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Hassla ligger i Småland, nordöst från Växjö 
och 2km från Lenhovda
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Historia om Lenhovda
Äldsta kända skrivformen för Lenhovda är Linhofd, belagt år 1266. Namnet anses sammansatt av lin som syftar på ån som rinner 
från Lenhovdasjön, och hofd som anses betyda källsjö. Lenhovda torde därför betyda Linåns källsjö.

I Lenhovda finns ett stort gravfält från järnåldern med ca 170 fornlämningar, som visar Lenhovdas betydelse som boplats cirka 500 
år f Kr.

Lenhovda var sedan urminnes tid tingsplats (tingsställe) i Uppvidinge härad. Det äldsta kända belägget är en anteckning från 1408 
där tingsstället betecknats som "Linhofda tinget". Det första kända tingshuset torde ha tillkommit omkring 1623. Från 1669 
noteras att "häradets fängelse eller kista" var nyuppfört.

Källa: Wikipedia

Vårt gamla kulturella distrikt har mycket att erbjuda. Vi har allt dagens stressade 
människor behöver: ett landskap med frisk luft, underbara vidsträckta skogar och 
ett stort antal sjöar med friskt vatten.

Om du är intresserad av historia kan du studera våra värdefulla fornlämningar -
främst från Järnåldern, ett historiskt fängelse "Tjuvakällaren" och Tingshuset - även 
det ett historiskt monument med sin autentiska tingssal.

För den sportintresserade finns det ett stort utbud i form av ishall, fotbollsplaner, 
ridhus, beachvolley, pistolskytteklubb, gymnastik, elljusspår, välutrustat gym och 
mycket mera.

Lenhovda har ett bra utbud av samhällsservice i form av bank, postkontor, 
läkarstation, tandläkare, apotek, shopping, hälsostudio, en vackert belägen 
campingplats, pub/pizzeria, värdshus, café, bensinstation och servicebutiker, 
däckverkstad m.m.

De har även en trevlig liten låg-/mellanstadieskola, daghem, fritids, förskola och 
socialkontor m.m. Källa: www.lenhovda.nu
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http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn%C3%A5ldern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppvidinge_h%C3%A4rad


Zonkarta

Vegetationsperiodens längd i 
genomsnittligt antal dygn 
med medeltemperatur över 
+5 °C för perioden 1961-1990.

Vegetationsperiod

4

Årsmedeltemperatur

Klimatkarta som illustrerar 
årsmedeltemperaturen 
för den av WMO definierade 

normalperioden 1961-1990.



Klimatkarta som illustrerar 
antal klara dagar året 
(genomsnittligt antal dygn då 
medelmolnigheten 
kl. 07, 13, och 19 varit < =25%) 
för den av WMO definierade 
normalperioden 1961-1990

Klimatkarta som illustrerar 
andelen snö av årsnederbörden, 
medelvärde för den av WMO 
definierade normalperioden 
1961-1990

Klara dagar Andel snö av årsnederbörd
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Klimatkarta som illustrerar 
kontinentala och marina områden 
för den av WMO definierade 
normalperioden 1961-1990

Kontinentala och Marina områden



Marias och Hans oetablerade tomt
de ska flytta hit om några år med deras 3 barn.

Idag är de 10, 6 och 2 år gamla

Platsdata

Lattitud: 57,0

Altitud: 280-300 meter över 
havet

Sista vårfrost: 
15 maj – 1 juni

Första höstfrost: 
1 oktober
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Välkommen in!
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Typ av mark idag

