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Översiktskarta. Från Stockholms Central till Krumvägen i Tullinge är det ca 2,5 mil. Fem 
minuters promenad från tomten finns en busshållplats. Med 15 minuters mellanrum avgår två 
bussar mot pendeltågsstationen. Det tar lite drygt 30 minuter med pendeltåg och buss att ta sig in 
till T-centralen. 
 
2) Historik 
Tullinge är en kommundel i Botkyrka kommun i Stockholms län med drygt 17 000 invånare år 
2012. Samhället ingår i tätorten Stockholm och är bland annat känt för den numera nedlagda 
flygflottiljen Södertörns flygflottilj (F 18). 
Under slutet av 1800-talet började stockholmare att flytta ut från innerstaden. Villastäder började 
planeras. Visionen för Tullinge villastad var att locka grosshandlare, industrifamiljer, kryddat med 
konstnärer och artister. I marknadsföringen står bland annat: 
"För dessa villagårdar gäller att där den så önskar, kan hafva plats för ett eller annat stort husdjur, 
en häst eller två ponnies eller möjligen till nytta för stora och små, en ko eller get". 

På Skansberget och Örnberget vid Tullingesjön finns två fornborgar från vikingatiden. Fynd tyder 
på att området varit befolkat sedan mellanstenåldern. På 1800-talet hittades flera föremål från 
bronsåldern och från yngre järnåldern finns lämningar i form av gravfält. 

En del av Uppsalaåsen 

Tullingeåsen (även kallad Tullingestråket) är en rullstensås på Södertörn i Södermanland och utgör 
en del av Uppsalaåsen. Stråket är resterna av en isälv med sedimentavlagringar som sträcker sig 
från Ekerö till Nynäshamn. Delar av det ligger under Mälaren eller utgör de långsträckta sjöarna 
Albysjön och Tullingesjön. 
Vattentäkt. Tullingestråket är ett viktigt grundvattenmagasin för Ekerös, Botkyrkas, Huddinges, 
Haninges och Nynäshamns kommuner.  
Grustäkt. Tullingeåsen nyttjas sedan 1945 även som grustäkt. Rikstenanläggningen är idag den 
största berg- och grustäkten i Stockholmsregionen och dessutom en av de större i Sverige.  
 



                
                    Botkyrka kommun, Stockholms län  

                    Ca 50-70 m  

                 Ca 450–600 mm 

Odlingszon:  Zon 2  

Vegetationsperiod:  170-210 dagar  

Sista nattfrost:  1:a-15:e maj  

                   1:a-15:e oktober  

Medeltemperatur Februari -2 till -5 grader. Juli 16 grader 

 
 
3) Bakgrund 

Platsen för vårt projekt 

Tomten med tillhörande sportstuga köptes 1961 av den nuvarande ägarens farmor, Eva Löfmark. 
Under de första åren byggdes stugan ut från 30 kvadrat till 55 kvadrat. Man byggde även en 
gäststuga om 10 kvadrat.  
Precis som de flesta hus i närområdet tjänade även denna som sommarstuga. I områdets utkant 
fanns dock några villor. I dag har läget förändrats och de flesta husen har byggts om till 
åretruntboenden. 
Fram till år 1982 hämtades dricksvatten från en gemensam brunn cirka 200 meter bort i ett 
skogsbryn. Sedermera kom skogsbrynet att säljas ut av kommunen och det byggdes villor över 
brunnen. Dåvarande ägaren, Jarl Löfmark (pappa till nuvarande ägaren Susanne Löfmark) valde att 
inte ansluta sig till det kommunala vattennätet som då drogs fram. 
Sedan början av 1990-talet har tomten och stugan mest bebotts av Susanne och då under 
sommarmånaderna men hon har även bott där under längre perioder upp till ett år. 
 
 
4) Platsanalys och kartritning 
Vi startade projektet genom att utföra två platsobservationer (mars+april), rita baskarta och därefter 
genomföra en klientintervju.  
Vi skapade en baskarta med hjälp av triangulering. Inledningsvis utgick vi från den tomtkarta som 
Botkyrka kommuns hade på sin hemsida i skala 1:375, men insåg snart att våra mätningar blev 
alltför pilliga. Arbetet underlättades avsevärt efter att vi kontaktat Botkyrka kommun som skickade 
en utskrift av tomten i skala 1:200. Vi lärde oss genom detta att det är viktigt att arbeta med en karta 
som har rätt skala från början.  
 
