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FRAMTIDENS 
BOENDE 

Att ständigt leva i nuet är svårt i 
dagens samhälle. Att hitta balans i 
livet är kanske ännu svårare. Trygga 

barn är duktiga på just det. 
Genom att dagligen medverka till 

förbättringar i livs kvalité, skapas en 
bättre balans! ECO SL är ett 

ständigt pågående projekt för ett 
bättre, sundare och mindre stressigt 
liv. Inte bara för er själv, för alla. Vi 

gör det enklare att leva utan att 
tumma på kvalité och lyx! 
Vi är bara självförsörjande.

Trygghet, frihet ger lyckliga barn!

Vad är det viktigaste för dig och din 
familj i framtiden? 

ECO Safe Living är trygghet, frihet och 
närhet till natur viktigt, men även 
närhet till storstad. Ett framtids 

community med all tänkbar lyx och 
bekvämligheter, så klart. 
Fast helt självförsörjande.

Genom ECO SL´s gated 

community utan synliga 

barriärer. Kan vi skapa trygghet 

och en plats för familjer att 

utvecklas och åldras på. Med ett 

seniorboende på området och 

stora rekreationsytor för alla, 

skapas harmoni och mångfald. 

Vi bygger ett eget Bullerbyn 

2020, där alla är med och bidrar 

och utvecklar, en bättre och 

hållbar framtid. 

Ett bättre liv helt enkelt.

Gräset är grönare på andra sidan?
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F R Å N  S O L - V I N D - VAT T E N  T I L L   

LY X  O C H  KO M F O RT
Tänk er att ha allt ni önskar, att vara med och utveckla något nytt och hållbart. Tänk att leva i 

framtiden i dåtiden? På ECO SL blandar vi Bullerbyns känsla och trygghet med framtidens IoT, 
energiteknik och kvalité, allt vi förbrukar tillverkar vi själva med smarta och ekologiska lösningar. 

Bli en del av framtidens bostäder och samhälle.

SOLCELLER:  INKOMST: 14.000KR/ÅR  

Alla fastigheter i området har solceller på taket, eller på annan 
passande plats. Solcellerna producerar elektricitet så fort solen 
tittar fram, som driver all extra utrusning som, belysning, 
värmesystem, IoT, larm och kamerabevakning. Den elen som blir 
över levereras till communityn, för att driva poolen, växthusen, 
stall, kontor, Aquaponicsystemet, billaddning, solarium, mm.

GRATIS OCH SMART LYX. SPA, POOL, GYM.  

Centrumbyggnaden på alla ECO SL communityn, är navet i hela 
självförsörjningen. Här finner ni en ekologi och mångfald du inte 
trodde fanns, kombinerat med lyx och livskvalitet ni normalt bara 
upplever på en semester. Med en naturpool, rinnande vatten och 
bassänger med odlad fisk, växter för trivsel och för matbordet. En 
solhimmel när det är kallt och ett glastak som kan öppnas när det 
är varmt. Eget SPA med bastu, bubbelpool, gym och padelbana.

NATUREN SOM RESURS. INKOMST: 24 .000KR/ÅR 

Närhet till naturen ger, närodlat, möjlighet till egen djurhållning 
och ett community skapar trygghet.. Närhet till en storstad med 
bra kommunikationer ger möjlighet att åka kollektivt. Jobba 
hemifrån på gemensamt kontor. Låt barnen leka fritt utomhus och 
lära av naturen/djuren/innevånarna. De intelligenta köken tar 
hand om inköpen som levereras direkt till dörren 2 dagar i 
veckan. Utanför din dörr, färska råvaror, grönsaker, kött, fisk.

Solen ger både ljus och 
värme, samt el för framtiden

Vatten ger liv, tillsammans 
ger det närodlat mat.

Centrumbyggnad med 
vinterträdgård och SPA

Perfekt för återhämtning och 
företagsmöten eller lek&bus

Aquaponic naturpool. 
Naturens eget reningsverk.

Egen el produktion betalar 
sig när överskottet säljs

Poolhus, SPA, bastu, solarium och vinterträdgård

På den stora marken kommer det att byggas 
många olika typer av hus. Nu har du chansen 
att designa ditt eget självförsörjande hus 
tillsammans med våra arkitekter och 
designers. Alla kan bidra                                
till utvecklingen.

• 20 st villor 100-250kvm. 

• 1st grupphus med 6st lägenheter. 

• 1st seniorboende, 6st lägenheter.

• Centrum hus med kontor, stort kök med 
allrum, konferensrum, vinterträdgård med 
SPA, pool, bastu och solarium. 

• Växthus med Aquaponic. Självförsörjande 
fisk, växt och grönsaksodling. 

• Teknikhus med verkstad för vidare 
utveckling av energiförsörjning samt drift.

• Laddningsstation/parkering för elbilar.

• Stall med ridbana. Ladugård Häst, ko, fågel.


