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Tulltorp - bakgrund

Hösten 2012 fick vi tillträde till Tulltorp och i maj 2013 flyttade vi 
in. Här bor Eva, Sandra, Tore nästan 3 år och snart en liten bebis. 
Det bor också en utekatt och ca 20 Hedemorahönor här. När vi 
flyttade hit så hade huset stått oanvänt i ca 20 år och innan dess 
länge använts som sommarhus.   

Tulltorp ligger mellan Enköping och Västerås, ca 15km NV om 
Enköping och ca 30 km NO om Västerås. Det är ett torp från 
slutet av 1800-talet beläget i skogen med tre permanent boende 
grannar inom gångavstånd men utan direktkontakt med dem. 
Hela fastigheten är 11.7ha varav ca 2ha är åker/bete och resten 
är skog. På fastigheten finns förutom boningshuset en liten lada,  
gäststuga för sommarboende,  källare, snickarbod och ett 
växthus. Boningshuset är renoverat/tillbyggt på 1960-70-talet då 
övervåningen inreddes och en toalett byggdes till på 
undervåningen. Det är också renoverat och tillbyggt 2012-2013 
då vattenburen värme installerades i huset och en tillbyggnad 
med pannrum, groventré, bad och ett extra rum uppfördes. 

Boningshuset är ca 130kvm stort och värms med ved 
från främst vedpannan i pannrummet där tre stycken 
ackumulatortankar på 500l styck lagrar värmen. I 
köket finns också en vedspis för värme och 
matlagning och i vardagsrummet en kamin. Vatten 
kommer från en borrad brunn. Det finns också två 
stycken grävda brunnar på tomten. Den ena belägen i 
höns- och fruktträdgården och den andra vid 
växthuset och odlingarna.

Tulltorp ligger ca 35 möh i klimatzon III.  

Tulltorp

Tulltorp

Torp i skogen från 
slutet av 1800-talet

Använt som sommarhus 
från 60-talet. 

Oanvänt sen 90-talet.
Vi köpte 2012.

Boningshus, lada, 
gäststuga, källare, 

snickarbod, växthus

Värms med ved; 
Vedpanna, vedspis 

och öppen spis

Vatten från borrad brunn. 
2 st grävda brunnar finns.

Tillbyggt 1960-70-talet 
och 2013.
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Tulltorp - klimatdata

Årsnederbörd 539 mm

Min och max årsnederbörd sen 1901 270 mm och 724 mm, resp.

Antal nederbördsdagar 125 dagar

Vindhastighet årsmedel 3.6 m/s

Högsta medelvindhastighet/månad 3.9 m/s

Lägsta medelvindhastighet/månad 3.1 m/s

De tre dominerande vindriktningar SV 21%, N 16%, S 14%

Klimatzon Zon III

Årsmedeltemperatur 6.2°C

Kallaste månad -3.8°C i januari och februari

Varmaste månad 17.1°C i juli

Vegetationsperiodslängd 185 dagar

Sista vårfrost 1-15 maj 
(enligt SMHI, början juni enligt mig)

Första höstfrost 15 sept – 1 okt

På denna sida presenteras temperatur-,  vind- och 
nederbördsdata hämtat från SMHI. 
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100 m

N

Tulltorp – flygfoto över hela fastigheten

Hela fastigheten på ca 11.7ha där de ca 2ha 
bete/åker syns i den östligaste delen av fastigheten. 
Två av de tre närmaste permentboende grannarna 
syns på bilden.. 

Granne

Granne

Tulltorp

Tomtgräns
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40 m

N

Tulltorp – flygfoto över närområdet till boningshuset
fotot är från april 2013

Tulltorp



 780 m

Tulltorp – boningshus och källare
Den röda pilen på flygfotot till vänster visar från vilket håll som fotot nedan är taget



 880 m

Tulltorp – gäststuga och lada
Den röda pilen på flygfotot till vänster visar från vilket håll som fotot nedan är taget
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Tulltorp – växthus
Den röda pilen på flygfotot till vänster visar från vilket håll som fotot nedan är taget



 1080 m

Tulltorp – snickarboden och ved
Den röda pilen på flygfotot till vänster visar från vilket håll som fotot nedan är taget
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1. Tulltorp
2. Likasinnade grannar
3. Grävare
4. Traktorkunnig
5. Aktiv hembygdsgård
6. Kaningård
7. Får i liten skala
8. Brukshästar
9. Hjälpsam bonde
10. Eko-mjölkgård

Utanför kartan:
+ Mona och Ivan
+ Tortuna
+ Anita med djur
+ Tord med honung
+ Våra föräldrar
+ Patrik – bilkunnig
+ Eko-spannmål (Håkan)

1.

2.

3.4.

5.

4.

2.

7.

6.

8.

10

9.

1 km

Tulltorp – inventering av närområdet
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Tulltorp – baskarta för hela fastigheten
 

höjdkurvorna i kartan är med ekvidistans 0.5m.

