomstående. I
skrivande stund är en kontakt påbörjad till en
eventuell framtida anställd personal samt även
ett antal personer som skulle vara intresserade
av att bidra med redaktionellt innehåll.

Nulägesanalys
Det finns idag bara en hemsida till på svenska
som inriktar sig mot ekologisk byggnation men
de jobbar inte dynamisk mot företag som säljer
ekologiska byggmaterial. På sociala medier
finns ett antal konton inom ekologiska val men
ingen som direkt inriktat sig mot att sprida
kunskap om ekologisk byggnation.
EkobyggGuiden på Instagram får nya följare
hela tiden utan att det görs någon större
ansträngning (för tillfället). Detta indikerar på
att där finns ett intresse för EkobyggGuiden.
Även erfarenheter från företaget
SnickarFranck visar på det finns ett stort behov
av en lättillgänglig samlingsplats för
information om ekologisk byggnation.
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KONTAKT
kontakt@stiftelsenbifrost.se

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


