
Visionsdokument
Visionen om ett mångsidigt nav för
hållbart byggande och boende i NV Skåne



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 den här visionen är Annmarie
Brandstädter och Jesper Franck. Sedan de båda var unga
har de haft en liknande vision: att vara en del något större
än sig själva och att bidra till en bättre värld.

Annmarie arbetade länge inom design och grafisk
formgivningmen livet kändes tomt. Hon beslöt därför att
studera till lärare inomNaturvetenskap och Bild. Jesper
utbildade sig tidigt till snickare den traditionella
lärlingsvägen. Efter många år i yrkeslivet valde han att ge
barndomsdrömmen en chans och studerade två år på
Författarskolan i Lund.

Efter Jespers studier befann de sig i ett vägskäl och de
beslöt att tillsammans starta en enskilda 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.

De bor idag i ett gammalt torp med tillbyggt
generationsboende och tillhörande trädgård som delvis är
anlagd med permakulturdesign. Annmarie 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.

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 tillsammans. Jesper har rollen som VD
och Projektchef medan Annmarie är ansvarig för
information, organisation och delvis personal (HR) och
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 en vision sakta började ta form. Vad
kan man åstadkomma med en ekologisk byggfirma som
utgångspunkt?

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

Bakgrund



Just nu ligger SnickarFrancks dagliga verksamhet
på prioritet nummer ett då företaget är den
ekonomiska och kunskapsbärande ryggraden i
visionen. Att bygga ut verksamheten till ett litet
men stabilt företag med eget snickeri och lager-
lokaler för virke är det arbete som pågår just nu.

Prioritet nummer två är att bygga ett nätverk.
Att sprida idén om visionen och se vilka
privatpersoner och företag/organisationer som är
intresserade av ett samarbete.

Den tredje steget är att inhämta så mycket
kunskap sommöjligt före utvidgandet av
verksamheten. Det största problemet med
visionära projekt brukar förutom finansieringen
vara själva organisationen och planeringen innan
man skrider till verket. Därför är kunskap inte
bara om praktiska saker som t.ex. ekologiskt
byggande viktigt men också förståelsen för hur
man bygger hållbara organisationer.

Nuläge



Visionen är att skapa ett Nav för hållbart
boende och byggande i nordvästra Skåne. Ett
levande centrum av vitt skilda verksamhets-
grenar där teori får möta hantverk och där
innovation prövas i praktiken.

Den sammanhållande organisationen bakom
detta nav är en insamlingsstiftelse som ska
hjälpa till att få in medel till de olika
verksamheterna och projekten.

Förutom SnickarFranck Ekobygg och
Byggnadsvård AB som redan finns är planen att
starta upp fler verksamheter som arbetar i
synergi med varandra. Till snickarfirman behövs
ett snickeri och så småningom en fristående
ekologisk bygghandel och byggnadsvårds-
butik. De två företagen blir dotterbolag och drar
nytta av varandras verksamheter.

I framtidsvisionen finns även ett rivningsbolag
som fokuserar på återbruk och kan leverera
varor till både snickarfriman och butiken. Ur
detta kan det också växa fram fler verksamheter
som t.ex. en hållbarhetsgalleria där både egna
men även andras verksamheter gynnas av
ömsesidigt samarbete.

Centralt i visionen finns också idén om
“ekobyn”. Strukturen för byn är fortfarande
enbart på idéplanet men visionen beskriver en
plats där alla delar av visionens syfte kan
förverkligas inom såväl ekologisk, social som
ekonomisk hållbarhet.

Arbetet med att bygga Navet ska stimulera till
småföretagande och bygga en levande
landsbygdmed 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.

Några idéer på verksamheter/projekt som
innefattas av visionen:

• Främja individuell utveckling, krea�vitet, innova�on,
forskning, informa�onsspridning, ökad kompetens och
utbildning inom området hållbarhet samt sprida
inspira�on för e� hållbart leverne.

