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Norra	  Åbyggeby	  
Norra	  Åbyggeby	  ligger	  cirka	  8	  km	  norr	  om	  Gävle.	  Det	  är	  den	  norra	  delen	  av	  en	  by	  delad	  på	  mitten	  av	  
Testeboån	  som	  har	  sitt	  utlopp	  i	  utkanten	  på	  Gävle.	  Fastigheten	  ligger	  längst	  en	  grusbelagd	  gata	  som	  
består	  av	  flera	  generationers	  husetableringar	  där	  de	  nyaste	  husen	  är	  byggda	  kring	  år	  2000	  och	  ligger	  
längst	  in	  på	  gatan.	  I	  början	  på	  gatan	  ligger	  en	  hästgård	  och	  gatan	  är	  vältrafikerad	  av	  hästar	  från	  
flertalet	  stall	  i	  omgivningarna.	  	  

	  

Platsspeficika	  egenskaper	  
Människor	  
Familjen	  Edberg:	  2	  vuxna	  och	  2	  barn	  (4	  och	  6	  år).	  
Jobb:	  Erik	  och	  Jessica	  jobbar	  i	  Gävle,	  cykelavstånd	  (9	  km)	  
Skola/dagis:	  finns	  i	  byn,	  gångavstånd	  (1	  km)	  

Fastigheten	  
Area:	  1050	  kvm	  (villatomt)	  +	  850	  kvm	  (uppväxt	  hygge)	  =	  1900	  kvm	  
Byggår	  hus:	  1999	  

Jord	  
Tomten	  runt	  huset	  är	  urschaktad	  och	  har	  sedan	  fått	  ett	  tre	  decimeters	  matjordslager.	  Under	  detta	  är	  
det	  stenigt	  podsol.	  Ett	  område	  där	  de	  tidigare	  ägarna	  haft	  sitt	  trädgårdsland	  är	  mullagret	  ungefär	  en	  
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halvmeter.	  På	  det	  ungskogsbeklädda	  hygget	  är	  det	  huvudsakligen	  podsol	  med	  vissa	  områden	  av	  
mullrikare	  jord	  bland	  annat	  där	  fågelmatning	  skett	  i	  några	  år,	  där	  växer	  kirskål	  och	  brännäslor.	  

Energi	  
Huset	  värms	  av	  en	  frånluftsvärmepump	  kopplat	  till	  ett	  vattenburet	  golvvärmesystem.	  Som	  
tillskottsvärme	  finns	  en	  braskamin	  i	  vardagsrummet.	  En	  5,4kW	  solcellsanläggning	  finns	  på	  taket	  som	  
producerar	  el	  till	  huset	  och	  överskottet	  säljs	  till	  elbolagen.	  Det	  finns	  gott	  om	  ved	  i	  garaget	  och	  
familjen	  har	  tillgång	  till	  ved	  från	  släkten.	  Husets	  totala	  energibehov	  är	  cirka	  16000	  kWh/år,	  inklusive	  
värme,	  varmvatten	  och	  hushållsel.	  

Vatten	  
Huset	  har	  kommunalt	  vatten	  och	  trekammarbrunn	  och	  infiltration	  i	  en	  gemensamhetsannläggning.	  
De	  stora	  takytorna	  på	  både	  garage	  och	  hus	  utgör	  en	  god	  källa	  till	  regnvatten	  för	  bevattning.	  Det	  finns	  
i	  dagsläget	  uppsammlingskapacitet	  på	  1200	  liter	  vatten	  som	  är	  kopplat	  till	  två	  av	  stuprännorna	  på	  
huset	  och	  garaget.	  

Vind	  
Grannarna	  håller	  öppet	  på	  sin	  del	  av	  hygget	  bakom	  deras	  tomt	  vilket	  är	  i	  nordlig	  riktning.	  Detta	  gör	  
att	  nordanvindar	  kan	  få	  fart	  över	  den	  öppna	  ytan	  in	  mot	  trädgården.	  Ett	  genomsläppligt	  plank	  finns	  
på	  en	  liten	  del	  av	  grannarnas	  tomt	  som	  gör	  att	  nordanvinden	  bromsas	  upp	  där	  och	  en	  lähäck	  är	  på	  
väg	  upp	  bakom	  denna	  för	  att	  ytterligare	  hjälpa	  till	  att	  dämpa	  vinden	  samt	  ge	  lä	  även	  om	  grannarna	  
tar	  ner	  sitt	  plank.	  