Tulltorp

Väg
Väg

Granne

Granne

Källa

“Stora vägen”
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Övrigt

Lövskog

Bete
Gran

Tall

Tulltorp – baskarta för hela fastigheten
 

Fördelningen av mark för hela fastigheten på ca 11.7ha visas i cirkeldiagrammet till höger.
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Inzoomad och detaljerad baskarta

~120m

Tulltorp – inzoomad baskarta
 

Den del av fastigheten som störst fokus ligger på visas i de detaljerade kartor som visas på kommande 
sidor och det är också för detta område som i stort sett hela designen fokuseras.
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Tulltorp – detaljerad baskarta
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Tulltorp – detaljerad baskarta - förklaring

BARRTRÄD

LÖVTRÄD

FRUKTTRÄD

BUSKE

BÄRBUSKE

ETTÅRIGA GRÖNSAKER

STEN

VATTENBRUNN

DIKE

STENBELAGT

GRÄSMATTA

KOMPOST

STÄNGSEL/STAKET

EKVIDISTANS 0.5 M
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20 m

ZON 1

ZON 2

ZON 3

Tulltorp – detaljerad baskarta - zonindelning
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20 m

Tulltorp – detaljerad baskarta - sektorer
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Jord
Mycket sten! Huset är byggt på 

moränkulle. Lägre mark är lerjord.

Djur - skadegörare
Älg, räv, ormvråk, vildsvin, hare, möss, 

myror

Vatten

Källa i SV delen. 
Flera diken genom fastigheten. 

Blöt/fuktig skogsmark i V.
Borrad brunn+

2 grävda brunnar

Skönhet

Utsikt från köksfönstret
Fruktträden inne i granskogen.

Eldplatsen på kullen.
Talldungen vid odlingarna.

Tulltorp – platsanalys
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D
Dominant

A
Abundant

F
Frequent

O
Occasional

R
Rare

P
Plants

Träd Tall, gran Björk Asp, alm, 
äpple En, sälg

Ek, lärk, 
päron, 
körsbär

Buskar Krikon, 
hallon

Vinbär, 
krusbär Syrén

A
Animals

Älg, hare, 
ormvråk, räv, 

möss
Myror Vildsvin, hjort Varg, lo, 

orm

S
Structure

Två infartsvägar (grus), elledning, markbädd

T
Tools

Traktor

E
Events

Wwofare under sommaren. 

Tulltorp – PASTE och DAFOR analys



VISION för TULLTORP
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En ekologisk tanke
finns i allt vi gör

Vi är 
självförsörjande på 
det vi finner glädje i 
att producera

Vi har en 
gemenskap inom 
och utanför gården 
där vi hjälps åt och 
delar med oss Vi ger oss 

utrymme för 
hantverk, lek och 
musik

Tulltorp 
– hållbart i stort och smått



MÅL för TULLTORP
INOM 1 ÅR

Mål Utvärdering

• Byggt tak till bilarna bakom ladan

• Ordnat med vedhantering

• Byggt upp provisoriskt tak för traktorn 
(garagetält edyl)

• Täckt nyplanteringen och nya 
odlingslandet vid nya vägen med halm 
och kartong

• Gjort färdigt lister etc i  sovrum och 
tillbyggnaden 

• Lärt en ny julsång på piano och spela vid 
lilla julafton (Eva)

• Lagat kläder

• Ordnat för tidig plantuppdragning

• Börjat samla material till nytt växthus

• Byggt utekök, ett rätt enkelt för att bli 
säker på att platsen fungerar

• Lärt ett nytt stycke på valthorn för att 
spela upp vid första majbrasan (Sandra) 

• Renovera kök inomhus

• Ta till vara regnvatten från tak

• Plantera träd för skuggning vid huset

• Gå skogsträdgårdskurs (Sandra)

• Gjort färdigt plantering vid nya vägen 
(körsbärsträd, så in klöver, dela och 
plantera ut rabarber)

• Planterat diverse blommor kring odlingar 
för insekter

• Ordnat små vattenspeglar här och där för
djur

22



INOM 3 ÅR

Mål Utvärdering

• Lagt om tegeltaket på boningshuset 
inklusive byte av papp och läkt

• Bytt tak på uteplatsen

• Bytt plåttak på jordkällaren till jordtak

• Byggt växthus av gamla fönster med plats
för uppvärmt miniväxthus inuti för tidig 
vår

• Producerar ägg till försäljning

• Satt upp stängsel och har 
sommarbetesdjur

• Byggt solfångare för sommar-varmvatten

• Håller kurser inom hållbart leverne

• Odlar hela femudden

• Hägnat in femudden som skydd mot vilt i 
skogen

• Anlagt liten damm vid femudden

• Byggt och gjort iordning lekplats vid 
femudden

• Installerat en skorsten till kaminen i  
Tomtebo

• Förbättrat mikroklimatet vid femudden 
och fruktträdgården (frostskydda)

• Ordnat plats för att odla vintergrönsaker 
inomhus (groddning, paprika etc)

• Byggt flera insektshotell

• Gjort iordning grillplats med stenar runt 
elden och bänkar vid lilla utsiktsplatsen

23



INOM 5 ÅR

Mål Utvärdering

• Odlar spannmål till hönsen

• Har egna får

• Byggt ordentligt traktortak/skjul

• Renoverat vardagsrum

• Anlagt damm att bada i

• Byggt bastu vid dammen

• Gjort iordning en meditationsstig genom 
skogen. Stigen går genom skog varvat 
med odlade trädgårdsgläntor

• Gjort om de överflödiga gräsmatteytorna 
framför Tomtebo och snickarboden till 
”högre avkastning - mindre arbete” ytor