Granskog

Ängar 

Öppen mark

Mager och stenig jord 

Lågt ph - Granskog och 
utspridda granar på fastigheten

Stenrösen från forntida åkrar

Barrskogen växer ofta på en grund av bergarterna granit och gnejs, vilket bidrar till ett lågt pH-värde i marken. Jordmånen som den svenska barrskogen växer i och skapar är av typen podsol. Den är blek en bit 
nedanför ytan. Ph-värdet i en granskog är lågt på grund av syror som frigörs från barren och berggrunden. När regnet sipprar genom förnan och humusen tar det med sig mineralämnen, däribland järnjoner, och kvar 
blir blekjord. Detta att näringsämnen från växterna förs ned i jorden kallas urlakning. En bit längre ned i jorden, där pH-värdet är högre, släpps mineraljonerna ut igen, däribland järn, och marken blir rödaktig. Denna 
jordnivå (horisont) kallas rostjord. Det som är typiskt för podsol är att det sura pH-värdet gör att inga nedbrytare (destruenter) trivs där, förutom svampar. Det tar lång tid för dessa att bryta ned de döda växt-
och djurdelarna och humuslagret innehåller därför rester av flera års produktion. Det tar alltså tid innan växterna kan använda mineralämnena igen. Källa: Wikipedia
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Planterad ung och 
gammal granskog

Leka vid ’bäcken’ och 
plocka svamp skog

Plats för hus 
och odlingar

Betesmark till grannens djur

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
http://sv.wikipedia.org/wiki/Granit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gnejs
http://sv.wikipedia.org/wiki/PH
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordm%C3%A5n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Podsol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barr
http://sv.wikipedia.org/wiki/Berggrund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regn
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blekjord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rostjord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svampar
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djur


Baskarta

Djur – kor och hästar

Vattenfåra, damm, 
våtmark

Fantastiska träd-
granar, hassel, ekar

Öppen mark

Stenrösen

Äng

Granskog- ung och 
gammal
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Svampskog

Grannar

Speciella platser

Stenmurar

Åker

Vägar

Elledning



Sektorer : vind, sol och 
skugga på eftermiddag och kväll i augusti

10



Olika lövträd som skydd från väst-sydväst vinden
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5

6

5. Södra granskogen, 
ung och gammal
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6. Ängen i söder

4

4. Ängen norrut från södra vägen



Sektor:
Ljud / oljud

Fåglar, kor, skördetröska

Ständigt  ljud från trafiken på väg 31
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Höjdskillnader

Från sydöst mot väst –
tomten är ’platt’

S

Lite sluttning söderut på nedre tomten

14



Årsnederbörd
700 mm/år

Vått

Gott om vetetåg

Björkar är planterade bredvid ett dike
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Vatten
Det finns borrad brunn och kommunalt vatten hos grannen och lite vatten 
som rinner genom granskogen i norr. Låg grundvatten nivå (Länsstyrelsen).
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Kan det bli en bäck? Kan det bli en damm?



Paste Dafour
Dominant Abundant Frequent Occasional Rare

Plants Träd Gran Ek, Rönn Äppelträd

Buskar Hassel Hallon

Örter Gräs, 
kvickrot

Klöver, 
ormbunkar,
blåklocka, 
daggkåpa

Blåbär, ljung Johannesört, 
svamp

Animals Fåglar Rådjur Älgbajs

Structures Ängar
stenrösen 

Stenmurar
’damm’

Väg över
fastigheten

Väg till 
grannen

Dränerings-
dike

Tools Inga egna, 
grannen har

Events Rådjursjakt i
augusti
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Habitat idag för biologisk mångfald

Gammal granskog

Ung granskog

Betesmark

Äng

Lövträd

Vattendrag i skogen

Grannarnas djur och odlingar

Fågelholkar

Döda träd och grenar

Stenrösen
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Resurser från grannar
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Grönsaker, plantor, diverse bondgårdsmaskiner, maskar till maskkompost och täckmaterial.



Resurser från grannar
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Mycket ved hos grannen, hästbajs, kor som betar och ger mjölk och plantskola med bla. fruktträd



Resurser Lenhovda

Däckfirma, om familjen vill bygga ett Earthship istället för timmerhus
Sågverk
Se mer på s. 3. Historia om Lenhovda

Nätverk i Lenhovda

Närmste grannen Daniel är permakulturist och anordnar PDC kurser.

Familjen har ej flyttat till platsen ännu så de har begränsat nätverk i 
Hassla.
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Hur kan man 
förvandla en 
oetablerad 
plats till ett 
hem som 

stödjer 
biologisk 

mångfald och 
matförsörjning 
för en familj?