Lokalmiljö	  
Ljud	  (störande):	  Motorcyklar	  och	  bilar	  på	  gatan,	  tåg	  ljud.	  
Ljud	  (positiva):	  Fågelsång,	  vattenpårlande	  (grannens	  fontän)	  och	  surrande	  av	  bin	  och	  humlor.	  
Insyn:	  Öppen	  och	  exponerad	  framsida,	  ganska	  skyddad	  baksida	  med	  skärmande	  byggnader	  mot	  båda	  
grannarna.	  Insyn	  på	  hygget	  där	  grannarna	  håller	  öppet.	  
Tillgångar:	  Stall	  längs	  gatan,	  kobonde	  med	  gårdsbutik,	  bybastu,	  bystugan,	  återvinningsstation,	  närhet	  
till	  skog	  för	  rekreation	  och	  träning,	  busshållplats	  i	  närheten	  (2	  bussar	  i	  timmen	  till	  Gävle).	  Ved	  och	  
träspill	  från	  släkten.	  

Resurser	  
Båda	  de	  vuxna	  är	  mycket	  intresserade	  av	  allt	  som	  har	  med	  odling,	  jord,	  permakulturprinciper	  o.dyl	  
att	  göra.	  De	  kan	  redan	  mycket,	  och	  lär	  sig	  hela	  tiden	  mer.	  De	  är	  unga,	  friska	  och	  starka.	  

Familjen	  har	  kamrater,	  familj	  och	  grannar	  som	  kan	  hugga	  i.	  	  
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Den	  huvudsakliga	  vindriktninge	  kommer	  från	  sydost	  och	  tar	  fart	  längst	  huset	  och	  genom	  carporten	  
som	  binder	  samman	  garaget	  och	  huset.	  Det	  är	  stora	  öppna	  ytor	  på	  grannarnas	  stora	  tomter	  där	  
vinden	  kan	  få	  fart	  och	  väldigt	  få	  vindskydd.	  Grannen	  mittemot	  har	  en	  häck	  som	  är	  på	  väg	  upp	  och	  
kommer	  kunna	  hjälpa	  till	  med	  vindskydd.	  

	  

Grannens	  garage	  och	  plank	  skyddar	  mot	  nordanvinden	  på	  villatomts	  delen.	  

Nedan	  hyggets	  krön,	  och	  huset	  sett	  från	  hygget.	  
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Klimatförutsättningar	  

Vinter	  
Frost:	  första	  1-‐15	  oktober,	  sista	  15	  maj	  –	  1	  juni	  
Snö:	  15	  november	  –	  15	  april	  (125	  dagar	  med	  snötäcke)	  
Sol:	  vintersolstånd	  upp	  145	  grader	  och	  ned	  216	  grader.	  

Sommar	  
Vegetationsperiod:	  170-‐180	  dygn	  
Medeltemperatur:	  4-‐5	  grader	  
Sol:	  midsommar	  upp	  35	  grader	  och	  ned	  324	  grader.	  

Odlingsförutsättningar	  
Odlingszon:	  IV	  (4)	  
Nederbörd:	  700	  mm/år	  (30%	  snö)	  
Jord:	  Väldrenerade	  steniga	  marker,	  mindre	  område	  periodvis	  vattenmättad	  gräsmatta.	  

Solkarta	  
Solkartan	  visar	  hur	  solen	  faller	  över	  tomten.	  Med	  uppgång	  och	  nedgång	  den	  21:a	  månadsvis.	  Med	  
sommarsolståndet	  som	  maximum	  och	  vintersolståndet	  som	  minimum.	  
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Grundkartan	  
Grundkarta	  som	  markerar	  hårdgjorda	  ytor	  runt	  huset	  och	  garaget	  samt	  trädäck,	  sandlåda	  och	  
lekstuga	  på	  villatomtsdelen.	  Hyggesdelen	  med	  ungskog	  och	  sly,	  markerat	  där	  tätare	  dungar	  av	  
blandskog	  finns.	  Stenpartiet	  nära	  nordvästgränssen	  består	  av	  sten	  från	  1	  decimeter	  i	  diameter	  till	  
större	  block.	  Stenarna	  ligger	  fria	  med	  mycket	  lite	  jord	  och	  växtlighet	  i	  det	  området.	  En	  körväg	  för	  
skogsmaskin	  där	  virket	  körts	  från	  hygget	  ligger	  i	  gränsen	  mot	  nordväst	  och	  marken	  är	  kraftigt	  
kompakterad	  och	  växtligheten	  mager.	  

