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Utgångspunkter för designen

Geografiskt läge:
Ängärdets ekoenhet är beläget i utkanten av Skebokvarn, 9 km från Flen, drygt 
10 mil sydväst om Stockholm, lätt tillgängligt via riksväg 57 som går mellan Järna
och Katrineholm. Det går att ta sig dit kommunalt med SJ-tåg/pendeltåg via Flen 
eller Gnesta och därefter buss till Skebokvarn som är på gångavstånd från 
ekoenheten Änggärdet. Restiden från Stockholm är cirka två timmar med bil och 
lite mindre med tåg. Den närmaste tätorten är Flen där det finns affärer, 
restauranger, serviceinrättningar, skola och barnomsorg.

Änggärdet – en överblick
Änggärdet köptes in 2009 av sex av föreningens medlemmar och 2011 
förvärvades gården av Änggärdets ekonomiska förening som nu driver och 
utvecklar gården. Idag (2013) har Änggärdet 16 medlemmar varav en bor 
permanent på gården, fyra avser att flytta dit inom en snar framtid, några är i 
processen att försöka hitta ett fungerande sätt att kunna kombinera 
förvärvsarbete och självförsörjning på gården för att eventuellt bo där deltid, och 
några avser att ha det som fritidsboende.

Gården på 22 hektar består av 8 hektar odlingsmark, 5hektar skog samt 7 hektar
betesmark och på marken finns bostadshus, uthus, lada, stall, fårhus, verkstad 
och vagnslider.
Närområdet består av typisk sörmländsk natur med böljande landskap, skogar 
och sjöar. Genom Änggärdet rinner Skebokvarnsån som förbinder sjön Nedingen 
med Sörmlands största insjö Båven. Det finns en badplats på gångavstånd samt 
en fritidshamn där ekoenheten har sin roddbåt. Området har ett rikt djurliv med 
gott om älg, dovhjort och rådjur, skogar rika på bär och svamp och Båvens 



sjösystem har en av Europas största populationer av fiskgjuse.

En ekoenhet är en gemenskap som kombinerar boende och mat- och 
energiproduktion enligt ekologiska principer. Begreppet är framtaget av 
systemekolog Folke Günther som en modell för småskaliga kretsloppssamhällen. 
Enhetens produktion sker med ett kretsloppstänkande där näringsämnena 
återförs till marken. Resiliens kan beskrivas som ett systems förmåga att stå 
emot och återhämta sig från påfrestningar, och för Änggärdet innebär resiliens 
långtgående mat- och energisäkerhet, bra sociala nätverk och en välorganiserad 
ekoenhet.

Faktaöversikt:

Geografiskt läge: Skebokvarn Flens kommun

Höjd över havet: Ca 25-50 m

Årsnederbörd: Ca 600 mm varav 260 mm april-augusti

Odlingszon: Zon 2

Vegetationsperiod: 180-210 dagar

Sista nattfrost: 1:a-15:e maj

Först nattfrost: 1:a-15:e oktober

Platsobservation, flöden och sektorer
Änggärdet ligger inbäddat i landskapet med den största delen av ägorna 
sluttande mot syd till sydväst så solinstrålningen är god och ger goda 
odlingsmöjligheter. Det är ett mycket öppet läge och några av oss tyckte det 
kändes väldigt utsatt ute på odlingsbäddarna och fälten då det är ont om skydd 
mot sol och vind.

Ekoenheten ligger ovanför/på en sänkt sjö som till vissa delar definieras som 
våtmark och genom denna sankmark så går det en grävd kanal, Skebokvarnsån, 
som leder mellan sjön Nedern och Båven. Det leds även vatten i ett djupare dike 
ner mot den grävda kanalen uppifrån hus och lador. Beroende på vattenstatus så 
är det olika blött i marken och den har traditionellt används både till att odla på 
samt för djurhållning. Den större delen av Skebokvarn ligger inom ett 
avrinningsområde som leder ner mot den sänkta sjön. 

Enligt medlemmarnas utsago blåser det mycket från nordväst. 
Gemensamhetshuset där medlemmarna träffas och bor över på arbetshelger och 
liknande har en terrass ut mot de öppna ängarna/våtmarken i sydväst vilket kan 
göra att det kan bli kallt att sitta utomhus vilket är önskvärt då de ibland är 
många som är där samtidigt.