• Skapat skogsträdgård i ”skogen” mellan 
hönsgården och femudden

• Sålt ved i säckarna (=blivit av med 
vedsäckarna)

24



INOM 10 ÅR

Mål Utvärdering

• Har egen ko som vi får mjölk från till ost, 
smör etc

• Inrett ladulogen till samlingslokal

• Tagit älggräsytan i besittning bredvid 
femudden

• Anlagt en vattenpark 

• Brukar åkern längs med nya vägen

25



FORTLÖPANDE MÅL

• Ha volontärer

• Årligen återkommande festligheter som t.ex första majeldning, lilla julafton 

• Resa runt på inspirationsbesök till andra med liknande eller besläktade intressen och idéer 
samt för att inhämta ny kunskap och skapa kontakter

• Fortsätta bygga upp grannsamverkan. Bygga upp pool av delade verktyg, bil, släp etc.

26
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Designförslag för Tulltorp
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Designförslagen i korthet

Här ges en överblick över de designförslag som är markerade i 
kartan på föregående sida. Några av förslagen är endast 
förklarade i korthet här. Andra är beskrivna i större detalj och då 
finns en sidhänvisning given efter designförslaget.

DESIGNFÖRSLAG 1 – VEDHANTERING. Se sidan 33.

DESIGNFÖRSLAG 2 – KURSLOKAL. Se sidan 34. 

DESIGNFÖRSLAG 3 – DAMM OCH BASTU. Se sidan 35.

DESIGNFÖRSLAG 4 – VÄXTHUS. Det befintliga växthuset är ett 
enkelt växthus med presenningstak. Vi önskar ersätta detta med 
ett något större, ca 4x10m, byggt med gamla fönster och 
trästomme. Här ska finnas plats för plantor med extra 
värmebehov och även uppdragning av tidiga plantor.

DESIGNFÖRSLAG 5 – ODLINGSBÄDDAR I FEMUDDEN. Med den 
grävda brunnen i centrum bildar odlingsbäddarna en femudd. 
Bäddarna är upphöjda. De första tre är uppbyggda av kodynga 
och halm. De sista två av massor från dammen.

DESIGNFÖRSLAG 6 – LEKPLATS. Klätterställning och/eller koja i 
trädet, gungor, rep etc som ger möjlighet att leka nära både 
odlingarna och uteköket.

DESIGNFÖRSLAG 7 – UTEKÖK. Se sidan 36.

DESIGNFÖRSLAG 8 – NÖTLUND. Se sidan 37.

DESIGNFÖRSLAG 9 – OMVANDLING AV GRÄSMATTEYTOR. Se 
sidan 38. 

DESIGNFÖRSLAG 10 – KÄLLARTAK. Byte av befintligt plåttak till 
jordtak för att bättre isolera mot kyla och värme under vinter 
respektive sommar.

DESIGNFÖRSLAG 11 – TA TILLVARA REGNVATTEN. Se sidan 39. 

DESIGNFÖRSLAG 12 – SOLFÅNGARE. Installera solfångare på 
taket för att minska vedbehovet (=minska arbetet)

DESIGNFÖRSLAG 13 – GRILLPLATS. Plats med vacker utsikt och 
kvällssol. Fridfullt att sitta här och umgås.

DESIGNFÖRSLAG 14 – TRAKTORSKJUL. Enkelt tak för traktor och 
utrymme för diverse annat som också mår bra under tak. Platsen 
är tidigare parkeringsplats och därför redan hårdgrusad.

DESIGNFÖRSLAG 15 – NY VÄG. Enkel grusning för att möjliggöra 
körning med traktor mellan gamla och nya vägen.

DESIGNFÖRSLAG 16 – ODLINGSBÄDD. Rabarber och bärodling i 
ny bädd som är massor som blev över efter iordningsställande av 
markbädd för avloppet. Strax utanför kartan österut, planeras 
mindre skogsträdgård med körsbärsträd, diverse bärbuskar och 
perenna marktäckare.

DESIGNFÖRSLAG 17 – PARKERING MED TAK TILL BILAR. 
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När man är nästan framme vid Tulltorp går man förbi 
skogsträdgården. Här står körsbärsträd, flera olika slags 
bärbuskar och diverse ätliga, perenna marktäckare. När man 
fortsätter upp mot boningshuset passerar man en äng full av 
blommor och insekter. Väl uppe vid huset finns plats för lek i 
sandlådan eller på gräset, möjlighet att plocka av örter och 
sommargrönsaker ur odlingsbäddarna eller sätta sig och pusta ut 
i hängstolen under altantaket. Sedan kan man fortsätta ner till 
hönsen i fruktträdgården. Hönsen får sin lust till sprättande och 
letande efter godsaker tillfredställd i den stora utegården och 
träden får hjälp att hålla mängden skadedjur lågt. Vatten från 
ladutaket samlas i behållare så det är lätt att vattna både träd 
och höns. 