Grova	  höjdkurvor	  visar	  att	  marken	  sluttar	  från	  nordväst	  ner	  mot	  villatomtsdelen	  i	  sydost,	  sluttningen	  
tilltar	  mot	  gräsmattan.	  Hela	  villatomten	  har	  väldigt	  liten	  sluttning	  mot	  hygget	  vilket	  bildar	  en	  sänka	  i	  
kanten	  mellan	  gräsmattan	  och	  hygget.	  På	  husets	  framsida	  lutar	  marken	  svagt	  ner	  mot	  vägen	  och	  
diket	  utanför	  häcken	  i	  sydöst.
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Zonkarta	  före	  
Familjen	  rör	  sig	  i	  huvudsak	  på	  tomten	  och	  använder	  bara	  skogsmarken	  bakom	  huset	  för	  att	  hämta	  
stenar	  och	  skörda	  bär.	  
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Vision	  och	  Mål	  

Vision	  
Familjen	  vill	  att	  tomten	  ska	  upplevas	  som	  en	  vacker,	  skyddad	  sammanhållen	  plats,	  och	  att	  det	  hela	  
ska	  vara	  roligt	  och	  spännande	  för	  barnen,	  nu	  och	  under	  åren	  som	  kommer.	  Platsen	  ska	  inspirera	  både	  
barn	  och	  vuxna,	  den	  ska	  väcka	  nyfikenhet	  och	  locka	  fram	  lust	  att	  lära	  mer	  om	  naturens	  finurligheter.	  

Familjen	  vill	  kunna	  fylla	  en	  stor	  del	  av	  behovet	  av	  grönsaker,	  frukt,	  bär	  och	  nötter	  genom	  egen	  odling	  
på	  tomten.	  Familjen	  vill	  att	  tomten	  ska	  vara	  robust	  och	  lättskött,	  och	  de	  vill	  kunna	  lagra	  lämpliga	  
grönsaker	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  

Mål	  
Specifika,	  mätbara,	  accepterade,	  realistiska	  och	  tidsbundna	  mål	  	  

På	  ett	  års	  sikt:	  

• Allt	  sly	  och	  träd	  som	  inte	  ska	  sparas	  är	  nedtaget.	  
• Man	  har	  utsikt	  hela	  vägen	  från	  huset	  norrut,	  och	  vice	  versa.	  
• Platsen	  där	  nässlor	  och	  kirskål	  växer	  har	  fått	  en	  tydlig	  avgränsning.	  
• En	  ek	  har	  planterats	  i	  norr.	  
• En	  viloplats/umgängesplats	  har	  skapats	  på	  hygget,	  gärna	  med	  hängmatta.	  	  

På	  tre	  års	  sikt:	  

• Hela	  tomten	  har	  fått	  tydliga	  gröna	  gränser	  runt	  om,	  utom	  vid	  infarten.	  Träd	  och	  buskar	  av	  
olika	  slag	  har	  valts,	  alla	  ger	  ätbara	  produkter	  och/eller	  bygger	  önskad	  jord.	  	  

• I	  sydväst	  står	  vindtålig	  havtorn.	  	  
• En	  nötlund	  har	  påbörjats	  i	  nordost.	  
• Blåbärsbuskar	  och	  andra	  surjordsväxter	  har	  planterats	  framför	  granarna	  i	  sydöstra	  kanten	  av	  

hygget.	  
• En	  stengabion	  har	  påbörjats	  i	  anslutning	  till	  den	  plats	  där	  jordkällaren	  ska	  vara.	  
• Inget	  högt	  gräs	  finns	  på	  hygget,	  utom	  möjligen	  i	  kanterna.	  
• Tre	  långa	  hugelbäddar	  har	  anlagts	  i	  ost-‐västlig	  riktning	  på	  västra	  delen	  av	  hygget.	  I	  dessa	  har	  

buskar	  och	  perenner	  börjat	  etablera	  sig.	  
• En	  bädd	  med	  femklöverform	  har	  skapats	  på	  östra	  delen	  av	  hygget,	  framför	  den	  plats	  där	  ett	  

cirka	  20	  kvadratmeter	  stort	  växthus	  ska	  byggas.	  Bädden	  är	  avsedd	  för	  ettåriga	  grönsaker.	  
• Barnen	  gillar	  att	  vara	  på	  hela	  tomten.	  	  