Tågen rusar förbi längre ner på fälten/våtmarken som gränsar till banvallen men 
bullret från dem är inte något som tas upp som ett större problem av 
medlemmarna.



Illustration 1: Solinstrålning på midsommar 21:a juni. Solen är uppe från kl 3:40 till 
22:10.

Illustration 2: Solinstrålning midvintersolstånd 21:a december: Solen är uppe från kl 8:48 till
14:57.



Jorden i området är till stor del lerjord som på åkrar och odlingar, nära lador och 
på norra fältet, har jordförbättrats och är mer mullrik/näringsrik och ner i 
våtmarken är det mer humusämnen. Det växer mycket slags gräs av olika slag 
som var svåra att nyckla och indikera jordkvalitet med. På andra sidan den 
grävda kanalen där Änggärdets mark fortsätter fram till järnvägen växer det 
mycket salix och endel björk som används till veduttag.

Baskarta:
Eftersom det endast är en person som bor permanent på gården/blivande 
ekobyenheten i nuläget så fick vi nöja oss med att följa de vägar och vanor som 
hen valde. Vår design kommer utgå från att fler bosätter sig på Änggärdet. Efter 
att parhuset i den västra delen av Änggärdet kommer att vara färdigbyggt att 
flytta in i kommer zonerna ändras stort.

Designbehov och utmaningar baserat på behovsinventering

Vi genomförde workshop med vision och målbilder på ett till fem år, en 
SWOT-analys samt sände ut en enkät till Änggärdets medlemmar att svara på. 
Detta är lite av vad vi fick fram.

Änggärdets medlemmar är 16 till antalet, vad förenar dem? 
 Gemenskap/kollektivism, närhet till naturen och resiliens.

Hur mycket tid spenderar de på gården?
 Idag: En person bor på deltid på gården. De andra medlemmarna deltar på

arbetshelger eller är där vid andra tillfällen. 
 I framtiden: På frågan hur mycket man avser att vara på Änggärdet i 

framtiden svarar 
4/15 medlemmar att de avser att bo permanent på Änggärdet, 5/15 svarar att de 
avser att bo deltid eller heltid eller är osäkra, 4/15 svarar att de avser att ha det 
som fritidsboende eller deltidsboende. Två svarade inte på frågan.



Änggärdets vision: 
”En stor och varierad produktion av mat och energi som gör det möjligt att hålla 
en hög grad av självhushållning på gården. Med så lite tillfört arbete och energi 
som möjligt och en ökad biologisk mångfald som följd. Dessutom ska designen 
kunna implementeras stegvis.”

Delmål (på ca 5 års sikt)
1. 5-10 permanentboende på Änggärdet (nuläge: 1 person)
2. 1-2 personer får sin utkomst från gården (nuläge: 0 personer.)
3. Nya bostadshus (Nuläge: byggs 1 parhus, och uthuset renoveras)
4. Större produktion av grönsaker (mer gemensamma odlingar samt större 
växthus)
5. Dricksvatten från egen brunn
6. Betande djur
7. Bra regnvattenskörd som i huvudsak sköter sig själv
8. Fruktträd, nötträd – ev skogsträdgård
9. Finns en plan för våtmarken (ev fiskdamm)
10. Änggärdet har mer utbyte med likasinnade lokalt
11. Eget sågverk

Änggärdets styrkor:

 mycket mark, vatten och färdiga byggnader
 en bra grupp med människor som har hög tillit till varandra
 närhet till ett lokalsamhälle, de är en del av Skebokvarn i byn och inte 

isolerade
 olika individer som tycker om att göra olika saker – alla behövs
 bra kommunikationer, det går att ta sig hit med buss och tåg.
 en fungerande organisationsstruktur med bra arbetsgrupper

Designutmaningar

 Medlemmarna spenderar i dagsläget begränsat med tid på gården.
 Osäkert hur många av medlemmarna som kommer att bo där i framtiden, 

deltid eller permanent, och när det kommer att ske. Många av 
medlemmarna har familjer och sin fasta bas någon annanstans.