• S�mulera �ll a� göra hållbara val enklare, för såväl
privatpersoner som företag/organisa�oner.

• Hjälpa privatpersoner och företag/organisa�oner a�
ställa om �ll större hållbarhet.

• Verka för a� hi�a nya sä� för människor a� samverka
och leva �llsammans på e� miljömässigt hållbart sä� med
bibehållen eller ökad livskvalitet..

• Främja hållbart boende och byggande samt stödja
byggandet av nya ekologiska byggnader/konstruk�oner
samt s�mulera �ll a� teori får möta hantverk genom a�
hållbar innova�on får prövas i prak�ken.

• Främja privatpersoner, nyföretagande och företag/
organisa�oner som arbetar med innova�va eller lovande
projekt inom området hållbarhet samt skapa mötesplatser
inom området fram�dens hållbara entreprenörskap

• Stödja insatser och verksamheter som sy�ar �ll ökad
hållbarhet, i synnerhet inom lokala områden och
närproduk�on samt främja projekt som leder �ll fler
arbets�llfällen, i synnerhet på landsbygden, samt
s�mulera �ll lokalt samarbete för en levande hållbar
landsbygd.

• Stödja insatser och verksamheter för �ll exempel
cirkulära system inom ekologi och ekonomi,
socioekologiska verksamheter, hållbart skogsbruk,
ekologisk odling samt permakultur.

• Främja samverkan med privatpersoner, s��elser,
företag, myndigheter och organisa�oner samt skapa
nätverk inom området hållbarhet.

visionen

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



Indrivande
stiftelse i Navets

centrum.

Stiftelse

Skrida 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

Se separat sida om
idéerna kring
ekobyn.

Ekoby
Specialiserad på
ekobygg och
byggnadsvård.

Byggfirma

Navet
Idéer till verksamhetsgrenar som kan utveklas i Navet
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hållbara
produkter.

Försäljning

Lokalt samarbete
med försäljning av

återbrukade
produkter.

Hållbarhets-
galleria



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. Byggnaderna har uppförts
efterhand i olika projekt av hållbart
byggande och boende.

Innovation stimuleras och mångfalden av
hus är spännande. Där finns halmbalshus,
hus byggda med hampakalk, korsvirke och
skiftesverk, kanske ett jordskepp eller ett hus
inuti ett växthus.Olika cirkulära system för
vatten, avlopp och värme är integrerade i
husen. Det är en plats att inspireras av och
inhämta kunskap på.

Husen används till uthyrning av olika slag,
t.ex. för konferensdeltagare, säsongsarbetare,
BnB-gäster eller “testa att bo på landet”-
deltagare. Det finns även några ekologiska
tiny house-projekt (liknande attefallshus)
som används till både förevisning, försäljning
och uthyrning.

Möjligen finns det på en yta lite längre bort
från boningshuset även plats för experi-
mentella tältprojekt som t.ex. jurtor och
egeninredda camper vans som används i
liknande syfte som tinyhusen.

Centralt finns en fastighet som innehåller
gemensamhetskök, toaletter/duschar m.m.
samt ett gemensamhetsutrymme för de
uthyrningsenheter som saknar detta.

I framtidsvisionen finns också lokaler för t.ex.
kursverksamhet, kreativt skapande, träning
samt ett mindre snickeri.

Framtidsvisionen
om “Ekobyn”

ekobyn



Med tiden har en liten odling byggts upp, med
inspiration från permakulturdesign och en
skogsträdgård. Här pågår projekt för dem som
t.ex. vill prova hur det är att bo på landet och
kanske lära sig lite om permakulturodling.
Odlingen och skogsträdgården har till stora delar
byggts upp med hjälp av säsongsarbetare i
samarbete med kursledare inom permakultur.

Förhoppningsvis finns där också lite höns som
går ute och sprätter samt några får som strosar
runt på markerna.