Kartan visar tomtgräns, huvudbyggnad, gäststuga samt lekstuga. Den har tydliga linjer som visar 
höjdskillnaden per meter. Efter platsobservationer skapades flera sektorkartor såsom vind/ljud, sol, 
zoner och händelser. Vi använde oss av *PASTE och **DAFOR-analys. Utifrån 
platsobservationerna och klientintervjun formulerades sedan vision och målen enligt ***SMART. 
Kartorna har ritats för hand och vi har använt smörpapper i större format för att visa sektorerna 
genom överläggning på baskartan.  
 
* PASTE – Plantor, Animals (djur), System Tools (verktyg) och Events (händelser). 
** DARFOR – Dominant, Abundant (riklig), Frequently (vanliga), Occasional (tillfällig), Rare (sällsynta). 
*** SMART – Specifika, Mätbara, Avgränsade, Realistiska, Tidsbegränsade. 



  
Baskartan, något inzoomad. Huvudbyggnad syns i mitten, lekstuga till höger, 
dass och gästhus till vänster. Skalan är 1:200. 
 

 
Solkarta för Tullinge. Midsommar 21 juni – solen går upp kl 3:32, ner kl 22:07. 
Midvintersolståndet 21 december – upp kl 8:42 och ner kl 14:49.  



 
Sektor vind- och ljudflöden.  Blå pilar illustrerar vinden som vanligtvis kommer från nordväst. 
Vågorna illustrerar ljud som främst kommer från grannarnas trädgårdsmaskiner, mopeder mm. 
 

 
Vegetation, djur samt mark och jordtyp. På tomten råder berg i dagen på många ställen. I övrigt 
finns här större klippblock, morän och på sina håll ett cirka två decimeter djupt lager av humus. 



 
Sektorskarta över vilka aktiviteter som råder på tomten. En stor del av marken används inte. 
I designen ändrar vi på det. 
 

 
Framsidan av boningshuset i kvällssolen. 



5) Vision  
”Tullinge inspirerar passerande och gäster till ökad kunskap om att ett mer hållbart, enkelt liv i 

samklang med naturen i ett villaområde är både möjlig, trivsam och givande. Platsen har en 
tilltalande och utvecklande atmosfär för både kropp och själ. Boendet är energieffektivt och man 
utnyttjar platsens naturliga flöden på bästa sätt. Det sker även odling och produktion vars 
avkastning bidrar till att täcka delar av hushållets behov.” 
 
6) Mål 
• Att utreda och upprätta ett energieffektivt och hälsosamt heltidsboende för familj och gäster. 
• Få ökad tillgänglighet och utnyttjande av hela tomten. 
• Verka för mer odling och produktion för hemmabruk. 
• Ge plats för själslig utveckling. 
 
Mål enligt SMART  
 
• År 2019 är inte boendet längre ett hinder för ett behagligt, energieffektivt och hälsosamt boende. Boendet är således 
utrett och upprättat till ett heltidsboende som är energieffektivt och hälsosamt för familj och gäster. 
 
• Vi når alla delar av tomten år 2016 genom att det finns trappor, stigar, avsatser som är säkert tryggt. Trädgården är 
röjd från hinder och det finns flera små hus och platser att vara på.  
 
• Hushållets behov av grönsaker och animaliska produkter är täckt år 2025 genom att det finns fler odlingsytor, 
djurhållning och tillräckligt med förråd och förvaring för detta. Produktion av höns, ägg, grönsaker, honung samt 
angoraprodukter. Solinsläppet för odling har utökats och växthus finns. 
 
• På nederskiktet har år 2030 en flyttbar jurta byggts upp till att utgöra en skyddad plats för 10-30 personer där olika 
aktiviteter för samvaro och själslig utveckling kan komma till stånd. Den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av 
platsen är i sig själsligt/andligt inspirerande.  
 

 
Jurtor är anpassningsbara och kan användas för fester, utställningar, som tillfälligt eller 
permanent boende, jakt- eller skidstuga, gästrum eller som yoga- och meditationsstuga. 



8) Behov/Designutmaningar/Systemkomponenter och Etik och Principer 
 
De behov och designutmaningar vi satt upp utgår från platsobservationer och klientintervju. Nedan 
följer en tabell där behoven kopplats samman med olika systemkomponenter och designprinciper.  
I nästan samtliga delar ingår principerna 1. Observera och 13. Använd sunt förnuft. Av 
utrymmesskäl är de därför borttagna ur tabellerna. 

