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Hagaströms gård: 
översiktskartan 
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Areal: 6 hektar 
6 km från Gävle 



Hagaströms gård: Historik & 
Bakgrund 

  Jordbruk sedan 1800 talet 

  Huset byggdes 1924 

  Mjölk, potatis och jordgubbar fram till 2000 talet 

  Familjen Cutler köpt gården 2011 
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Hagaströms gård: 
Baskartan 
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Hagaströmsgård: 
Nuläge 
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Hagaströms gård: 
Nuläge 
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Vision 

Our vision for our farm is made up of  two distinct elements                      
– Private and Commercial. 

Private 

The farm will be a happy and “jordnära” home to nurture our 
family as it grows. The house will be renovated according to 
environmental sustainability principles – including energy, water, 
building materials and indoor environment. We will produce a 
significant proportion of  the food we consume year-round. 

Commercial 

To establish a financially profitable business that is founded on 
low-maintenance perennial-based systems. Products are to be 
sold on site and at local food markets and restaurants. Additional 
income will be generated through a summer café, educational 
activities, plant sales and farm tourism.  
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Environmental 

Reduce family impact on 
the environment by 

producing all our 
vegetables, meat, honey, 
berries, jams and eggs, 

within five years 

Within two years enhance 
wildlife habitats by 

planting more perennials 
creating ponds and more 

dead wood habitats 

Biological diversity 

Social 
Solid base for the whole 

family to thrive 

Improve outdoor social areas 

e.g. close to the house, by 

building the winter garden, 

within five years, and play 

and social areas around the 

farm within two years. 

To attract visitors to the farm, 

which will function as a 

permaculture community meeting 

place. From 10 groups and 30 

visitors in 2013 to 25 groups and 

100 visitors in 2016. 

Healthy and tasty 

home grown food 

for the family 

Economic 

In 3 years Richard will 

work 20 hours per 

week with the farm 

In 5 years Anna will 

work >50% 

Business profitability 

Reduced household costs 

Producing our own 

vegetables, particularly 

storing our produce for 

the winter half  of  the 

year and by using 

greenhouses to extend 

the season. 

Goals 
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Designbehov & -utmaningar 
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Designbehov & -utmaningar 
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Designbehov & -utmaningar 
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Designbehov & -utmaningar 
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Designförslaget 
Vi har vi valt att inrikta vår design på att göra en plan för Hagaströms gård 
om fem år, alltså 2018. Detta eftersom det har känts som det mest givande för 
familjen Cutler. Fem år har uppfattats som en tidsrymd som det är möjligt att 
sätta upp smarta mål för.   

 I visionen för Hagaströms gård har vi även identifierat 
designutmaningar som kommer bli aktuella först om tio år, såsom utökad 
djurhållning, ökad markanvändning på den stora åkern, samt utveckling av 
den kommersiella verksamheten. Dessa har vi inte ritat en design för, men 
behoven och utmaningarna finns kvar i vår lista över designbehov och -
utmaningar, för att kunna användas vid behov (eller när fem år har gått...).   

 Då Hagaströms gård redan nu fungerar bra, och det märks att 
permakultur-tänk funnits med Richard och Anna sedan de flyttat in på 
gården, så har vi främst lagt till systemkomponenter som behövs för att 
målen ska kunna uppfyllas. Många viktiga funktioner har också redan varit 
på plats, såsom boningshus, köksträdgård, hönshus, skogsträdgård och 
kommersiell odlingsdel, vilket har begränsat hur stora förändringar som varit 
realistiska och önskvärda.  
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Ett mål har varit att familjen ska vara självförsörjande på grönsaker, kött, 
honung, bär och ägg om fem år. Detta behov, som är ett av de viktigaste, 
uppfylls på flera sätt. Ett sådant är att öka odlingsmarken, samt att placera 
den lättillgängligt. Det finns flera bra platser som kan utnyttjas bättre än idag: 
Intensivodling skapas i pallkragar vid ingången till gården, där familjen 
passerar flera gånger varje dag, men som nu är en i princip oanvänd markyta. 
Odlingsytan utökas även till området norr om hönsgården, en yta som ligger 
nära boningshuset, och idag också är i princip oanvänd. Den odlingsyta som 
redan finns fungerar bra, men bäddarna utökas och brukas mer intensivt.  