på	  fem	  års	  sikt:	  

• En	  jordkällare	  har	  byggts.	  
• Minst	  ett	  växthus	  har	  byggts.	  
• Allt	  vatten	  från	  taken	  samlas	  in.	  
• Minst	  ett	  nytt	  småvatten	  har	  anlagts.	  
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på	  tio	  års	  sikt:	  

• Minst	  en	  bikupa	  finns.	  
• En	  liten	  äng	  finns	  på	  jordkällarens	  tak	  och	  vidare	  åt	  söder.	  
• En	  större	  damm	  har	  anlagts	  i	  den	  fuktiga	  delen	  av	  gräsmattan	  som	  gränsar	  mot	  hygget.	  

Designutmaningar	  
Vi	  har	  i	  designarbetet	  fokuserat	  på	  fem	  år	  framåt	  i	  tiden.	  I	  designen	  tar	  vi	  hänsyn	  till	  de	  drömmar	  och	  
mål	  som	  familjen	  har.	  Vi	  försöker	  att	  hitta	  designlösningar	  som	  nyttjar	  platsens	  egenskaper	  på	  ett	  
resur-‐	  och	  tidseffektivt	  sätt.	  

Tid	  nu	  och	  under	  kommande	  år	  
Idag	  jobbar	  familjen	  90%	  med	  önskan	  att	  jobba	  lite	  mindre.	  Designen	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  att	  familjen	  
därför	  har	  begränsad	  tid	  att	  lägga	  på	  skötsel	  och	  underhåll.	  Barnens	  intressen	  och	  aktiviteter	  
kommer	  att	  begränsa	  tiden.	  Familjemedlemmarna	  har	  fler	  fritidsintressen	  som	  tar	  tid,	  nu	  och	  
framöver.	  En	  häst	  kommer	  inom	  cirka	  tre	  år	  att	  ta	  en	  del	  fritid	  i	  anspråk.	  

Vatten	  
Det	  steniga	  skogsmarken	  är	  torr	  och	  väldränerad	  vilket	  gör	  att	  vatten	  är	  en	  begränsande	  faktor.	  Att	  
öka	  markens	  vattenhållande	  förmåga	  samt	  skapa	  vattenlager	  på	  de	  ytorna	  är	  nödvändigt.	  

Arbetskraft	  
Trädgårdens	  form	  och	  storlek	  gör	  det	  svårt	  att	  komma	  in	  med	  maskiner.	  Därför	  kommer	  allt	  arbete	  
att	  göras	  för	  hand	  och	  med	  handverktyg.	  

Vilt	  och	  fästingar	  
Råddjur	  och	  älg	  strövar	  över	  marken	  idag	  -‐	  deras	  möjligheter	  att	  göra	  detta	  behöver	  begränsas.	  I	  det	  
höga	  gräset	  på	  hygget	  finns	  fästingar	  som	  familjen	  inte	  gillar.	  

Design	  

En	  hälsosam	  trädgård	  
En	  varierad	  kost	  är	  viktigt	  för	  att	  få	  i	  sig	  alla	  fettsyror,	  proteiner,	  vitaminer	  och	  mineraler.	  Genom	  att	  
skapa	  ett	  mångfald	  av	  ätbara	  växter	  kommer	  familjen	  att	  öka	  sin	  hälsa	  och	  motståndskraft	  mot	  
sjukdomar.	  Den	  egenproducerade	  maten	  kan	  ätas	  så	  färsk	  som	  möjligt	  och	  kräver	  inga	  långa	  
transporter	  vilket	  skapar	  ett	  hållbart	  livsmönster	  och	  minskar	  familjens	  fotavtryck.	  

Genom	  att	  öka	  mångfalden	  av	  både	  individer,	  namnsorter	  och	  arter	  sprids	  riskerna	  för	  angrepp	  och	  
förlust	  av	  växter.	  Genom	  olika	  placering	  i	  trädgården	  kan	  man	  förlänga	  skördesäsongen	  av	  en	  specifik	  
växt.	  