HUS/BOENDE 

BEHOV/DESIGNUTMANING SYSTEMKOMPONENTER  DESIGNPRINCIPER 
Avsaknad av hållbar vatten- och 
avloppsförsörjning 

Kommunalt vatten och avlopp dras 
in 

6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter 

Hitta bättre utnyttjande och insamling av 
regnvatten. 

Större tunnor med lock och hål för 
slangbevattning 

4. Från mönster till detalj 
5. Fördröja flöden 
6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter 

Förbättrad värmehållning i huset Tilläggsisolering på vind 
Solceller på taket 
Fjärrvärme/varmvattenberedare 
Liten vedspis i köket 

6. Viktiga funktioner stöds av flera 
systemkomponenter  
5. Fördröja flöden 
 

Ökad boendeyta med beaktande av 
generationsväxling 

Bygga ut en köksdel mot sydöst.  
Loft ovanför köket för två 
sovplatser. Extra gäststuga ca 10 
m2 där utedasset står idag 

8. Integrera istället för att segregera  
2. Bygga resurser. 

Hålla hygienen. Installera dusch och toalett i huset.  
Ev. biobox (biologiskt 
reningsverk) under golvet. 

2. Bygga resurser. 

TILLGÄNGLIGHET 

BEHOV/DESIGNUTMANINGAR SYSTEMKOMPONENTER PRINCIPER 
Svårigheter att ta sig upp och ner på 
tomten idag 

Bygga två trappor och frakthiss 
mellan under- och överskikt 
Belysning med små solcellslampor 
i begränsad omfattning. 

4. Från mönster till detalj 
8. Integrera istället för att segregera 

Liten markyta är användbar för odling och 
umgänge.  

Verandor/avsatser/terrasser byggs 
för odling, säkerhet och umgänge. 
Skapa möjlighet till klättervägg, 
kojbygge, gungor och utegym. 

2. Bygga resurser 
3. Skapa avkastning 
4. Från mönster till detalj 
8. Integrera istället för att segregera 

Det finns många träd i nedre skiktet och 
många är nedblåsta och spärrar av. 

Ta tillvara för ved. 
Se över trädbeståndet för 
garanterad trädförsörjning. 

5. Fördröja flöden 
7. Varje systemkomponent 
uppfyller flera funktioner. 
  . Avfall är en resurs på fel plats 

    
Klättervägg är kul både för vuxna och barn.       Stabila stentrappor ökar tillängligheten på tomten.  



ODLING/PRODUKTION 

BEHOV/DESIGNUTMANINGAR SYSTEMKOMPONENTER PRINICPER 
Det finns få ytor för odling Skapa odlingsbäddar på 

avsatser/terrasser 
Bygga ett växthus vid husvägg 
Öka solinsläppet 

2. Bygga resurser 
  . Arbete är ett behov som 

s stemet inte tillfredsställer  
4. Från mönster till detalj 
5. Fördröja flöden 

Plats för höns, kaniner och bin finns inte 
idag. 
Brist på förrådsutrymmen. 

Göra om lekstuga till hönshus. 
Bereda plats för kaninburar på 
avsatser/terrasser. 
Installera en bikupa. 
Bygga förråd för förvaring av mat 
och verktyg m.m. 

3. Skapa avkastning 
7. Varje systemkomponent 
uppfyller flera funktioner 
10. Avfall är en resurs på fel plats 
12. Använd biologiska resurser 
 

Komposter finns inte idag Skapa platser för varm- och 
trädgårdskompost. 

2. Bygga resurser 
10. Avfall är en resurs på fel plats 
12. Använd biologiska resurser 

SJÄLSLIG UTVECKLING 

BEHOV/DESIGNUTMANINGAR SYSTEMKOMPONENTER PRINCIPER 
Saknar större plats för sammankomster, 
möten, umgänge/övernattning m.m. med 
fler än familjen 

Jurta på nederskiktet för ca  
30 personer 
Badtunna och bastu med 
vedförvaring på nederskiktet 

4. Från mönster till detalj 
8. Integrera istället segregera 
9. Värdesätt mångfald 

Saknar ett helhetsintryck av välmående 
och själslig utveckling 

En plats öppen för alla att ta del av 
och inspireras av. 

9. Värdesätt mångfald 

 
 

 
Ett mål är att skapa odlingar längs bergssidan. Stenarna alstrar värme som gynnar växterna. 
 