 För att kunna utöka odlingsytan måste även bevattningsmöjligheterna 
förbättras, vilket sker genom uppsamling av regnvatten från ladutaken. 
Tankarna runt huset höjs även upp, för att skapa tillräckligt tryck för 
bevattning i grönsakslandet. Tankarna kläs även in med spaljéer, och utgör 
ett bra mikroklimat för klätterväxter. 

 För att öka graden av självförsörjning genom att förlänga 
odlingssäsongen, men även för att skapa en social plats där familjen kan 
trivas, kommer en vinterträdgård att byggas längs boningshusets södervägg. 
För att ytan utanför ingången till huset ska bli en mer använd social plats 
kommer även en altan byggas i anslutning till vinterträdgården.  Även 
hönsen har fått en slags vinterträdgård, ett växthus som kan utgöra en 
solveranda på vintern. Vetegräs, grönkål och mangold odlas under 
höstsäsongen för att ge foder till hönsen. Under våren används hönsväxthuset 
för plantuppdragning (utan höns), och under sommaren till tomat, gurka och 
andra växthusgrönsaker.  
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 En systemkomponent som har varit viktig i designen är lekplatser för barn, 
gärna i anslutning till platser där de vuxna vill vara och/eller behöver arbeta. 
Det kommer därför finnas en lekplats av stockar vid sparrisodlingen. Ett 
gammalt döende fruktträd används som klätterträd, en av de stora lönnarna på 
gården får en trädkoja och lekplatsen mitt på gården utökas. Gräsmattan till 
väster om huset ska finnas kvar, dels för att utgöra fotbollsplan och dels för att ge 
en ”skörd” av gräsklipp som behövs som täckmaterial och som golvströ till 
hönsen – detta komposteras förstås tillsammans med hönsgödslet och hamnar i 
grönsaksland och pallkragar. 

 Ankor är en systemkomponent som fyller flera funktioner. De ger ägg, 
bekämpar skadedjur (sniglar). Komponenten ankor skapar dock nya 
designbehov: Ankor behöver vatten. Då en damm planeras i det troligen 
vattensjuka området i närheten av sparrisodlingen är detta dock lätt att 
tillgodose. På vintern behöver ankor ett hus, vilket en del av ladan, nära 
boningshusets ingång, kommer användas till.  På så sätt hamnar ankorna precis 
bredvid vedboden, vilket är en fördel på vintern, då man ändå måste skotta den 
stigen och gå den varje dag.  

 Projektet att bli självförsörjande på kött påbörjas genom sommarbete av 
får, vilket ger en andel av lammköttet, men fyller även funktionen bete och 
gödsling av mark som i ett senare skede ska användas till odling. För att kunna 
hålla djur året om måste stallet först att rustas upp, vilket kommer att dröja mer 
än fem år. 16 



 Buskage och växter är komponenter som fyller olika funktioner, på olika 
delar av gården. Dels skyddar dem mot vinden från öst, den dominerande 
vindriktningen. Till buskagen och växterna väljs buskar och träd med ätliga 
bär och nötter, samt perenna växter. (se bilder och växtlistor nedan). I norr, 
längs gärdsgården, fungerar buskagen även som insynsskydd. Buskage och 
växter används även för att skapa en finare utsikt från köksfönstret. Barnen 
har också uttryckt att de vill ha blommor och ätbara bär, så de placeras nära 
huset. 

 Ytor har ritats in i designen som kommer användas för att utveckla den 
kommersiella odlingen. Sparrisodlingen, som är kommersiell, utökas även. 
Nära hönshuset, för enkel daglig tillsyn, och skyddat av ladorna, ligger en 
plantskola för uppdrivning av egna plantor, träd och buskar. 