Med	  ökad	  egen	  produktion	  av	  matvaror	  ökar	  kontrollen	  av	  vad	  familjen	  äter	  och	  mindre	  resurser	  
behöver	  läggas	  på	  inköp	  av	  mat.	  

En	  frodig	  trädgård	  
Material	  till	  hugelbäddar	  tas	  från	  de	  träd	  som	  ska	  tas	  ner	  för	  att	  öppna	  upp	  platsen	  och	  det	  sly	  som	  
finns	  lokalt	  på	  angränsande	  marker	  där	  grannar	  håller	  skogsmarken	  öppen.	  En	  trädgårdskompost	  
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placeras	  nära	  växthuset	  i	  skogsträdgårdsdelen	  för	  att	  lätt	  kunna	  nyttjas	  för	  jordförbättring	  och	  
täckmaterial.	  

Hugelbäddarna	  kommer	  att	  öka	  mullhallt	  och	  förbättra	  markens	  vattenhållande	  förmåga.	  Sten	  från	  
stenpartiet	  kommer	  nyttjas	  för	  att	  bygga	  stengabioner	  som	  skapar	  gynnsamma	  microklimat	  och	  
skugga	  för	  ingången	  till	  jordkällaren.	  Längst	  stengabionen	  planteras	  klätterväxter	  som	  skapar	  en	  
vacker	  grön	  vägg	  och	  blir	  lätt	  att	  skörda.	  De	  brantare	  sluttningarna	  kommer	  terraseras	  med	  sten	  för	  
att	  minska	  jorderosion	  och	  få	  växter	  att	  etablera	  sig	  där.	  

En	  familjär	  trädgård	  
Med	  den	  nya	  designen	  flyttar	  tyngdpunkten	  av	  familjens	  aktivitet	  i	  trädgården	  längre	  ut	  på	  baksidan.	  
Den	  intensivaste	  aktivitet	  kommer	  att	  ske	  längst	  gången	  mot	  jordkällaren	  och	  gångstråken	  förbi	  
växthuset.	  Barnen	  kommer	  lockas	  att	  utforska	  den	  nya	  delen	  av	  trädgården	  genom	  att	  skapa	  
lekplatser	  och	  att	  de	  deltar	  i	  projekten	  som	  genomförs.	  Ut	  mot	  kanterna	  avtar	  aktiviteten	  och	  där	  
placeras	  växter	  som	  inte	  behöver	  så	  frekventa	  besök.	  En	  tipi	  i	  ena	  hörnet	  skapar	  en	  sommarboplats	  
och	  lekplats.	  Denna	  kan	  i	  framtiden	  komma	  att	  ersättas	  av	  en	  mindre	  stuga.	  En	  pergola	  skapas	  nära	  
jordkällaren	  och	  barnens	  koja.	  Där	  ska	  man	  kunna	  blicka	  ut	  över	  trädgården	  ända	  ner	  till	  huset.	  

Arbetet	  i	  trädgården	  kommer	  huvudsakligen	  göras	  för	  hand	  med	  enkla	  verktyg.	  Kroppsarbete	  och	  
utomhusvistelse	  är	  nyttigt	  och	  bryter	  av	  från	  kontorsarbeten	  och	  skolarbeten.	  Det	  skapar	  också	  en	  
anknytning	  till	  platsen	  för	  hela	  familjen	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  alla	  känner	  sig	  delaktiga.	  

Trädgården	  ska	  inspirera	  till	  lärande	  för	  både	  vuxna	  och	  barn.	  Besökare	  ska	  förundras	  och	  bli	  nyfikna	  
och	  inspirerade	  att	  själva	  lära.	  

En	  lättskött	  trädgård	  
Genom	  att	  markens	  vattenhållande	  förmåga	  höjs	  och	  dammar	  skapas	  minskar	  behovet	  av	  manuell	  
bevattning.	  Behovet	  av	  att	  be	  vänner	  och	  bekanta	  om	  hjälp	  om	  familjen	  reser	  bort	  minskar	  och	  det	  
som	  kan	  behöva	  skötas	  kan	  göras	  med	  enkla	  medel	  utan	  behov	  att	  att	  förstå	  sig	  på	  detaljer.	  

Familjen	  kan	  åldras	  med	  trädgården	  då	  allt	  är	  lättillgängligt	  och	  det	  fysiskt	  krävande	  arbetet	  kommer	  
avta	  när	  designen	  är	  implementerad.	  