 Att det saknas bostäder, att medlemmarna då behöver bygga, och att det 
på grund av kommunens regler riskerar att bli dyrt.

 Saknas stor sal att samlas i, och utrymmen för gemenskap nära där 
arbetet sker. De vill arrangera kurser och evenemang men saknar lokal och
boende för detta.

 Stora betesmarker som riskerar att bli överväxta
 Våtmarken
 Odling på friland frostkänsligt, odling störs av skadedjur (sniglar) samt vilt 

(viltsvin)



Renovering av uthus för fler sovplatser. Solceller på uthusets tak.



Våra tankar om design som input till Änggärdets 
permakulturplan:

Att ta fram en permakulturplan för Änggärdet har flera utmaningar med sina 22 
hektar mark, ofullständiga detaljplanering för hur den tänkta ekobyn ska se ut 
när det gäller husens placering och framförallt den stora osäkerheten kring hur 
många som på allvar kommer att kunna flytta ut och leva självförsörjande så som
var tanken från början. Samtidigt så finns det ett starkt engagemang och 
medlemmarna värdesätter det gemensamma projektet, att umgås och att arbeta
tillsammans. Vissa tycker att utvecklingen av gården får ta den tid det tar, att det
är en process, medan andra gärna vill att det skulle gå snabbare.

Eftersom det i dagsläget är svårt att veta den exakta uppdelningen mellan 
permanent, deltids- och fritidsboende, har vi försökt att titta på helheten och 
fokuserat på något som oavsett detta är relevant för Änggärdet – och det är 
People Care. Många av medlemmarna anger den sociala samvaron som bland det
viktigaste och vi har försökt titta på lösningar som höjer kvalitén på denna 
samvaro genom att försöka få in sociala rum i designen, ofta nära de platser där 
arbetet sker och nära där barnen kan leka. Platser för enskildhet är också 
prioriterade på en plats med mycket socialt fokus. Ett mål är dessutom att 

Änggärdet ska bli ett nav i ett Omställningskluster. Vi har därför tänkt att det är 
viktigt att skapa utrymmen och resurser som kan dra till sig både vuxna och barn
från närområdet.

Vi har också funderat kring självhushållning som mål, och tagit fasta på att 
byteshandel lokalt kommer att bli viktigt för Änggärdet. Eftersom det i dagsläget 

Då vi alla som ett första intryck, precis som många av medlemmarna, fastnade för 
ekbacken, den ”magiska triangel” i mitten av den innersta zonen av nuvarande Änggärdet, 
så utgick vi från den och vårdträdet, den stora eken med gungan, som drar blickarna till 
sig.



inte är bestämt hur många som ska bo på Änggärdet är det svårt att säga hur 
stor andel av medlemmarnas försörjning som kan komma från gården. Vi har 
gjort en uppskattning om hur mycket gården kan ge i termer av: ved till 
uppvärmning och köttproduktion av får. 

Fårkött: Med 7 hektar betesmark skulle Änggärdet kunna försörja 18 tackor, och 
därmed (enligt genomsnittliga svenskens köttkonsumtion) producera halva 
köttbehovet till 3,5 familjer (7 vuxna + 7 barn) och samtidigt hålla markerna 
öppna. Detta skulle då kunna kompletteras med vilt, fågel och fisk, samt 
byteshandel. 

Ägg från höns: Många av medlemmarna är vegetarianer och för dem blir ägg från
höns en viktig proteinkälla. Marken sätter egentligen inte en begränsning när det 
gäller antal höns för självhushållning.

Ved från skogen: De 5 hektar skog som finns på Änggärdet kan antas räcka till 
2,5 hushåll med konventionell energikonsumtion, eller 10 hushåll med mycket 
besparande energiförbrukning. Detta förutsätter dock en tillväxt i skogen som 
ligger på medelvärdet för södra Sverige och att man sparar ordentligt på veden. 

Vi har inte detaljplanerat utan endast kommit med förslag till medlemmarna för 
att de ska kunna ta de delar som de gillar i vår design vidare själva. Vi hade en 
workshop med medlemmarna 22 september då vi fick positiv feedback på flera 
av förslagen. De såg dock en risk med att vissa lösningar inte skulle kunna gå att 
expandera när de har mer tid eller blir fler. Vi har försökt ta med oss detta in i 
designen.