I designen har även vissa förslag till planteringar gjorts.  
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Hagaströms gård: 
2018 
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Hagaströms gård: 
2018 
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Hagaströms gård 2023 
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Bilaga 1: PASTE Analys 
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Bilaga 2: Richard Intervju 
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Client Interview: Richard 
8-9 juni, 2013 

Hagaströmsgård 
Hagaströmsgård ligger ca 5 km väster om Gävle. Gården består av två delar: en självhushålningsdel och en kommersiell del. Gården 
innebär: 
annuell grönsaksodling,  
perenna grönsaker,  
frukt,  
bär, 
nötter, 
ägg och kött  från höns och ankor,  
honung, 
kött och mjölk från får, 
växtförsjälning, 
gårdsbutik, 
B&B / turism, 
cafe verksamhet, 
studiebesök och kurser 

Vision 
I framtiden vill Richard att familjen får större delen av sina livsmedel och inkomst från gården, samt att gården är en lönsam verksamhet. 
Den kommersiella delen av gården satsar på relativt lättskötta och dybara produkter (till ex sparris, havtorn och nötter) till restauranger eller 
butiker. Ekologiska grönsakslådor levereras också till hushåll i närheten. På gården odlas däremot inte bröd- eller fodersäd eller större 
mängder potatis. Försäljningen av ekologiska produkter ska inte inriktas mot exklusiv “lyxkonsumtion”, utan ska kunna hålla såna priser 
att även t.ex. barnfamiljer kan handla dem.  

Gården uppfattas som en öppen mötesplats och en resurs för det omgivande samhället. Människor kommer till gården för att handla i 
gårdsbutiken, fika i caféet, delta i en odlingsgrupp, göra studiebesök i skogsträdgården, övernatta i Bed & Breakfast, gå en kurs om 
korgflätning eller för att få sina äpplen pressade till must eller cider om hösten. Under delar av året finns volontärer på gården och hjälper 
till med arbetet.  

Richard lönearbetar ungefär 20 timmar i veckan och tillbringa resten av sin arbetstid på gården. Familjen har ett stort umgänge och släkt 
och vänner kommer ofta och hälsar på och en del hjälper till med vissa sysslor på gården när det behövs. 



Bostadshuset är färdigrenoverat och en vinterträdgård är tillbyggd på sydsidan, vilket gör att mindre energi går åt till uppvärmning 
och vissa grödor kan odlas året om - och bevattnas med gråvatten från huset. Vinterträdgården utgör också ett trevligt 
sällskapsutrymme. Den del av gården som ligger närmast huset och mot grönsakslanden utgör en tydlig privat sfär där familjen kan 
vara lite avskilda från alla mer utåtriktade aktiviteter som pågår på gården och där barnen har trygga lekplatser. 
Också i visionen: att gården är ett lugnt och trevligt ställe att vara på - för både familjen och gäster. 
Vad som fungerar bra redan nu 
Det mer privata området på husets sydsida är ombonat och vindskyddat och fungerar bra för att umgås och för barnens lek 
Hönshuset, hönsgården och grönsakslanden ligger bra till i relation till varandra och i närheten av huset 
Planen framför ladugården fungerar bra för tillförsel av material till gården 
Det nya viltstängslet omgärdar större delen av ägorna kommer att hålla rådjur borta och också göra att norrsidan av trädgården blir 
mer användbar 

Vad som behöver åtgärdas 
En del av ladugårdsbyggnaden behöver renoveras och få nytt tak  
En ny hus byggs för att inhysa gårdsbutik, café och övernattningsrum för Bed & Breakfast-gäster och volontärer 
Skydd mot drivbildning på uppfarten vid “snökanonseffekt” på vintern 
Vattensjuka områden behöver grävas ut och göras om till ett swale / dammsystem. 
Till höger om entrén till huset ska ett område med perenna grönsaker, örtkryddor och salladsgrönsaker utvecklas 
En plan behövs för området till väster om huset där marken kyls av nedgrävda jordvärmekablar och där inga träd kan planteras 