SnickarFranck är nu engagerad inte bara med
med att bygga utan även med att sprida kunskap
vidare. Det arrangeras kursermed egna och
inbjudna experter inom olika områden för
cirkulärt byggande och boende.

Utöver detta har det med åren öppnats ett litet
café där lokal konst hänger på väggarna och
hembakade ekologiska godsaker finns att köpa
liksom produkter från lokala producenter.

Även andra, självständiga näringsverksam-
heter har skapats på eller i anslutning till
fastigheten: yogakurser, konstkurser, ridning på
islandshästar, försäljning av egenproducerade
varor, återbrukade innovationer och mycket
mera.

Samarbetet med lokalbefolkningen och lokala
verksamheter är mycket god. Det arrangeras
regelbundet olika former av evenemang som
gynnar samtliga deltagare.

Det finns även ett brett samarbete med
verksamheter som har likande visioner som
denna. Visionen innefattar att vara en del av den
gräsrotsörelse som arbetar för omställningen till en
mer hållbar värld.

Det är vår förhoppning att alla dessa
verksamheter ska skapa både arbetstillfällen
och en mötesplats värt en omväg!

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



Ett mångsidigt
nav för hållbart
boende och
byggande.

Navet

Specialiserater på
hållbart byggande och
byggnadsvård och
hållbart levene.

Kompetens

Skapa verksam-
heter värda en

omväg.

Känsla

Levande
kunskaps-
banker.

Kunskap
Verksamheter att
inspireras av!

Inspiration

visionen
Överblick över potentiella utvecklingsområden inom visionen.

Att utgöra länkar
i ett hållbart
nätverk.

Nätverk

Lokala aktörer
stimulerar till en

levande
landsbygd.

Samarbete



Nya och spännande
innovativa idéer
inom hållbart
byggande och

boende.

Innovation

Hållbara och
närproducerade
produkter till
försäljning.

Försäljning

Fysiskt och
digitalt skapa

platser för utbyte
och samarbete.

Mötesplats

Uppleva och
bo i hållbara
cirkulära hus.

Boende

Skogsträdgård
och odling enligt
permakulturens

principer.

Permakultur

Förändring
nedifrån genom

gemensam
ansträngning.

Gräsrots-
rörelse

Tillsammans ger
mer. Stimulans
av småskaligt
företagande.

Arbets-
tillfällen

visionen
Potentiella utvecklings-
områden inom visionen.



Främst på listan står skapandet av en insamlings-
stiftelse så att medel kan sökas till de olika projekten
och verksamheterna. Därefter letar SnickarFranck
efter investerare eller företagsänglar till utvidgning
av verksamheten med ett snickeri.

Nästa steg blir troligtvis att satsa på att bygga upp den
ekologiska bygghandeln och byggnadsvårdsbutiken
men arbetet med att hitta rätt plats för ekobyn står
lika högt upp på listan. Troligtvis pågår dessa två
projekt parallellt och allt beror på vilka ekonomiska
medel som kommer in och hur lång tid det tar att
finna “rätt” plats för ekobyn.

Prospektering pågår redan för att finna mark till
ekobyn. Drömobjektet ligger i närheten av
Västersjön i nordvästra Skåne.Där finns fina
områden för rekreation samtidigt som infrastrukturen
är god för visionens verksamheter (SnickarFranck
utgår från Ängelholm).

När det gäller ekobyn är planen att få in medel som
kan finansiera inköpet av en gård på ungefär 5
hektar.Gärna med något boningshus samt
ekonomibyggnader som går att anpassa till ekobyns
verksamhet.

Nästa steg i ekobyn blir att bygga de första små
ekohusen samt någon form av gemensamhetslokal.
Vidare kanske det köps 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. Tillsammans
byggde Annmarie och Jesper ett enkelt litet
hus till sig själva för ca 20 år sedan. De
bodde under tolv år i ett halvkollektivmed
liknande tankar som deras egen vision har
idag. Mycket erfarenhet av både enklare
form av boende, ekologisk verksamhet och
olika former av organisationsstrukturer har
de från denna tid.