Från hönsen kan man gå mot de stora odlingsbäddarna, 
Femudden, och växthuset genom en lund av hassel och 
valnötsträd. I Femudden, som är centrerad kring en gammal 
grävd brunn, odlas framförallt grönsaker för vinterlagring. 
Vattnet i brunnen riskerar att sina under torra somrar och därför 
leds regnvatten från taken på boningshuset hit ner. Mellan 
Femudden och nötlunden ligger ett utekök där man kan tillaga 
mat under sommarhalvåret där maten enkelt skördas alldeles 
intill. På hösten när en del av skörden ska kokas in som konserv 
eller på annat sätt tas tillvara så görs det enkelt i uteköket som är 
på vägen mellan odlingarna och jordkällaren. Från uteköket har 
man – särskilt om man klättrar upp i trädkojan på lekplatsen som 
ligger i anslutning till odlingarna och köket - utsikt över 
Femudden, växthuset och en stor damm. I dammen går det att 
bada och bredvid den finns också en bastu så att man kan göra 
sig riktigt ren. I anslutning till dammen ligger en byggnad, en 
blandning av solskepp och hobbithus, som fungerar som 
kurslokal. Även från kurslokalen kan man njuta av skönheten av 
odlingarna och vattenspegeln i dammen. 

Går man vidare norrut förbi kurslokalen kommer man till hjärtat i 
uppvärmningen av husen: veden. Här samlas träd från skogen, 
framförallt från fastighetens norra delar. Den kapas, klyvs och 
lagras för att sedan köras med traktor direkt in i pannrummet. 
Traktorn står parkerad i skydd av ett enkelt tak på vägen tillbaka 
mot huset. 

Tankar kring designen
- en rundvandring

När man går här rundar man en kulle som utgör högsta punkten 
på fastigheten. Här ligger en grillplats med kvällsol och utsikt in i 
den glesa tallskogen norrut, där fåren går och betar. 

Designen möjliggör att man enkelt når alla stora viktiga 
systemkomponenter såsom höns, odlingsbäddar, damm, 
vedhantering etc genom att antingen gå direkt dit från 
boningshuset som ligger i centrum eller genom att passera förbi 
när man går en runda runtomkring boningshuset. Flera viktiga 
systemkomponenter såsom betesdjur, meditationsstig och 
ytterligare en damm vid en källa i sydvästra delen av fastigheten 
är inte med i designen då de befinner sig utanför den detaljerade 
baskartan. Detta för att begränsa omfattningen på 
projektarbetet.
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Tankar kring designen
- etik, principer, resiliens och måluppfyllning

ETIK – OMSORG OM JORDEN - OMSORG OM MÄNNISKORNA - 
RÄTTVIS FÖRDELNING
Tulltorp är, som visionen säger, tänkt att vara en plats för 
hållbarhet i stort och smått. En plats där djur och växter finns i 
stort antal och variation. Där jorden, luften och vattnet är friskt. 
Där människor som bor här eller kommer på besök finner glädje 
i arbetet med gården, har platser att umgås på och tid för 
reflektion och kreativt skapande. Vi brukar jorden här och 
behöver på så vis inte ta lika mycket resurser från andra platser. 
Det vi inte kan producera själva inhandlar vi genom lokala 
nätverk eller väljer produkter som vi på annat sätt vet har 
tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser också till att lämna en 
levande och frisk jord efter oss till kommande generationer.

TOLV PRINCIPER INOM PERMAKULTUR
[Observera] För två år sedan började vi våra observationer av 
Tulltorp. Med kritiska sinnen undersökte vi platsen under 
sommaren/hösten 2011 innan vi köpte gården. Sedan har 
observationsstudierna fortsatt genom olika årstider och tider på 
dygnet, genom arbete och lek eller stillhet på en sten eller vid ett 
träd. Det har gett oss en närhet och stor kunskap om platsen. 

[Bygga resurser] All odling i designen är täckodling. Dels för att 
minska avdunstning och ogrästryck men också för att ständigt 
återföra näring, bygga struktur av jorden och i möjligaste mån 
efterlikna naturen. På tomten finns flera komposter; en isolerad 
hushållskompost, en lövkompost för såjord och en grovkompost, 
som ger material att skapa en livskraftig jord. Vi siktar mot att 
skapa en jord med hög humushalt som skapar goda förutsättning 
för grödor genom god struktur, näring och kapacitet att hålla 
vatten.

[Avkastning] Designen innehåller odlingsbäddar för ettåriga 
växter på ca 500 kvm vilket är en storlek som är uppskattad att 
räcka till för en familj på fyra personer att producera de 
grönsaker och rotfrukter som behövs för ett år. Proteinkällor är 
ägg från hönsen, kött från tuppar, mjölkprodukter antingen från 
den ekologiska mjölkgården i närheten eller från vår egen ko 
längre fram i tiden samt kött från de betesdjur som finns med i 
ett större designförslag för hela fastigheten men som inte tas 
upp här. 

Nötlunden kommer också att ge viktigt tillskott av fet och 
proteinrik föda. I vår närhet finns redan viss grannsamverkan 
med byte av tjänster och produkter. Detta är också något som vi 
aktivt vill utöka i vår design för att öka möjligheten till högre 
avkastning i vår närregion.

[Från mönster till detalj] På föregående sida, en rundvandring i 
Tulltorp, ges en bild av helheten av designen. På kommande 
sidor följer en mer detaljerad bild av hur vi tänkt kring några av 
designförslagen.