Livsstil 
Anna är sjuksköterska men vill gärna jobbar heltid med gården i framtiden. Hon kommer att vara föräldraledig en tid framöver och 
därmed tillbringa det mesta av sin tid på gården. 
Richard arbetar som journalist och konsult och kan ofta arbeta hemifrån och vara flexibel med arbetstider, samtidigt har han ibland 
väldigt mycket att göra och har svårt att då säga nej till uppdrag av rädsla för att kunden i sådana fall ska vända sig till någon annan. 
Sommartid är det lite lugnare med uppdragen. Det finns generellt sett en inneboende motsättning mellan att vilja lönearbeta mindre 
för att få mer tid till att genomföra projekt på gården och ett samtidigt behov av att tjäna pengar genom lönearbete för att investera i 
samma projekt. De två, snart tre, barnen på 0-4 år behöver också mycket tid och uppmärksamhet.  

Familjen cyklar för det mesta till dagis, livsmedelsbutiker, mormor och morfar och arbete, men i och med att en bebis tillkommer blir 
det kanske nödvändigt att använda bil även för kortare resor. 
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Intressen och hobbyverksamheter 
Intressen och hobbyverksamheter är lite begränsad just nu till barn/familjeaktiviteter, gårdens utvecklingsprojekt (t.ex. 
plantering) och renovering. Tid till familjen prioriteras framför allt annat. 

Familjen vill bli till stor del självförsörjande på livsmedel och odlar redan en del grönsaker och örter, frukt och bär. Det 
är vanligt med gäster i hemmet och ibland blir det större fester i trädgården eller i ladugården. Barnkalas och 
studiebesök förekommer också. 

Begränsningar 
Den största begränsningen är tiden som är svår att få att räcka till. För en del av arbetet med anläggningsarbete tar man 
dock hjälp utifrån, men pengar utgör också en begränsning. Richard och Anna vill inte ta lån för att utveckla gården 
utan behöver spara till varje ny investering.   

Resurser 
Richard och Anna har redan renoverat bostadshuset till stor del och har kunskaper och erfarenheter om renoverings- 
och byggnadsarbete. Både Richard och Anna läser, går kurser och lär sig om permakultur, odling och lösningar för 
hållbar utveckling. Richard är bra på att ta till sig kunskap om tekniska lösningar och applicera dem. Annas pappa är 
duktig på att bygga och kan ibland hjälpa till. Familjen har många vänner som kan hjälpa till med enklare 
anläggningsarbeten och plantering. 

Länsstyrelsen kan bidra med visst investeringsstöd.  

Det finns hur mycket rabarber som helst på gården och dessa skulle kunna tas till vara och utgöra en liten inkomstkälla.  
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Bilaga 3: Client Interview - Anna 
12 juli, 2013 

Vision 
Om några år hoppas Anna att bostadshuset är färdigrenoverat och att familjen till stor 
del är självförsörjande på grönsaker, helst även på kött och kanske till och med på 
mjölk. Det finns då många djur på gården; höns som ger ägg, bin som ger honung, får 
som ger kött och kanske mjölk, grisar under sommarhalvåret för köttproduktion, 
kanske också någon ko. Anna var under sin uppväxt en hästtjej och därför har familjen 
också två hästar, en ridhäst till Anna och en ponny till barnen. 

De flesta djur bor under vintern i stora ladan där man byggt till ett växthus på sydsidan 
där en del av djuren under soliga vinterdagar kan få dagsljus. Under växtsäsongen 
används växthuset förstås till plantuppdragning och odling. Även mot hönshusets 
sydsida finns ett växthus som fungerar på liknande sätt, som vinterrastgård till hönsen 
och som odlingsutrymme under säsong. På boningshusets sydsida har också en 
inglasad vinterträdgård byggts till, men den används i dels som umgängesrum men även 
för odling. I källaren i boningshusets nordvästra hörn har en jordkällare ordnats för 
förvaring av grödor under vinterhalvåret. 