I dag bor de i ett torp som de renoverat i
omgångar och bland annat byggt till en
ekologisk ateljé till Annmarie. På tomten
har de även byggt ett litet hus i återbrukat
material som idag används som generations-
boende.

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 de tillsammans
SnickarFranckmed sex heltidsanställda och
tre timanställda snickare. Företaget är helt
profilerat mot ekologiskt byggande och
byggnadsvård.

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 Annmarie, tillsammans utgör de ett
starkt team.

Annmarie har jobbat i tio år inom
marknadsföring, grafisk formgivning och
design. På ideell basis har hon varit
projektledare inom vitt skilda områden som
uppfödning av höns och småfåglar,
kursledare inom konstnärliga områden och
team building. Därutöver har hon studerat
tillNo- och bildlärare på högskola och
arbetat som lärare i drygt tio år. Därefter
läst 45 högskolepoäng inom hälsa, kost och
stresshantering. Vid sidan har hon alltid
ägnat sig åt sin konst, tidigare mest som
fritidsintresse, men på senare tid mer aktivt
och har även läst in en konstnärsutbildning
på folkhögskola.

Annmarie ser sig sommultikreativmed
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.

Medan Jesper bär den största bördan
som projektledare i SnickarFranck kan
man se Annmarie som huvudprojekt-
ledaren i den framtida visionen, även
om de båda alltid jobbar tätt
tillsammans.

Ensam är inte stark. En viktig resurs är
ett starkt kontaktnät. Genom att vara
både nyfikna och lyhörda för andras
livsresor har Jesper och Annmarie ett
spännande kontaktnät av människor
med vitt skilda kompetenser.

SnickarFranck har en mängd
samarbetspartners redan idag. En del
som arbetar mot byggnadsvård och andra
inom ekobygg och hållbar utveckling.

Även andra organisationer, företag eller
privatpersoner som på något sätt skulle
kunna vara intresserade av den här
visionen är av största intresse. Just
nätverkandet är av central roll i den
nuvarande processen.

De ekonomiska resurserna redovisats under
rubrikerna Handlingsplan och Organisation.

Resurser



I nuläget drivs SnickarFranck som ett aktiebolag.
Annmarie och Jesper har även en enskild firma
registrerad där bland annat Amie Brand Art & Design
finns som inrymmer Annmaries konst- och
kursverksamhet.

Just nu pågår arbetet med att skapa en indrivande
stiftelse som skulle kunna finansiera många av visionens
projekt och verksamheter.

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

För ekobyn är idén att Stiftelsen skulle agera huvudman.
Stiftelsen hyr ut bostäder för kortare eller längre vistelse,
eller hyr ut mark för uppställning av tinyhus. Odling
organiseras eventuellt som någon form av andels-
jordbruk. Fristående verksamheter skulle kunna hyra
delar av fastigheten av stiftelsen. I nuläget är det inte
planerat att mark ska säljas ut och att privatpersoner ska
kunna bygga egna hus på marken.

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.

Organisationen 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.

Visionen innefattar att vara en del av den gräsrotsrörelse som
arbetar för omställningen till en mer hållbar värld.

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

Organisation

Vi avslutar kapitlet Organisation med att summera att vi mycket kvar att lära här och varje
gång vi får ny kunskap och erfarenhet kommer vi troligtvis att revidera delar av vår
teoretiska organisationsmodell. Vi kommer att fortsätta fortbilda oss inom ämnet och även
göra studiebesök för att lära av andra liknande projekt. Men vi hoppas att vi genom denna
process har ett mångsidigt och starkt verktyg till hands den dag vi väl förverkligar visionen.



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



KONTAKT
Annmarie Brandstädter
annmarie@snickarfranck.se

Jesper Franck
jesper@snickarfranck.se
0738-540604

Kika gärna in på
www.snickarfranck.se
www.amiebrandart.com

Instagram: @snickarfranck