[Fördröjning av flöden] Regnvatten både från boningshuset och 
ladutaket samlas upp i stora behållare istället för att bara 
försvinna ner i gräsmattan. Vid stora mängder regnvatten från 
boningshuset leds överflödet ner till en damm och en grävd 
brunn vid Femudden. Energi för uppvärmning av boningshuset 
och kurslokalen kommer från ved från skogen och solfångare på 
taket. Att marken i skogsträdgården är täckt av perenna växter är 
ett annat exempel på fördröjning av flöden då näringsämnen 
binds till platsen istället för att lakas ur så som hade hänt om 
jorden varit bar.

[Viktiga funktioner stöds av flera systemkomponenter] Vatten till 
bevattning finns att tillgå från regnvattenuppsamling, en grävd 
brunn samt en borrad brunn. Dricksvatten däremot finns endast 
från den borrade brunnen då kvaliteten på det andra vattnet är 
okänd. En annan mycket viktig systemkomponent är 
uppvärmning av boningshuset under vintern. Det sker genom 
vedeldning, huvudsaklingen i en vedpanna. Vedpannan är 
fläktdriven och behöver därmed en liten mängd el. Fördelen 
med denna panna är att den har mycket hög verkningsgrad. 
Nackdelen är elberoendet. Vid strömavbrott kan huset istället 
värmas med vedspis och kamin i vardagsrummet. Vedspisen gör 
också att vi kan laga mat utan att vara beroende av el. 
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Tankar kring designen
- etik, principer, resiliens och måluppfyllning

[Systemkomponenter har flera funktioner]  Den stora dammen är 
ett exempel på en systemkomponent som uppfyller flera 
funktioner. Den skapar livsförutsättningar för flera olika djur- och 
växtslag, är en vattenbuffert, ger glädje då vi älskar att bada, är 
vacker och ger plats för ro och stillhet. 

[Mångfald] Designen innehåller många olika slags miljöer; från 
öpnna gräsmatteytor, odlingsbäddar, äng, skogsträdgård till skog. 
Det finns en blandning mellan kultiverade ytor och mer 
“ostädade” naturliga ytor vilket ger förutsättningar för många 
olika slags växter och djur att trivas. Då vi bor i skogen behöver vi 
dock lägga till vissa begränsningar (=stängsel) av den redan rätt 
rika mångfalden av vilda djur i skogen för att förhindra att de 
skadar odlingar eller  tamdjur. 

[Avfall är en resurs på fel plats] Återanvändning av material inom 
platsen är en självklarhet. Ett exempel på detta är de 
fönsterluckor som blivit över från boningshuset. Först har de fått 
tjänstgöra som färgprover då de målades i olika färger för att 
bestämma kulör på golv och väggar på ovanvåningen. Sedan har 
de fått bli garerobsdörrar i ett skafferi i anslutning till köket. 
Gångjärn och metalllister från fönsterluckorna har kunnat 
bockats om och användas igen också. Detta tänk genomsyrar 
hela designen då det är mycket energisparande speciellt som vi 
har rätt långt till närmaste affär.

[Lösning finns i problemet] En del av de tidigare mycket stora 
ytorna med gräsmatta har i designen förvandlats till äng. Istället 
för att behöva lägga tid och energi på att återkommande klippa 
gräset här så får gräset tillsammans med insådda ängsväxter 
växa sig högt och kräver endast att vi slår det en gång om året. 
Platsen ger då också förutom minskat arbete biologisk mångfald 
och skönhet.

[Arbete är ett behov som designen ej tillfredsställt] Femudden, 
de stora odlingsbäddarna sydost om boningshuset, är placerad 
på bördig och förhållandevis fuktig mark med en grävd brunn i 
centrum. En tanke med detta är att minimera vårt behov av att 
vattna och göra det så enkelt som möjligt vid behov. 

[Biologiska resurser]  Designen bygger på att så mycket som 
möjligt utförs och är uppbyggt av biologiska resurser. Till exempel 
att timmer från skogen används till ved eller virke, hönsen 
hjälper fruktträden att må bra och betesdjur får beta i skogen för 
att hålla tillbaka sly. Användande av en traktor finns dock med i 
designen av t.ex vedhantering och det är slutsatsen efter mycket 
vägande av för- och nackdelar, där tidseffektivitet vann.

RESILIENS
Designen innehåller stora odlingsytor av både ettåriga grönsaker, 
frukt och bär, nötter samt perenna ätliga växter. Det finns redan 
höns på gården och på sikt ska också några betesdjur bo här 
vilket ger tillskott av protein till kosten. Detta kommer att ge oss 
det mesta av den mat som vi behöver under året. Det kommer 
dock alltid finnas saker vi behöver köpa, både mat och 
framförallt andra produkter. Vår inkomst kommer att vara spridd 
på deltidslönearbete utanför gården för Sandra, försäljning av 
överskott av det vi odlar och från djuren samt kursverksamhet. 

Två saker som redan blivit verklighet är ökad grannsamverkan 
och uppvärmning av boningshuset. Vi har tagit upp en tidigare 
igenlagd väg som gör att vi delar stor del av vår privata väg ut till 
den större vägen med två grannar. Vi kommer därmed kunna 
dela på plogning och skötsel av vägen. När det gäller 
uppvärmning så var huset uppvärmt med direktverkande el när 
vi flyttade in. Detta har vi bytt mot vattenburen värme och 
vedpanna samt renoverat skorstenen så att den gamla vedspisen 
och kaminen går att använda.