	  

Systemkomponenternas	  samverkan	  
Systemkomponenter	  som	  fyller	  flera	  funktioner	  

Systemkomponent	   Val	  av	  plats,	  fördelar,	  flera	  funktioner	  
Damm	   Dammarna	  skapar	  vattenlager	  att	  använda	  under	  torra	  perioder	  samt	  verkar	  

som	  temperaturutjämnade	  i	  microklimatet	  runt	  dem.	  Det	  gynnar	  mångfalden	  
genom	  att	  ge	  ödlor,	  grodor	  och	  insekter	  en	  vattensamling.	  Vatten	  inbjuder	  
barnen	  till	  lek.	  

Växthus	   Förlänger	  odlingssäsongen	  och	  skapar	  klimat	  för	  känsliga	  växter	  som	  annars	  
kan	  vara	  svåra	  att	  odla	  på	  platsen.	  Det	  kommer	  tillsammans	  med	  angränsande	  
skogsdunge	  skapa	  ett	  vindskydd	  mot	  nordanvinden	  och	  fungera	  som	  en	  viktig	  
vattensamlare	  på	  den	  annars	  så	  väldränerade	  skogsmarken.	  Takavvattningen	  
kommer	  att	  tas	  till	  vara	  för	  att	  nyttjas	  för	  bevattning	  och	  fylla	  dammen	  i	  
närheten.	  

Stengabioner	   De	  stora	  mängder	  sten	  som	  finns	  på	  marken	  staplas	  i	  gabioner	  för	  att	  skapa	  
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avskärmningar	  med	  gynnsamma	  mikroklimat	  på	  sydsidan	  samt	  för	  att	  skugga	  
ingången	  till	  jordkällaren	  på	  nordsidan.	  Klätterväxter	  kan	  nyttja	  
gabionburarnas	  nät	  och	  stenarna	  att	  klättra	  på.	  Stenhögarna	  skapar	  habitat	  
för	  djur	  och	  insekter.	  Ovansidan	  på	  gabionerna	  kan	  nyttjas	  som	  upphöjda	  
odlingsbäddar	  för	  torktåliga	  växter.	  

Hugelkultur	   Hugelbäddarnas	  vattenhållande	  förmåga	  hjälper	  till	  att	  bevara	  vatten	  på	  det	  
annars	  så	  väldränerade	  skogsmarken.	  De	  bygger	  också	  en	  högre	  mullhalt	  i	  den	  
annars	  ganska	  fattiga	  podsolen.	  Material	  till	  bäddarna	  tas	  från	  de	  träd	  som	  tas	  
ner	  för	  att	  öppna	  upp	  ytan	  samt	  gallringsrester	  i	  omgivande	  skogsmark	  
utanför	  tomten.	  

Jordkällaren	   Placeringen	  nyttjar	  en	  sänka	  i	  stenpartiet	  som	  är	  skuggigt	  och	  väldigt	  
oproduktivt.	  Sänkan	  är	  ca	  1,5	  meter	  djupare	  än	  omgivningen.	  Genom	  att	  
nyttja	  markens	  naturliga	  sänka	  för	  placeringen	  av	  jordkällaren	  minskas	  
materialbehovet	  för	  att	  täcka	  den.	  Den	  steniga	  marken	  är	  naturligt	  
dränerande	  så	  att	  inte	  fukt	  tränger	  upp	  i	  källaren.	  
Lagring	  av	  det	  som	  odlas	  förlänger	  säsongen	  för	  det	  som	  odlas	  lokalt	  och	  
skapar	  en	  lagringsplats	  för	  varor	  som	  passar	  att	  lagra	  i	  jordkällare.	  

Stigar	  	   Tydliga	  stigar,	  som	  inte	  behöver	  vara	  breda,	  inbjuder	  till	  lekfullt	  spring	  och	  
underlättar	  tillsyn	  av	  bäddar,	  plockning	  av	  smultron	  (som	  på	  sikt	  troligen	  finns	  
överallt!)	  och	  allt	  annat.	  De	  följer	  höjdlinjer	  för	  både	  bekvämlighetens	  och	  
skönhetens	  skull.	  Stigarna	  kan	  nyttjas	  för	  vattentransport	  till	  dammar	  och	  
odlingarna.	  De	  skapar	  också	  naturliga	  barriärer	  för	  att	  hämma	  växter	  från	  att	  
sprida	  sig	  okontrollerat.	  