Våra designförslag använder funktionell design i praktiken där varje 
systemkomponent uppfyller flera funktioner och alla viktiga funktioner har stöd i 
flera av komponenterna

Illustration 3: Översiktskarta: Här visas gårdens 22 hektar av skog, bete och odlingsmark. 
Vinden kommer främst från väster in mot de bebodda områdena och odlingarna.



Illustration 4: Gångvägar kopplar samman de kommande bostäderna och gör det naturligt 
att gå förbi de gemensamma odlingarna. En lindallé välkomnar besökare som kommer till 
gården. De medlemmar som inte bor på gården ges möjlighet till egna odlingslotter även fast 
boende kan odla där.

Illustration 5: De redan befintliga vattendragen kompletteras med en damm som samlar det 
vatten som naturligt rör sig i terrängen. En bastu skapar möjlighet till sociala aktiviteter. 
Jaktkojan är en redan befintlig struktur.



Ny systemkomponent: (L)ekbacken
Lekplats och socialt utrymme med svenska superbär i ekbacken mitt i byns 
hjärta:

Funktioner
 Social mötesplats
 Lekplats med slackline och balansbanor för äldre barnen
 Vacker plats som möter besökare
 Perenner som kräver låg arbetsinsats men ger relativt mycket skörd
 Avlastning för vuxna som behöver jobba i odlingar eller annat

Ny systemkomponent: Lek, träning, odling och jordkällare
Lekplats för de små barnen omgärdat med staket och med förälder som tränar 

nära.
Öppningen till jordkällaren går att nå från lekplatsen, och kan vara spännande för

de större
barnen.

Funktioner:
 Lek för större och mindre barn.
 Vuxna kan övervaka barnens lek samtidigt som de tränar
 Bär att plocka, äta, samla
 Social mötesplats
 Matförvaring, jordkällare.

Illustration 6: Växthus och djurhållningscentrum i gemensam zon 1. Här samlas all 
djurhållning under vintertid med social plats och utomhuskök.



Ny systemkomponent: Lindallé
Vi föreslår att det anläggs/planteras en Lindallé invid vägen in till Änggärdet. 

Funktioner:
 Vacker entré
 Djurfoder genom hamling
 Biodiversitet
 Hjälpa vattensjuk mark
 Lindblad för människor att äta

Ny systemkomponent: Vatteninsamling från ladans tak
Byggruppen planerar att bygga en konstruktion för vatteninsamling från Ladans 

tak, till odlingarna. Detta används i den nya systemkomponenten nedan.

Flyttad och utvecklad systemkomponent: 
Växthus/hönshus/får/socialplats

Växthus med kombinerat hönshus och socialplats/utekök, vid ladans kortsida.

Funktioner:

 Höns/odlingar
 Markförbättring genom självgödslande system.
 Centralisering av djurhållning ger mindre arbete
 Ogräsrensning automatiskt
 Hägn skyddar odlingar och djur från skadedjur
 Vattensynergier genom bevattningssystemet – djur och odling.
 Energibesparing vid uppvärming av sal i ladans tak
 Social plats nära odlingar och djur.

Ny systemkomponent: Fårområde nära Ladan och odlingarna
Inhägnat område när fåren vill vara ute på vintern, samt tak där de kan skydda 
sig.

 Får gödslar yta som används till odlling
 Fåren har vinterplats under tak i ladan
 Fåren har uteplats nära lada
 Gödsel nära odlingarna

Ny systemkomponent: Gemensamhetshus, terrassodling samt 
utedass

Det nya gemensamhetshuset innehåller ett storkök där alla medlemmarna får 
plats, samt ett antal mindre lägenheter. Det finns två gemensamma dass för hela
byggnaden placerad i sluttningen. Det aktiva dasset skiftas vartannat år för 
hygienisering.