En del som vi tycker känns mycket viktigt för att skapa resiliens 
på lång sikt är att ge plats för rekreation, umgänge och stillhet. 
Detta för att skapa ett liv och arbetsklimat som har balans mellan 
arbete och återhämtning och därmed skapa långsiktig 
hållbarhet. Dammen och bastun, meditationsstigen som inte 
nämns i detalj i denna rapport men som finns med i en större 
design av Tulltorp är delar som kan hjälpa för att skapa denna 
balans.
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Tankar kring designen
- etik, principer, resiliens och måluppfyllning

Andra delar av designen som ökar resiliensen för Tulltorp är 
regnvatteninsamling som ger stabilare vattentillgång under 
torrperioder, omvandling av gräsmatteytor för att minska 
arbetsinsatser för sådant som ger dålig avkastning och 
möjligheter för stor biologisk mångfald genom äng, dammar, 
fågel- och fladdermusholkar, rishögar etc.

VISION  OCH MÅL
Visionen om ett hållbart Tulltorp i stort och smått, blir verklighet 
genom många av de olika förslagen i designen t.ex dammen, 
kurslokal med verksamhet, ytterligare odlingar, etc. 

När det gäller huruvida designen hjälper till att uppfylla målen så 
har designen utgått från de mål som vi satt upp, se sidorna 22-
26.

ZONER OCH EFFEKTER AV SEKTORER
Den största förändringsom designen kommer medföra för 
zonindelning är att utöka zon 2 och 3 till de delar där nötlunden, 
dammen och kurslokalen ligger, åtminstone för sommarhalvåret. 
Detta är områden som tidigare besöktes sällan. 

När det gäller effekten av olika sektorer så innehåller designen 
en förstärkning av de sektorer med utsikt t.ex utsikten från 
köksfönstret där det finns en äng, odlingsland och skogsträdgård, 
en grillplats är förlagd till kullen bakom huset och uteköket ligger 
i skogsdungen intill Femudden med utblick över odlingar, damm 
och skogen. 

Vinden kommer framförallt från sydväst men kalla nordliga 
vindar förekommer också. Därför har vi strävat efter att behålla 
eller sätta in vindskydd för dessa vindar i designen.

På den fuktiga marken norr om växthuset är dammen placerad i 
designen för att utnyttja mark som annars är svår att använda. 
Samma ska gäller med platsen för vedhanteringen. Den ligger 
där det tidigare var mycket lerigt. I designen är det grusade 
platser, strategiskt placerade mellan skogen därifrån träden 
kommer och boningshuset.
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Designförslag 1 - Vedhantering

MÅL: ORDNAT FÖR VEDHANTERING 
TID: 1 ÅR
Ordna plats för kapning och klyvning av ved samt lagring av 2 års 
förbrukning av ved. Det ska vara smidigt och tidseffektivt. Veden 
ska behöva flyttas minimalt antal gånger.  

DESIGNFÖRSLAG:

Två stycken ytor som är stora nog att rymma 1 års förbrukning 
vardera grusas så att det går att gå och köra traktor även i blött 
väder utan att försvinna i lera. Gruset gör också att veden kan 
torka bättre än om det är växtlighet under. På gruset kan också 
den hydrauliska vedkapen/klyven enkelt flyttas manuellt de 
gånger som den används. Veden staplas på pallar som täcks av 
enkelt tak av presenning eller plåt. Den kan sedan hämtas med 
traktor och köras direkt in i pannrummet. Veden behöver 
därmed bara staplas en gång innan den eldas. 

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:

De två platserna för veden ligger i direkt anslutning till den 
gamla vägen, på mark som är lättillgänglig och mellan skogen där 
mycket av veden hämtas och boningshuset. En nackdel med 
förslaget är behovet av att använda tratkor. En fördel är att det är 
tidseffektivt då veden endast behöver staplas en gång och sedan 
kan köras rätt in till pannan. Den västra grusade ytan kan också 
användas som infartsväg då arbeten med damm och kurslokal 
ska göras.
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Designförslag 2 - Kurslokal

MÅL: KURSLOKAL 
TID: 5 ÅR
Byggnaden ska rymma ca 20-25 personer och göra det möjligt att 
hålla kurser även då vädret inte är så angenämt utomhus. Huset 
ska smälta in i naturen och ska samtidigt som det är en kurslokal 
fungera som inspirationskälla till hållbart byggande.

DESIGNFÖRSLAG:

Byggnaden tar inspiration från Jord/solskeppshus och hobbithus 
eller jordkulehus. Helt enkelt en byggnad med stora fönster åt 
söder för att släppa in maximalt med solenergi under de kallare 
årstiderna och med isolering i form av jordmassor. Då vårt klimat 
är så pass kallt kommer det att finnas en eldstad i byggnaden för 
uppvärmning under vinterhalvåret. Rummet inuti har mjuka 
former och är ljust av de stora fönsterna åt söder. Här finns plats 
för ca 20-25 personer.  

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:

Detaljer kring hur huset ska konstrueras är långt ifrån färdiga. 
Men grundidén är att bygga ett hus i material i så stor 
utsträckning från närområdet. T.ex kan jordmassorna för att 
bygga väggar och tak tas från dammbygget. En stor fördel med 
platsen för kurslokalen är utsikten över dammen och odlingarna 
och närheten till boningshuset men ändå avskilt. Närheten till 
odlingarna gör också att lokalen kan fungera som plats att dra 
upp plantor under tidig vår/vinter då mycket ljus kommer in från 
söder. 