Maria och Hans vision
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Mål
Att bygga upp en ekonomi där en person arbetar heltid (eller två halvtid) på gården.

Timmerhus på 80 kvm som är välisolerat och har en effektiv uppvärmning.

Offgrid system för vatten, värme och el. (ingen kommunal service, ved från fastigheten)

Familjen vill vara 50% självförsörjande på vegetarisk mat. Kan tänka sig kött från egna djur.

Involvera barnen i det praktiska och långsiktiga arbetet på gården.

Lekplats för barnen med god uppsyn från huset.

Rekreationsplats för stillhet, skönhet och meditation.

En social uteplats för familj och vänner.

Aktivt stödja biologisk mångfald på gården.

Samarbeta med grannar och användningen av resurser i området (grannskapet).
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Designkartan
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Hassla Design 2014



Boende - Behovsinventering utifrån intervju

Behov och 
designutmaningar

System Systemkomponenter Principer

Välisolerad Bostad -
Timmerhus eller Earthship

Dubbla väggar på timmerhus
Bildäck i Earthship
Växthus på södersidan
Vedbod och kallskafferi på norrsidan av huset
Bra fönster

Återvunna och /eller naturmaterial
Timmer
Bildäck
Växthusfönster

2. Bygga resurser
4. Designa från mönster till detalj
5. Fördröjning av flöden
12. Använd biologiska resurser

Värme, offgrid Rocketstove (liten vedförbrukning) Pilgrenar som växer i den fuktiga delen 
av tomten
Fårskinnsfällar, yllesockar

3. Skapa avkastning
5. Fördröjning av flöden
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
7. Varje systemkomponent = flera funktion
8. Värdesätt mångfald
9. Avfall är en resurs på fel plats
10. Lösningen kan finnas i problemet
12. Använd biologiska resurser

El, offgrid Solel
Vindel

Solceller/solpanel
Vindsnurra
Sparsamhet

3. Skapa avkastning
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
8. Värdesätt mångfald
12. Använd biologiska resurser

Hushållsvatten, 
offgrid

Brunn
Regnvatten
Grannens kommunala vatten
Grannens borrade brunn
Återanvända vatten

Borra brunn
Samla regnvatten i vattentankar
Hämta vatten hos grannen i
vattendunkar
Rena gråvatten- Earthship metod
Vattna i växthus i odlingar
Sparsamhet

3. Skapa avkastning
4. Designa från mönster till detalj
5. Fördröjning av flöden
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
7. Varje systemkomponent = flera funktion
8. Värdesätt mångfald
9. Avfall är en resurs på fel plats
12. Använd biologiska resurser

Toalett Komposttoalett Urinseparerande 
använda som gödsel

2. Bygga resurser
3. Skapa avkastning
5. Fördröjning av flöden
9. Avfall är en resurs på fel plats
11. Arbete är ett behov som systemet inte 
tillfredställer
12. Använd biologiska resurser
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Plats för timmerhus
Mellan vägen och stenröse / gran 

Blocket: 75 000 kr
3 rum 96 m²

Köpa färdigt eller bygga nytt?
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Växthus på söderväggen
för isolering och odling 

27

eller Earthship…



Isolerat timmerhus med 
dubbelfunktion och matflöde

28

Kök
Vardagsrum



Vattensystem Earthship

ETC, Egen El, Lilla paketet
3kW: Växelriktare: Fronius SYMO 3.0-3-M, 
Paneler: 12st 250W, monokristallin EC-
solar ECS 250M60.
Montagefästen tegeltak, 2x6st stående 
paneler Schletter
Kablage + kontakter
Frakt
Från 47.000:- inkl. 
moms (montagekostnad tillkommer)
www.egenel.etc.se

BIOLAN separerande toalett: 
Toalettens funktion baserar 
sig på separering av fast avfall 
och vätska i sitsdelen.
Toaletten behöver varken 
vatten- eller elanslutning.
5900 kr
www.dinvvsburtik.se