På den f.d. åkern norr om vägen står numera ett anslående multifunktionshus, byggt 
med ytterväggar av halmbalar, där många olika aktiviteter pågår på sommarhalvåret 
och särskilt intensivt på helger. Det finns kafé, Bed & Breakfast, gårdsbutik, växthus 
med aquaponics-odlingar och utrymmen för kurser och evenemang. På sommaren bor 
även de flesta av djuren i anslutning till multifunktionshuset, så att de besökande 
barnfamiljer som utgör huvudmålgruppen kan se dem. 
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Anna jobbar inte längre som sjuksköterska utan försörjer sig helt på en rad olika aktiviteter som är 
knutna till gården. Gården är tillräckligt lönsam så att även Richard kan jobba minst halvtid på 
gården och lönearbeta så lite som möjligt. Förutom det som pågår i multifunktionshuset säljer man 
grödor, t.ex. sparris, nötter och rabarber, till livsmedelsbutiker och restauranger samt till ett företag 
som sätter samman ”Ekolådor” med livsmedel som körs hem till hushåll i närområdet. Anna 
håller också kurser, bland annat i korgflätning. Ekonomiskt finns många olika ben att stå på, så 
familjen är inte beroende av någon enstaka gröda eller aktivitet, vilket ger stor flexibilitet. På 
sommaren har man till och med sådan fart på verksamheten att man behöver ha anställda. 

Arbetet på gården är socialt tillfredsställande genom att det finns så många kontakter med 
människor som kommer till gården. Ett spännande nätverk för kunskapsutbyte, men även 
umgänge, har vuxit fram runt de odlingslotter som man hyr ut till odlingssugna närboende. 
Lotterna ger utmärkta förutsättningar för att nå bra odlingsresultat genom att de ligger innanför 
viltstängslet med tillgång till vatten och redskap att låna. 

Vid den södra tomtgränsen, nere vid Gavleån, finns en brygga som man kan bada från och där 
finns också kajaker för uthyrning. 

Resurser 
En livsmedelsbutik några kilometer från gården är intresserad av att sälja närproducerat. 
En restaurang, Gävligt Gott, i närområdet är fokuserad på lokalt producerade ingredienser. 
Det finns ett företag i Gävle som sätter samman ”Ekolådor” med ekologiska produkter, gärna 
närproducerade, som hushåll kan prenumerera på. 
Länsstyrelsen har varit välvilligt inställda och givit investeringsbidrag som gjort att man kunnat 
satsa på bl.a. viltstängsel. 
Anna är väldigt intresserad av och har kunskaper om djur och deras skötsel. 
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Begränsningar 
Tid 
Pengar – särskilt det tänkta multifunktionshuset innebär en stor investering för exempelvis 
byggkostnader, vägförbättring, parkering, dragningar av el, vatten och avlopp. 
”Mördarsniglar” invaderar från grann-växthusen och kan komma att förstöra vissa av 
grödorna framöver. 
Kunskaper – Anna vill gå fler kurser inom olika områden, t.ex. ytterligare en PDC, en kurs i 
korgflätning, en om djurhållning och en om livsmedelshygien. 

Prioriteringar 
Ladan måste renoveras innan man kan ha djur där vintertid, tills dess kan man bara ha djur 
på sommaren och tanken är att börja med tackor med lamm redan sommaren 2014. 
Renovera färdigt boningshuset. 
Kurser 
Få tid att läsa mer och skaffa kunskaper. 
Odlingar ska anläggas längs med ingången till huset, längs med hönsgården mot innergården 
och köksträdgården. 
Plantera fler saker, särskilt perenner som kan börja ge skörd. 
Några äppelträd på innergården som inte ger frukt ska tas ner för att ge mer plats till barnens 
lek. Ytor för barnen att leka, klättra och sparka fotboll på behöver planeras in. 
Ev en vintergrön häck ska planteras innan för gärdsgården längs med vägen. 
En altan bör byggas på västra sidan av huset. 
Få igång försäljning av rabarber på våren. 
Avskärmning mot grann-växthusen som är fula att se på och där det spelas hög musik på 
sommaren. 

33 



Bilaga 4: Williams åsikter 
William älskar att klättra i träd och han älskar blommor, särskilt rosa med gult i mitten. Han 
trivs bra i hela trädgården och tycker inte att det finns någon del av trädgården som är läskig 
eller behöver ändras. Men han tycker att det ska vara MYCKET blommor! Han gillar att 
smaka på saker i trädgården; gräslök och bär och sådant. 
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