+
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MÅL: DAMM OCH BASTU 
TID: 5 ÅR
En damm att bada i, en vattenspegel att blicka ut över för en 
stunds stillhet och en hemvist för trollsländor. En bastu för att 
göra sig ren, komma ner i varv och umgås med vänner i. 

DESIGNFÖRSLAG:

En damm på 100-150 kvm och som är ca 2 m djup som djupast 
är tillräckligt för att skapa möjlighet för ett ekosystem i balans 
och som ger utrymme till bad. Dammen består av en djup del 
och grundare områden i kanterna där stora mängder 
vattenrenande växter kan växa. Troligen kommer en mindre 
damm finnas bredvid, full av vattenrenande växter, dit vattnet 
pumpas från den stora dammen för att sedan rent kunna rinna 
tillbaka till den stora dammen igen. Intill dammen ligger en 
vedeldad bastu. 

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:

Idag är platsen där dammen är planerad att ligga en öppen yta 
beväxt med gräs och älggräs. Fördelen med att lägga dammen 
här är att marken är svår att använda till annat och möjligen står 
grundvattnet så pass högt att ingen dammduk är nödvändig. Det 
får en provgrop avgöra. Men den största fördelen är att det 
skapar en helhet av olika komponenter tillsammans med 
odlingarna och kurslokalen. Bastun intill är tänkt att kunna 
användas som sådan eller som en plats att bara sätta sig för att 
komma till ro och se ut över vattnet och odlingarna och lyssna på 
den omgivande skogen.

Designförslag 3 – Damm och bastu
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Designförslag 7 - Utekök

MÅL: UTEKÖK 
TID: 1 ÅR/5 ÅR
På kort sikt behövs ett utekök för att skapa ett alternativ då 
inomhusköket är i stort behov av renovering.
På längre sikt ska uteköket vara ett umgängesrum utomhus där vi 
också tar hand om grönsaker och frukt. Det ska vara placerat så 
att det är behagligt att vistas där under sommarhalvåret och så 
att det är praktiskt att komma dit från odlingarna och sedan 
vidare till jordkällaren. Rinnande vatten ska finnas i köket liksom 
vedspis och bakugn så att tillagning kan ske med ved från 
skogen.

DESIGNFÖRSLAG:
[1. -kort sikt] Elspis och ugn samt diskho med rinnande vatten, 
som tas med trädgårdsslang från boningshuset. Några 
arbetsbänkar samt skåp. Kallförvaring i form av ett grävt hål i 
marken med ordentlig isolering i locket (möjligen med ficka för 
frysklabbar). Ett matbord och bänkar/stolar. Ett tak av spänd 
tältduk som skyddar för regn.

[2 – lång sikt] Vedspis och murad bakugn eller rocket stove. 
Ordentliga arbetsbänkar med plats för stora kärl. Stor diskho där 
det är enkelt att skölja av skörd och diska stora byttor. Bord och 
bänkar. Dels i liten skala för vår familj men också med möjlighet 
att sitta en större grupp. Samma sorts tak och kyl som i förslaget 
ovan.

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:
Uteköket placeras nere vid femudden.  Placeringen är bra då den 
ligger nära odlingarna och är på vägen mot jordkällaren. Blir 
dock intressant att se hur mycket insekter som finns och hur 
mycket sol/skugga vi önskar i köket. Det mer provisoriska köket 
som byggs upp på kort sikt blir därmed ett bra test av platsen 
innan mer permanenta saker som bakugn byggs.
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Designförslag 8 – Nötlund

MÅL: NÖTLUND 
TID: 5 ÅR
Nötlunden ger viktigt tillskott till självhushållningen med fet och 
proteinrik föda. 

DESIGNFÖRSLAG:

Framförallt hasselbuskar/träd och valnötsträd är tänkta att växa i 
nötlunden. Den valnöt som verkar mest lovande är den svenska 
hjärtnöten Kalmar och bland hasselsorter verkar Lamberts 
Filbert pålitlig i vårt klimat, med Waterloo eller Cosford som 
goda pollinerare. Ätlig kastanj är också något som vi önskar odla 
men som troligen kommer att få stå på annat håll då träden på 
sikt kommer att ta mycket plats i anspråk. Förslag på sort är 
Marigoule.

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:

Nötlunden är placerad mellan höns/fruktträdgården och 
Femudden. Detta binder samman de två delarna med ett öppet 
trädlandskap som ligger i skyddat söderläge för att skapa ett 
gynnsamt klimat. De hasselträd som än tänkta att planteras nära 
gräsmatteytan söder om boningshuset är tänkta att förutom 
nötter också ge skugga under varma sommardagar.
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Designförslag 9 – Omvandla gräsmatteytor

MÅL: OMVANDLADE GRÄSMATTEYTOR 
TID: 5 ÅR
Vi önskar ha mindre arbete med gräsklippning och skapa större 
avkastning av ytorna än vad gräsmattan ger.

