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Mötes- och utbildningslokal

Ecotopia kan erbjuda lokaler 

lämpade för såväl möten som 

kurser och konferenser upp till 

70 personer. Framtidsverkstaden 

är även lämpad för dop och bröl-

lop. Därtill kan vi erbjuda vege-

tariska måltider och boende på 

Ecotopia eller i närområdet. 

Be the change

you wish to see 

in the world.

(Gandhi)

Utbildning

I Ecotopias kalendarium hittar 

man olika vägar till mer håll-

bart. Här erbjuds kurser, work-

shops, upplevelsepaket och 

evenemang. Dessa utbildningar 

handlar om att medskapa en 

hållbar framtid. Som exempel 

kan nämnas ekologisk odling, 

permakultur, självhushållning, 

halmbalshusbygge, ekobygge, 

visionsbygge och naturmedicin. 

Kalendariet på vår hemsida upp-

dateras fortlöpande. 

Ecotopia Österlen 
Kunskapscenter
för medskapande av 
en hållbar framtid

Hållbara lösningar i naturlig miljö och 
en mer självhushållande ekologisk livsstil



Utställning

En permanent utställning och 

en påskutställning varje år som 

handlar om hållbarhetsfrågor. 

Ekofik

Vegetarisk fika tillagad av eko-

logiska och lokalproducerade 

råvaror efter säsong. Vissa grön-

saker kommer direkt från egen 

ekologisk odling. Till våra specia-

liteter hör den säsongsbetona-

de smakupplevelsen Ecotopia- 

tallriken. Till våra söta specialiteter  

hör björnbärsdrömmen och  

äppelstrudel. 

Guidad visning 

och studiebesök

Vi börjar med en kort föreläsning 

och presenterar därefter håll-

bara lösningar i naturlig miljö. 

Visningarna handlar om ekolo-

giskt och energisnålt byggande, 

kretsloppsavlopp, solel, solvär-

me i kombinerat värmesystem, 

självhushållning, ekologisk od-

ling, jordkällare etc. 

Ekoboende

Ecotopia erbjuder övernattning 

i ekostugor, varav en tillgänglig-

hetsanpassad, i olika naturmil-

jöer. Varje stuga har 2-4 bäddar. 

Ekostugorna är byggda på olika 

sätt, både vad gäller konstruk-

tion och ekologiska materialval 

som halm, torkad lersten, fårull, 

hampa och lin. Genom ekostu-

gorna vill vi förmedla kunskap 

och inspiration om ekobygge. 

Därför erbjuds även möjlighe-

ten att ”prov-bo” i en stuga en 

natt för att sedan flytta till nästa. 

Under vissa perioder erbjuder 

vi övernattning på halmbädd i 

stallet och renhudar i sametäl-

tet. Våra gäster har tillgång till de 

hållbara lösningar som Ecotopia 

presenterar i naturlig miljö och 

kan delta i en guidad visning.

Upptäck Ecotopia

Vi, samhällsentreprenörer sät-

ter fokus på hållbar samhälls-

utveckling. Ecotopia är ett kun-

skapscenter för medskapande 

av en hållbar framtid. VI vill vara 

en inspirationskälla för hållbara 

lösningar och praktiska möjlig-

heter för en mer hållbar livsstil. 

Ecotopia är non profit och ser 

helheten med sitt holistiska syn-

sätt. Vi lever i en brytningstid. 

Konsumtionssamhället har lett 

till den moderna människans 

www.ecotopia.se

allt mer ohållbara livsstil. Miljö-

konsekvenserna av våra ekono-

miska verksamheter hemma och 

utomlands har blivit allt större 

och allt mer påtagliga. Vårt sätt 

att leva ger avtryck i naturen. 

Detta kunskapscenter vill på 

olika sätt bidra med kunskap för 

att minska våra fot avtryck och 

begränsa vår resursanvändning 

så att vi inte äventyrar morgon-

dagens och kommande genera-

tioners möjligheter.          