Funktioner:
 Flerbostadshus med storkök
 Växthus i anslutning/del v hus.(uppvärmning och odling)
 Terassodlingar i anslutning till hus och köksträdgård som tar hand om 

gråvatten
 Komposttoaletter/dass som efter två års hygienisering återför näring till 

åkrarna

Ny systemkomponent: Småhus med terrassodlingar

Funktioner:
 Energisnåla småhus
 Ett fler bostadshus med storkök
 Växthus i anslutning/del v hus.(uppvärmning och odling)
 Terassodlingar i anslutning till hus och köksträdgård som tar hand om 

gråvatten
 Komposttoaletter/dass som efter två års hygeienisering återför näring till 

åkrarna

Ny systemkomponent: Trädlund och Ängsodling (med svackdiken?)
Fruktträd och träplattform för Yoga med sittplatser och betesmark runtom

Funktioner:

 vackert
 skugga
 frukt
 betesmarker
 lugn

Ny systemkomponent: Damm med bastu och stenröse

Funktioner:
 vattenreservoar
 biodiversitet
 badmöjlighet

Ny systemkomponent: Kretslopp av urin/fekalier/gråvatten

Funktioner:
 Gråvatten genom terrasserna vid bostadshus



 Utedass vid ladan uthuset
 Kompost av fekalier i anslutning till växthus
 Utedass, eventuellt nära komposten/jordhögen vid boningshuset, kan 

kombineras med verktygsbod + sittplatser

Övriga nya systemkomponenter:

 Jordkällare för förvaring av egen mat.
 Kryddodling nära husen
 Brunn, för resiliens
 Fina promenadslingor/stigar på ägorna vilka blir skidspår på vintern. Sätta 

upp stigpålar så det skapas en stig.
 Bevattningssystem på ladans tak. (mindre arbete + utnyttja resurser.
 Verktygsbod kombinerat med sittplats med tak vid varje odling.(mindre 

promenadväg/umgänge/vila/skydd mot sol och regn.)
 Plantera mer björk i sälgskogen för ökat veduttag och en viss avvattning 

av marken.
 Fågelholkar på alla hus och nära sociala platser för ökad biodiversitet
 Insektshotell
 Idrottsplan utav den gamla paddocken för fotboll, tennis mm.

 

Implementering & slutsatser

Vi har inte gjort någon implementeringsplan. Vår rekommendation till Änggärdet 
är därför att efter att de uppdaterat sin permakulturplan göra en 
implementerings och underhållsplan samt budget. För att kunna göra det behövs 
svar på följande frågeställningar:

• En uppskattning av hur mycket tid som kommer att kunna läggas på 
Änggärdet de kommande åren, hur många kommer att bo där permanent, 
deltid, fritid?

• Etablera tydliga förhållningssätt gällande det individuella kontra det 
kollektiva, dvs. hur gör en med fördelningen av resurser när några 
medlemmar lägger ner mer tid än andra för att de bor där? Vilken roll har 
de medlemmar som inte bor där och vilken roll har de som bor där?

• Konkretisera överenskommelse om nivån av självförsörjning, vad är "hög 
grad av självhushållning"?

• Vilken/vilka av föreslagna åtgärder vill medlemmarna gå vidare med och 
implementera?

Slutligen har det vart ett spännande projekt att följa Änggärdets utveckling och 
se det med de lärdomar vi har fått till oss via vår PDC i Stjärnsund. Änggärdets 
medlemmar har länge haft en medvetenhet om permakultur och har i tidiga 
dokument och visioner tänkt sig att lägga upp en plan för Änggärdet med 
intryck från permakultur, ekoenhet och tankar om en annalkande 
systemkollaps. Vi har tittat på Änggärdet på ett övergripande plan och inte i 
detalj. Vi har inte heller tagit in aspekter som el och värmeproduktion då det är 
mer kostsamma åtgärder som kräver att fler personer bestämmer sig för att 
flytta ut. Tilliten mellan medlemmarna, de sociala banden på platsen ihop med 
väl definierade mål gör dock att denna långsamma utflyttning mycket väl kan 



fungera trots en förändrad situation än ursprungsplanen som var att fler skulle 
bosätta sig där permanent. Detta ihop med ett engagemang för att 
implementera fler systemkomponenter driver byns utveckling åt rätt håll.
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