DESIGNFÖRSLAG:

Slänten framför gäststugan är en gräsyta som är mycket solig och 
torr och den skulle därför kunna passa bra som äng. Gräsytan 
väster om huset, framför snickarboden, är frodigare och är 
därför tänkt att bli odlingsbäddar. Gräsmattan i sydväst, norr om 
nötlunden (se designförslag 8), är i designen planerad som 
miniskogsträdgård med några fruktträd, bärbuskar och perenna 
marktäckare.

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:

En del gräsytor, såsom runt huset och framför ladan, önskar vi 
behålla som gräsmatta för t.ex  umgänge och bollspel.  Men 
gräsklippning tar en hel del tid, förbrukar fossilt bränsle och ger 
liten avkastning och vi önskar därför minska ner på ytorna av 
gräsmatta.

Att göra om en del gräsmatta till äng framför gäststugan skulle ge 
en vacker utsikt från köksfönstret och skapa goda förutsättningar 
för både ängsblommor och många djur och insekter som annars 
har svårt att konkurrera om livsutrymmet. Nackdelen är om det 
blir mycket fästingar eller orm som trivs i den höga växtligheten.

Odlingsbäddarna som ska ersätta gräsmattan framför snickar-
boden, sydväst om boningshuset, är tänkta att innehålla grödor 
som framförallt skördas kontinuerligt under sommarmånaderna 
eller sådant som kräver extra mycket tillsyn. Fördelen med denna 
placering av odlingsland är att vi passerar här ofta, nackdelen är 
att marken består av morän och är förhållandevis torr. Detta kan 
dock avhjälpas genom att göra upphöjda bäddar av mullrik jord 
och genom uppsamling av regnvatten, se nästa sida. 

Miniskogsträdgården blir en övergång från nötlunden till 
gräsmattan och platsen närmast boningshuset.  
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Designförslag 11 – Ta tillvara regnvatten
MÅL: TILLVARATAGANDE AV REGNVATTEN FRÅN TAK 
TID: 1 ÅR
Samla upp regnvatten från hustak för att kunna använda till 
odlingsbäddar, buskar, träd och till hönsen.

DESIGNFÖRSLAG:
Hängrännor och stuprör sätts upp på ladan för att leda ner 
vatten i två tankar. Detta vatten kan användas till fruktträdgården 
i hönsgården samt frukt- och bärodlingen vid nya vägen. 

Tunnor vid stuprören vid boningshuset byts till större behållare 
eftersom de nuvarande snabbt svämmar över vid större regn. 
Detta vatten kan användas till krukväxter på uteplatsen och 
odlingsbäddar och bärbuskar runt huset.

Det vatten som idag leds bort i dräneringsrör från tillbyggnaden 
samlas i en stor tank. Detta vatten kan avändas till bärbuskar, 
Femudden och planerade odlingar framför snickarboden, se 
föregående sida. Överskott av vatten från tanken leds ner till den 
grävda brunnen i centrum av Femudden och en mindre damm.

REFLEKTION KRING FÖRSLAGET:
De två senaste somrarna har varit mycket torra och den grävda 
brunnen vid Femudden har klarat sig utan att sina men vi har 
också varit restriktiva i bevattning. Stora tunnor med vatten från 
taken skulle minska sårbarheten för torka samt ge möjlighet att 
vattna med uppvärmt vatten istället för kallt från brunnarna. 
Dessutom minskar det beroendet av eldrivna pumpar.
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Designförslag – utanför kartan

Flera delar i designen av vår vision och målsättningar går inte att 
illustrera i kartan med designförslag. Här följer därför en kort 
redovisning av hur vi tänkt kring några av dessa delar.

GEMENSKAP
Ett av bladen i vår visionsfyrklöver innefattar att “vi har en 
gemenskap inom och utanför gården där vi hjälps åt och delar 
med oss”. Sedan några år tillbaka tar vi emot volontärer under 
sommarmånaderna och detta är något vi planerar att fortsätta 
med. Både för hjälpen det ger på gården men också för 
sällskapet och det stora utbytet av erfarenheter som det ger. En 
annan del av gemenskap är de som redan bor här; våra grannar. 
Vi har inte bott här så länge än men har redan lärt känna ett 
flertal och jobbar på att lära känna fler i bygden och skapa nya 
kontakter. Det ger trygghet och möjlighet till utbyte av tjänster 
och kunskap och gjädje. 

Vi planerar också att fortsätta med de årliga fester såsom 
majbrasa och “lilla julafton” som vi ordnar för vänner och släkt. 

HANTVERK, LEK OCH MUSIK
Ett annat av bladen i visionsfyrklövern är “vi ger oss utrymme för 
hantverk, lek och musik”. Den här biten är kanske den som är 
svåraste att få till i praktiken då “måsten” har lätt att prioriteras 
före. Men en bit som känns mycket viktigt för att skapa ett på sikt 
hållbart liv där glädjen finns kvar i de dagliga sysslorna. Sandra 
spelar valthorn och Eva piano och vi har satt som mål att lära oss 
ett nytt stycke per år. Inte så högt siktat men kanske kan det bli 
genomfört, speciellt som vi tänker oss att det sedan ska 
framföras till en av de årliga festerna som vi har. 

SLUTORD
Så var denna projektarbetesrapport slut. Men 
arbetet med Tulltorp har nyss börjat. Vi ser med 
spänning fram emot alla stora och små projekt 
som ligger framför oss här på gården.

Välkommen hit på besök om du känner för det! 