Huset på bilden är en modell för hur solceller 
bäst monteras i Sverige. Varje siffra anger hur 
mycket du kan få ut. Som du ser är det bästa 
att panelerna är riktade mot söder. Går inte 
det bör de åtminstone vara vinklade i 30–40 
grader eller ligga platt.
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Runda 
former

i trädgården1

3

30
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Odling - Behovsinventering utifrån intervju
Behov och 
designutmaningar

System Systemkomponenter Principer

Förlänga odlingssäsongen för
Matförsörjning av
frukt, nötter, bär, 
grönsaksodling och örter

Odla i växthus
Varmbänk
Upphöjd odlingsbädd
Fiberduk
Täckmaterial

Äpplen, krikon, hassel, hallon, blåbärstry, 
koreansk silverbuske, potatis, morötter, 
sallad, ärtor, bönor mm.

3. Skapa avkastning
4. Designa från mönster till detalj
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
8. Värdesätt mångfald
12. Använd biologiska resurser

Bygga jord Kompostering av trädgård och 
matavfall

Träd, sly, slå ängen, gräsklipp, gödsel, 
grönmassa
Maskkompost inne på vinterhalvåret 
Bokashi kompost på sommarhalvåret
Kompost i växthus
Uppsamlingsplats för organiskt material 
nära odlingar och bärbuskar

2. Bygga resurser
3. Skapa avkastning
4. Designa från mönster till detalj
5. Fördröjning av flöden
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
7. Varje systemkomponent = flera funktion
9. Avfall är en resurs på fel plats
11. Arbete är ett behov som systemet inte 
tillfredställer
12. Använd biologiska resurser

Ta till vara på regnvatten till 
odlingar

Samla upp från hustaket
Damm

Vattentunnor
Vattenpump 

3. Skapa avkastning
5. Fördröja flöden
8. Värdesätt mångfald
9. Avfall är en resurs på fel plats
11. Arbete är ett behov som systemet inte 
tillfredställer
12. Använd biologiska resurser

Förädling Torka
Mjölksyra
Sylta och safta
Inläggningar

Torkolla / torkugn
Glasburkar
Glasflaskor

2. Bygga resurser
5. Fördröjning av flöden
8. Värdesätt mångfald
11. Arbete är ett behov som systemet inte 
tillfredställer
12. Använd biologiska resurser

Förvaring av mat Kallskafferi (som en jordkällare) på 
norrsidan av huset

Konserver
Burkar
Lådor

5. Fördröja flöden
11. Arbete är ett behov som systemet inte 
tillfredställer

Bekämpa Spansk skogssnigel Skadedjur Myskankor



Utsikt söderut från 
den runda formen i nordväst

Förstärka den runda formen med blåbärstry
och andra bär som familjen älskar

Utsikt söderut från 
bärlunden i nordväst, 
två fina 
hasselbuskar/träd
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Öppen plats för 
odling, lek, 

hängmatta  och 
sittplatser



Lekfulla 
odlingar

34

Med plats för barn



Lek och rekreation - Behovsinventering utifrån intervju

Behov och 
designutmaningar

System Systemkomponenter Principer

Plats för lek Sandlåda
Gunga
Hängsoffa
Labyrint gångar

Sand
Trästockar
Brädor
Stenar

4. Designa från mönster till detalj
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
8. Värdesätt mångfald
12. Använd biologiska resurser

Stilla plats för rekreation Enskildplats Trädkoja 4. Designa från mönster till detalj
7. Varje systemkomponent = flera funktion
12. Använd biologiska resurser

Social plats Matplats Utemöbler
Grill
Solskydd

4. Designa från mönster till detalj
7. Varje systemkomponent = flera funktion
8. Värdesätt mångfald
12. Använd biologiska resurser

Involvera barnen i det praktiska och 
långsiktiga arbetet på gården

Samarbeta  med grannar och 
användningen av resurser i området 
(grannskapet).