 
 
 
 



9) Designens resultat 

1. Utreda och upprätta ett energieffektivt och hälsosamt heltidsboende  
för familj och gäster. 

 

Utbyggnad  
Till boningshuset placeras på nuvarande terrass i sydostlig riktning en utbyggnad på plintgrund med 

pulpettak. Utbyggnaden utgör husets nya kök samt ett loft med sovutrymme för två personer. Den 

stora björken måste tas bort för att ge plats för utbyggnaden. Trädets frånvaro kommer inte bidra till 

någon större förändring av tomtens solinflöde, men kan eventuellt påverka markens vattenmättnad. 

Ny trappa anläggs runt utbyggnadens en hörna för smidig passage. 

 

Ny gäststuga  
Där nuvarande dass är placerad byggs en ny gästsuga, cirka tre meter från den befintliga gäststugan 

står. Det är en skyddad och lugn plats precis invid en bergssida. Nuvarande ek måste tas bort för att 

ge plats för huset som kan bli max 10 m2 stor. Trädets frånvaro kommer att ge ökad sol på området 

för hönsen. 

 

2. Få ökad tillgänglighet och utnyttjande av hela tomten. 

 

Trappa 1 och avsatser 
En trappa leds från gäststuga nummer två ner till underskiktet genom att följa naturliga linjer längs 

bergssidan. Trappan ska vara i trä eller murad sten. I mellannivå skapas en vacker avsats för vila 

och odling västerut med vy över en gammal ek med två stammar att beundra. Åt öster leds avsatsen 

vidare till en bastu och badtunna där även vedlager kommer att finnas. 

 

Trädäck 
Ett trädäck placeras framför den nu existerande uteplatsen i österläge för att utöka ytor för samvaro.  

 

Trappa 2 
En trappa i trä eller murad sten byggs mellan trädäcket och underskiktet för ökad tillgänglighet på 

tomtens västra sida. På mellannivå finns kaninburar samt förråd och foderlager. En kompost 

placeras längst ner vid trappans slut. 

 

Gym och klättervägg 
För att utnyttja berget och skapa aktiviteter för alla åldrar skapas en säker klättervägg. Den kommer 

att finnas på den brantaste delen av berget som är nedan för nu befintlig gäststuga. 

 

3. Mer odling och produktion för hemmabruk. 

Hönshus  
Nära boningshuset (där lekstugan står) byggs ett hönshus som då är lättillgängligt för skötsel och 

kompostering. Kompostering sker i direkt anslutning till hönshuset så att spill från hönsen kan tas 

tillvara på enklaste sätt. Eventuellt kan ett litet förråd byggas i bergsskrevan som finns precis 

bredvid hönshuset men då försvinner utrymmet för kompostering. Ett alternativ är att gör en 

utbyggnad för förråd på en klippavsats bakom syrenhäcken. 

 

 



 
Ett växthus ökar avkastningen av det som odlas. Genom sin placering ger växthuset tillskott av värme till huset. 
 
Odlingsbäddar  
Vid lämpliga skrevor och avsatser längs tomtens sluttning placeras ett antal odlingsbäddar. De 

befintliga odlingsytorna på tomtens övre del är kvar. Då bergssluttningen vetter till största delen 

mot söder och sydväst är solinsläppet gott. Torn och hängrännor placeras ut på lämpliga platser. 

 

Växthus  
Ett växthus placeras längs med huvudbyggnadens sydvästra sida. Växthuset är ca 1,5-2 meter djupt 

och ska skydda huset från vind och samt användas till förkultivering av annueller. 

 

Vattenflöde  
Regnvatten tas tillvara från hustak, trappor och veranda. Vatten från hustak samlas upp genom 

hängrännor som leds vidare till uppsamlingskärl/tunnor. Under och längs med trappor och verandor 

installeras vattenledningssystem som leder regnvattnet till uppsamlingskärl. Vattnet används med 

hjälp av självtryck i slang för bevattning av odlingsbäddarna.  

Uppsamlingskärl/tunnor kan placeras vid husknutar samt bakom gäststuga 1 och om möjligt även 

under det nya trädäcket (trädäcket måste dock vara av värmebehandlat trä för att inte förgifta 

uppsamlat regnvatten). Tunnorna ska ha lock så att inte organiskt material faller i och ha 

slanganslutning i botten för vidare bevattning genom självtryck. 