Pergola	   Pergolan	  ligger	  på	  en	  redan	  ganska	  platt	  och	  hård	  plats,	  där	  det	  finns	  massor	  
av	  sten.	  Stenarna	  kan	  utan	  att	  behöva	  släpas	  förvandlas	  till	  ett	  golv.	  Pergolans	  
placering	  högt	  och	  nära	  mitten	  av	  tomtens	  bortre	  gräns	  gör	  den	  till	  en	  plats	  för	  
utsikt	  över	  hela	  tomten.	  Den	  är	  en	  plats	  för	  rast	  och	  vila,	  kanske	  för	  
matlagning,	  för	  ungänge.	  Den	  kommer	  att	  synas	  väl	  från	  huset,	  och	  locka	  till	  
att	  röra	  sig	  upp	  på	  hygget.	  Den	  kommer	  att	  ge	  en	  känsla	  av	  inramning,	  av	  att	  
tomten	  hänger	  ihop	  och	  är	  bebodd	  av	  familjen	  på	  hela	  ytan.	  Den	  är	  också	  ett	  
bra	  ställe	  för	  klättrande	  växter.	  	  

Häckar	   Ramar	  in	  och	  skapar	  en	  visuell	  gräns.	  Kommer	  att	  hindra	  råddjur	  och	  älg	  från	  
att	  ta	  sig	  in.	  Skapar	  vindskydd	  mot	  norr	  och	  när	  skogen	  i	  väst	  någon	  dag	  tas	  
ner.	  Med	  en	  blandad	  häck	  av	  många	  olika	  plantor	  skapas	  en	  mångfald	  av	  
kvävefixerande	  och	  ätbara	  produkter.	  

	  

Zonerna	  förändras	  
Familjen	  kommer	  att	  röra	  sig	  i	  mycket	  större	  utsträckning	  på	  den	  nya	  trädgårdsdelen	  med	  
tyngdpunkten	  centralt	  kring	  de	  delar	  som	  kräver	  mest	  uppmärksamhet	  och	  som	  lockar	  flest	  besök.	  	  
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Kartor/ritningar	  
Design	  av	  ”Eriks	  trädgård”	  
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Slutord	  
Vi	  har	  mötts	  runt	  Eriks	  trädgård	  från	  väldigt	  olika	  utgångspunkter	  –	  Erik	  har	  bott	  där	  några	  år	  med	  sin	  
familj,	  och	  ser	  fram	  emot	  många	  många	  år	  till,	  Agneta	  har	  aldrig	  sett	  stället	  tidigare.	  Under	  kursens	  
gång	  har	  Agneta	  varit	  på	  platsen	  vid	  två	  tillfällen…	  och	  känner	  det	  som	  om	  det	  hade	  varit	  många	  fler.	  
Kunskapen	  om	  platsen	  och	  intresset	  för	  platsen,	  nästan	  förälskelsen,	  har	  växt	  fram	  under	  
designarbetet.	  Erik	  har	  varit	  hemma	  hos	  Agneta	  en	  gång,	  då	  vi	  pratade	  oss	  fram	  till	  det	  som	  syns	  på	  
designkartan.	  

Erik	  har	  en	  professionell	  kompetens	  vad	  gäller	  allt	  som	  har	  med	  mätningar	  och	  kartor	  att	  göra,	  och	  
det	  har	  vi	  givetvis	  använt	  oss	  av.	  Agneta	  har	  varit	  ett	  bollplank	  –	  ställt	  frågor,	  reflekterat,	  fantiserat.	  
Agneta	  har	  också	  intervjuat	  familjen	  vid	  deras	  köksbord,	  en	  och	  en	  i	  görligaste	  mån.	  	  

I	  både	  Eriks	  och	  Agnetas	  huvuden	  har	  det	  växt	  fram	  en	  vision	  av	  hur	  den	  i	  dag	  trivsamma	  platsen	  kan	  
utvecklas	  till	  en	  helt	  underbar	  plats,	  till	  ett	  paradis	  där	  jorden	  myllrar	  av	  liv,	  växter	  breder	  ut	  sig	  på	  
höjden	  och	  tvären	  och	  längden,	  små	  vattenspeglar	  glittrar	  och	  mängder	  av	  större	  och	  mindre	  
varelser	  lever	  ett	  spännande	  liv.	  Alla	  utom	  fästingarna…	  