Mjölk från grannarnas kor
Gödsel från grannarnas kor och hästar
Betesmark för grannens hästar och kor
Låna verktyg av varandra
Gemensam inköpsförening
Arbetskraft

2. Bygga resurser
3. Skapa avkastning
5. Fördröjning av flöden
8. Värdesätt mångfald
9. Avfall är en resurs på fel plats
12. Använd biologiska resurser

Djur Behovsinventering utifrån intervju
Pollinerare Insektshotell

Bi
Humlor och insekter
Bikupor- Honung , Vaxkakor, Pollen

3. Skapa avkastning
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter
8. Värdesätt mångfald
12. Använd biologiska resurser

Djur och inhägnad Ankhus
Hönstraktor

Myskanka - äter sniglar, ger kött och gödsel till 
odlingarna
Lantras Höns- ger ägg, kött, sprätter och gödslar

7. Varje systemkomponent = flera funktion
9. Avfall är en resurs på fel plats

Ta till vara på regnvatten till djuren Samla upp från hustaket i tunnor 9. Avfall är en resurs på fel plats
12. Använd biologiska resurser
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2. Rund form i 
norr förstärks med 

runda rabatter 
runt eken med 

perenna blommor, 
örter och bär 

En härlig och 
vacker plats för 
lek och vila

36

2



Hans tycker om att virka och familjen gillar färg
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Lekplats / Övernattning
under två ståtliga granar med 
öppning åt norr (skyddas av 

granskogen några meter åt norr) 
nedanför den runda platsen för lek 

38
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3. Runda former i 
sydväst, en social plats 
för familj och många 

vänner och 
en stilla plats för 

meditation högt upp där 
man kan höra vinden 

susa i löven.

Den runda platsen för de större 
sociala sammankomsterna 39

3

N

Fantastiskt trollska passager till ängen söderut



Implementering
Mål att spara eller bygga för 100 00 kr/år.

2014:

Gör en deal med grannen om att hämta vatten i brunnen och låna 
förvaringsplats i ladan

Samla material till huset: timmer, dörrar, fönster, köksinredning, bildäck. 
Alt. köpa och flytta färdigt timmerhus.

Skapa en avlastnings plats

Gör plats för lek

Köpa bärbuskar och fruktträd på höstrean 4 000 kr

Bygg ett enkelt utedass med separerande toalett 5900 kr

Från och med juni, spara 40 000kr

Sparad summa: 40 000 kr

2015:

Hämta vatten i grannens brunn

Röja på tomten där hus och odlingar ska vara, ta bort träd och sten

Samla organiskt material i högbäddar

Plantera pil

Köpa bärbuskar och fruktträd på höstrean 4 000 kr

Borra brunn 60 000 kr

Spara 36 000 kr 

Sparad summa: 76 000kr

2016:
Hämta vatten i grannens brunn
Fortsätta bygga odlingsbäddar
Bygg husgrunden ca 30 000 kr
Spara 70 000 kr 
Sparad summa: 146 000 kr

2017:
Hämta vatten i grannens brunn
Köp, flytta, timra hus (sparade pengar 146 000 kr)
Uppsamling av regnvatten från tak till hushållsvatten och bevattning
Plantera vitlök
Spara eller bygg för 80 000 kr
Spara 20 000 kr

2018:
Borra en djup brunn 60 000 kr
Paket sol och vindel ca 3000 kw/år, 50 000 kr
Flytta in (barnen 14, 10, 6 år + ev. ett barn till)
Börja driva upp plantor i växthus  plantera i odlingsbäddar
Skaffa Myskankor, bygga ankhus ca 10 000 kr

2019:
Utöka odlingsbäddar
Skaffa bikupor

2020:

Utveckling: förstärka damm i skogen
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Zoner