 

Kaniner  
Kaninburar för ca tre kaniner placeras på en avsats i mellannivå i anslutning till en av trapporna 

som binder ihop över- och underskikt. Kaninburarna passeras varje dag då man kommer till och 

från jobbet med bussen. Spill från kaninerna används till kompostering som finns i nedre delen av 

tomten. Ett förråd för foder är byggt i anslutning till kaninhuset (på mark eller under verandan). 

 



Förråd 
Den befintliga vedboden blir kvar. 

Flera förråd byggs bland annat för biodling, trädgårdsredskap och så vidare. Förråden placeras i 

anslutning till gäststugor och huvudbyggnad.  

 

Kompostering 
Trädgårdskompost placeras nära kaniner, höns, hus samt odlingsbäddar. En risk är dock att många 

komposter ger ett skräpigt intryck. Nära huvudhuset i norrläge (typ där sandlådan idag är placerad), 

ska en varmkompost anläggas.  

 

Plats för själslig utveckling 
 
Bastu och badtunna  
Bastu och badtunna för relax och umgänge placeras avskilt på tomtens nedre skikt. Bastun i 

österläge och badtunnan mer i väst med tanke på solinstrålningen över dagen. Vattnet i badtunnan 

(utan klor) kan användas för bevattning av odlingar. I direkt anslutning till bastun finns en vägg för 

ved. 

 

Jurta 
På den största mest plana ytan på underskiktet placeras en flyttbar jurta på ca 10 meter i diameter. 

En hög bokhäck planteras längs med tomtgränsen mot grannen i öst. Runt jurtan i marken grävs 

diken som kan leda regnvatten till ett uppsamlingskärl alternativt böjbara hängrännor placerade i 

cirkelform. 

 

 
En jurta är ett slags kägelformat tält som bland annat används av nomadfolk i Mongoliet. 



10) Sammanfattning  
 

Vi har använt nästan alla designprinciper i vår design och utifrån behov/designutmaningar har vi 

lagt till systemkomponenter såsom växthus, komposter, förråd, häckar, odlingsbäddar, kaniner, 

höns, bikupa, jurta, badtunna m.m. samt att vi har tagit bort en del träd. Vi har valt att avvakta med 

gråvattenlösningen och biobox. 

 

Systemkomponenterna har främst placerats utifrån tomtens möjligheter med tanke på 

höjdskillnader, solinsläpp samt att de ska vara funktionsmässigt bra och bekväma – till exempel 

placering nära huset där man ofta går. Ett annat exempel är ett växthus intill husväggen vilken fyller 

flera funktioner såsom vindskydd och energibesparing för huset samt att husväggen värmer upp 

växthuset. Växthuset används för odling och kan även fungera som sitt- och förvaringsplats.   

 

Hela tomten förändras så att större delen ska kunna användas. Zon 5 i nederskiktet har blivit zon 1 

(gångväg till och från jobbet), 2 och 3. Trappor knyter effektivt samman den övre och nedre delen.  

I zon 2 och 3 finns perenna odlingar, aktiviteter för familj och vänner såsom klättervägg, 

bastu/tunna samt jurta och komposter.  

 

Även effekterna av sektorer såsom sol, vind/ljud och händelser har påverkats av designen.  

Solinsläpp ökar i och med att flera större träd röjs bort. Det i samband med bygge av 

tillbyggnad/gästhus och trapp- och avsatsbygge. 

 

Vind- och ljudsektorn kan öka något då träden blir färre. För att kompensera det skapar vi en del 

nya vindskydd och insynsskydd i form av häckar. 

 

I händelsesektorn blir det fler aktiviteter i samband med att nederskiktet blir mer tillgängligt.  

I vår design byggs jorden genom odlingsbäddar på avsatser/terrasser, som tidigare var morän och 

stenigt. Stora stenar behålls och bidrar till värme och skydd. Höjdskillnaderna kvarstår men tomten 

blir mer tillgänglig från alla håll. 

 

De viktigaste behoven fylls genom val av systemkomponenter och resiliensen ökar genom att vi har 

åstadkommit en möjlighet att bo på platsen året om. Viktiga funktioner stöds på flera olika sätt 

såsom energiförsörjning genom el, fjärrvärme, vedeldning och solenergi. Vattentillgången säkras 

genom kommunal vattenledning och tillvaratagande av regnvatten. Odling och djurhållning ökar 

också resiliensen. 

