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Är ett konsultföretag specialiserat på naturhus och kretsloppssystem.
Ecorelief jobbar med rådgivning, föredrag och utveckling av naturhus.
Anders Solvarm har en unik kunskap av att leva i ett naturhus under
många år. Anders fokus är naturhusens principer och funktioner.
Ecorelief projekterar och levererar kompletta kretsloppssystem.
TA IL O R M A D E A R K I T EK T ER

Är en arkitektbyrå med ett brinnande intresse för hållbar arkitektur och växthusboende. Fredrik Olson har stor erfarenhet av att
tillsammans med kunden “vaska fram” kärnvärdena för projektet
för att hitta rätt helhetslösning avseende arkitektoniska kvalitéer,
rumsorganisation, funktion, ekonomi och genomförande.

eco
Ecorelief
Sikhall 655
464 65 Brålanda
www.ecorelief.se

Tailor Made arkitekter
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
www.tailor-made.se

Anders Solvarm
Naturhusrådgivare
0735-154777
info@ecorelief.se

Fredrik Olson
Arkitekt
0707-396395
fredrik@tailor-made.se

Emulsionen
Mötesplatsen 2B
417 16 Göteborg
www.emulsionen.org

Darking
Trädgårdsgatan 23
553 16 Jönköping
www.darking.se

DARKING

En ingenjörsfirma inriktad på ekologiskt byggande med bred erfarenhet av byggprocessen och genomförande av projekt. Företaget
erbjuder rådgivning och hjälp vid upphandling, konstruktionshandlingar,
projektledning, kvalitetssäkring och kontrollansvar enligt PBL.
EMULSIONEN

Är en kooperativ konsultfirma med civilingenjörer inom energi- och
miljöteknik som endast arbetar med projekt som uppfyller högt ställda
krav
B GpåRhållbar utveckling. Dan-Eric Archer jobbar med utredning,
forskning och utveckling kring biogasanläggningar och energiteknik.
Kretslopp, naturlig ventilation, uppvärmningssystem osv.

Dan-Eric Archer
Civilingenjör
V I T PÅ FÄ R G A D
0734-015564
daneric.archer@emulsionen.org

Niklas Dahlström

B G RByggnadsingenjör

0706-624558
niklas@darking.se

Inte bara bostäder...

VUD LOGGA
VÄ X THUS

B O S TA D/
VERKSAMHET

KRETSLOPP

Naturhusprincipen tillämpas inte bara på friliggande bostadshus
utan kan med fördel utföras i täta stadsmiljöer. Stor potential finns
också för skolor, förskolor, vandrarhem, äldreboenden, radhus,
restauranger och spa/konferensbyggnader.

Förverkliga ditt
naturhusprojekt
Greenhouse Living konsultgrupp med speciellt utvalda kompetenser
erbjuder rådgivning och hjälp för att förverkliga din vision om ditt
naturhus. Tillsammans är vi din givna partner i ditt naturhusprojekt.
I ett tidigt skede kan vi ta fram skisser, illustrationer, beräkningar,
energiutredningar och principscheman för installationer som ett
underlag för genomförande och kostnadskalkyl för att konkretisera
dina drömmar.

Naturhus
NDANTAGSFALL)

Naturhus är ett helhetskoncept som består av tre delar:
växthus, bostad och kretslopp.

Vi fungerar också som ett stöd under hela processen från idé till
genomförande och hjälper till med med skisser, bygglovritningar,
bygghandlingar, tekniska beskrivningar, upphandling, erforderliga
kontroller och myndighetskontakter.

Bostaden placeras i ett växthus som skapar ett medelhavsklimat
kring huset med fantastiska uterum. Växthuset möjliggör ett slutet
lokalt kretslopp med växter som tar upp näringen i avloppsvattnet
och omvandlar det till frukt och grönsaker.
Ett naturhus medför ett lyxigt boende, låg energiförbrukning och
ekologi i praktiken. Människan omges av naturliga material, åretruntblommande rosor, vin, kiwi, aprikos, fikon, mandel och persika.
Uteplatserna kring huset används från mars till långt in i oktober.
Växthuset skyddar människor och bostaden mot regn, snö och
vind. Det isolerade huset kan byggas enklare och med stor frihet.
•

Växthuset ger fantastiska uterum med varmare klimat.

•

Växthuset reducerar UV-strålningen och minimerar underhållet
på fasader och tak.

•

Växthuset i kombination med solcellsanläggning plus att bostadsdelen lagrar värme från dag till natt ger låg energiförbrukning.

Kretsloppssystemet tar tillvara näring som av växterna
omvandlas till blommor, frukt och grönsaker. Tillsammans
med höga krav på utförande, material och energisystem ger
B GettRNaturhus ett minimalt ekologiskt fotavtryck.
•
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För mer info: greenhouseliving.se

V I T PÅ FÄ R G A D B G R

UP P GR ENN A N AT UR HU S

Konferens- och rekreationsanläggning. Greenhouse Livings första
kommersiella byggnad, färdigställd under 2015 och öppet för
allmänheten att besöka. För mer info: uppgrennanaturhus.se

S UNDBY N AT UR HU S

En privat villa under byggnation 2015.
För mer info: sundbynaturhus.se