41

• Odli

Hassla Zoner 2018

Pil

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5Björnbär

Frukt och bär

Lek

Stilla och social plats Odling, vila, äta, leka

Slåtteräng och bete

Gammal och ung 
odlad granskog

Skogspromenader / lek

BjörnbärHässle



Bilaga 
Intervju med Maria 26 augusti 2014-09-09
Vision:
Hur kan man förvandla en oetablerad plats till ett hem som stödjer biologisk mångfald och matförsörjning för en familj.
Kund:
Maria och Hans, deras 3 barn som är 2, 6 och 10 år (kan tänka sig fler barn i framtiden…) 
Övergripande:
Maria och hennes man gillar att bo på landet i ett sammanhang med andra och har sparat pengar och köpt fastigheten i 
Hassla (som blommar och utvecklas) utan att ta lån. 
De hoppas att kunna flytta in i sitt hus om 3 år.
Produktion för hemmabruk:
De älskar grönsaker, kött, fina färger, bär, frukt, fåglar, blommor
De gillar musik, att sticka och tova i ull (Hans)
Produktion för försäljning:
nej
Andra värden de vill få ut av platsen:
Avskildhet ute och inne för olika behov.
Extra plats för släkt och vänner.
En meditationsplats där man kan höra vinden susa, det är avskilt, skyddat och gärna högt upp.
Plats för lek.
Gärna fler vilda djur och blommor.
Prioriteringsordning:
Lekplats från början för barnen behöver ha kul under uppbyggnadsperioden.
Resurser:
Färdigheter och kunskaper: Hans kan snickra hus och smida och Maria kan projektledning.
De har odlat i mindre skala förut.
Inga sparade pengar nu (köpte fastigheten för sparpengar) men två välbetalda heltidslöner.
Det finns granskog.
Grannen har gott om utrustning.
Många bi intresserade i området.
Generella frågor:
Familjen gillar denna fastigheten för den är inringad av stenmurar och olika träd som ger avskildhet och stillsamhet. De 
gillar de ostrukturerade stenrösen som finns lite här och där. Det finns plats för djur och beteshagar. 
De vill behålla växtligheten och formationerna som blivit på tomten i den mån det går. 
Träd som behöver ge plats för hus, och stenar som ligger i marken runt hus och på odlingsmark tas bort.
Det är lite för mycket gran på utspritt på den öppna delen av tomten. De kan gärna tas bort.
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Bilaga: ex. på systemkomponenter som uppfyller flera funktioner

Vedboden Förvarar ved
Isolerar huset
Värmer 
Delar upp färsk och torr ved

Pilträd Pil gillar vatten som finns vid ’dräneringsdiket’
Växer snabbt
Ved eldas i Rocketstove
Fläta kanter till odlingsbäddar
Fläta korgar 
Göra hyddor till barnen
Vindskydd

Rocketstove Liten vedförbrukning
Sprider värmen
Värmer länge
Skön att sitta på om man förlänger den till en bänk : )

Växthus ihop byggt med huset Isolerar
Förlänga odlingssäsongen
Driva upp plantor och odla
Plats för kompost
Social plats 
Renar gråvaten

Stenar från trädgården och odlingsplats Husgrund
Gör en lek labyrint
Lägg runt och i odlingar för lagring av solvärmen och tidigare uppvärmning 
av jorden.
Göra stenrösen

Trädgårdslandet Odling 
Kompostering
Plats för lek 
Plats för avkoppling (hängmatta) 
Biologisk mångfald
Attraktivt för pollinerare

Myskanka Ger kött
Gödsel
Bekämpar Spansk skogssnigel
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Bilaga: ex på Input/Output
input Systemkomponent output

Matavfall
Hus
Vatten
Skydd

Höna Ägg
Gödsel
Värme om hönshus är i kombination med växthus

Plantera (1 gång)
Beskära
Gödsla
Skörda

Bärbuskar Frukt 
Ved/kompostmaterial
Häck
vindskydd
Boplats för insekter

Tillverkning (1 gång)
Ved
Sotning

Rocket stove Värme
Skönhet
Sittplats
Spis

Matavfall
Gödsel
Grönmassa
Halm
Arbetsinsats

Berkleykompost Näring till odlingsbäddar
Mull till odlingarna
Snabbt resultat
Mindre läckage av näring
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