 

   Bidrar till att öka resiliensen i hushållet.  



 
Designprojekt Tullinge.  
 



a) Bilaga till tabellen:   
 
1. Observation:  

15 års observationer av ägaren under flera årstider samt två platsobservationer (mars+april) av projektdesigngruppen 

har gett en god bild av hur platsen fungerar idag. 

 

2. Bygga resurser:  

Genom att skapa avsatser/terrasser för odling och produktion som tidigare inte använts alls eftersom en stor del av 

tomten var otillgänglig och stenig. Nu kan jorden byggas och möjligheter till odling ökar. Den stora bergväggen ger 

både skydd och möjlighet till lek. 

 

3. Skapa avkastning:  

Designen ökar trivseln och avkastningen så som produktion av grönsaker/örter, ägg, kött och honung.  

 

4. Från mönster till detalj:  

Platsens mönster, tomtens lutning och solinsläpp har använts i designen samt önskemålen att utnyttja nederskiktet bättre 

i enlighet med naturen, samt göra zon 5 till zon 2.  

 

5. Fördröjning av flöden: 

För att fånga upp vatten har designen fler lösningar med tunnor med lock under hängrännor, uppsamling under 

trapporna samt förvaring av vatten i badtunna. Näringsämnen förs med regnvattnet ner till avsatser och terrasser samt 

odlingar. Trädbeståndet ses över. Nedfallna träd tas om hand för ved och värmehållning. 

 

6. Viktiga funktioner stöds av flera systemkomponenter:  

Resiliensen i dricksvattnet finns i det kommunala vattnet samt genom uppsamling av regnvatten samt lagring av vatten i 

badtunna. Det har skapats egenförsörjning på gödsel genom hönsen och kaninerna. I designen finns fler 

odlingsmöjligheter vilket ökar självhushållningen. Elektrisk spis och vedkamin i köket finns utifall att strömavbrott 

sker. Det finns fler källor till värme i huset såsom vedeldning, el och sol. 

 

7. Varje systemkomponent uppfyller flera funktioner: 

De kvarvarande träden håller energi och ger syre samt är boplats för fåglar och insekter. Genom att installera en bikupa 

utökas möjligheter att både få honung och utöka pollinering. De fällda träden ger ved och utökat solinsläpp på hela 

tomten.   

 

8. Integrera i stället segregera: 

Tidigare helt oanvänd mark är i designen integrerad för utökad trivsel, umgänge och produktion. Genom att skapa 

uteaktiviteter för barn/ungdomar/vuxna bidrar till ökad sammanhållning och trivsel.  

 

9. Värdesätt mångfald: 

Mångfald av odlingsgrödor och vilda växter gynnas. Detsamma gäller människor i olika åldrar. Besökare berikar. 

 

10. Avfall är en resurs på fel plats: 

Höns och kaningödsel utnyttjas. Planerna på en Biobox (mindre anläggning för rening av avloppsvatten och gråvatten) 

gör avfall till en resurs! 

 

11. Arbete är ett behov som systemet inte tillfredsställer: 

Initialt krävs stora arbetsinsatser för att anlägga avsatser/terrasser, bygga verandor, trappor, gästhus, utbyggnad och 

växthus m.m. Därefter är det mindre arbete som krävs för att odla, bevattna, producera m.m. med självtryck i 

bevattningen, perenna växter i odlingarna på terrasser/avsatser, annuella växter i zon 1 (växthus m.m.) samt att träd 

behålls för insekter och fåglar som bidrar till pollinering, bekämpa skadeinsekter m.m. Genom att bygga avsatser för 

odlingar kommer ytan fyllas på ”naturligt” av organiskt material, löv, gräs mm och öka mullhalten.  

 

12. Använd biologiska resurser: 

Höns används för markberedning, bin för pollinering och bekämpning av ohyra samt att jorden byggs och ett bra 

mikroklimat skapas för hållbar odling. För till- och utbyggnad anlitas en granne vilket minskar antalet transporter 

 

13. Använd sunt förnuft: 

Det finns förmodligen inte utrymme för ekologisk toalett – då behövs det sprängas i berg m.m. och det sunda förnuftet 

har beslutat om kommunalt vatten och avlopp. I övrigt finns det ett miljövänligt förhållningssätt hos ägaren, inom 

många områden.   



 
Kanske kommer en skogsträdgård att bli nästa vision och mål för bergstomten i Tullinge, men nu 
tackar vi för oss! 


