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Den belgiske konstnären Hans Vandekerckhove 
målar ofta motiv med växthus. Jag tycker han 
fångar den trolska stämningen i ett växthus.
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kapitel 1

En dröm jag burit på

Viadal är en sänka på den skånska landsbygden, mellan Ödåkra, Fle-
ninge och Svedberga Kulle. Här har växthusen stått sida vid sida sedan 
fyrtiotalet och det har odlats alltifrån gurkor och tomater till fresia, 
yuccapalmer och murgröna. I Viadal har först mina föräldrar, och sena-
re jag själv, arbetat hårt med att få grödorna att trivas. 

Men den tiden är förbi. Nu gapar de stora rullborden tomma sånär 
som på en och annan vissnad planta i sin kruka. Ett av växthusen är till 
hälften nedplockat och skyddsväven fladdrar lite ödsligt i vinden . . .

Men det är inte någon övergiven plats vi pratar om, tvärtom. Det är 
nu som nästa kapitel i historien om Viadal tar sin början: Viadal som 
ekoby med växthusboende.

Ett unikt boende tar form

Om bara några månader går flytten från huset jag byggde på nittio-
talet till det som ska bli det allra första Viadalshuset. 

Låt mig ge dig en kort beskrivning: Ett Viadalshus är ett hus i två 
våningar, byggt i naturmaterial och helt och hållet omslutet av ett 
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växthus. Här finns stora utrymmen för odling men också gott om plats 
att njuta av klimatet och grönskan i växthuset. Viadalshusen erbjuder 
inte bara ett unikt boende. Här finns också ett modernt kretslopps-
tänk där vi tar hjälp av den senaste tekniken för att bli självförsörjande 
på alltifrån grönsaker till el och växtnäring. Allt detta finns närmare 
beskrivet längre fram i boken.

Och det första Viadalshuset ska förhoppningsvis följas av flera. 
Om bygglov och detaljplaneändringar för området går igenom kom-
mer ekobyn Viadal så småningom rymma ett tjugotal Viadalshus, lika 
många radhus med eget växthus, några lägenheter samt en finare ho-
tell- och konferensanläggning där fokus ligger på egenodlad mat och 
där varje gäst som övernattar ska bo i ett eget växthus med fri sikt mot 
stjärnorna. Alltsammans är framtaget i samarbete med arkitekterna 
på Wingårdhs och ansvarig för arbetet har Joakim Lyth varit. Går allt 
som planerat ska ekobyn Viadal stå färdig våren 2025.

I den här boken beskriver jag det Viadal som vi har planerat för. Jag 
ska också berätta om alla fördelar med att bo i växthus, om glädjen 
med odling och om hur man bär sig åt för att bygga in lycka i själva 
arkitekturen. Det är en personlig bok med reflektioner, minnen och 
bilder från min uppväxt i Viadal, men också en bok med fakta om hur 
det går till att bygga hus i växthus, hur odlingen kan se ut och vad re-
sursåtervinning kan betyda. Min förhoppning är att du som läser den 
här boken ska inspireras att följa dina drömmar genom att jag delar 
med mig av min dröm om ett lyckligare boende.  
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Både by och koncept

Viadal ska bli en levande by där ett femtiotal familjer har sitt hem, men 
inte enbart. Ekobyn Viadal kommer också vara ett koncept där fokus 
ligger på resursåtervinning och självhushållning. Varje familj som bo-
sätter sig här ska kunna bli självförsörjande med frukt och grönsaker, 
odlade i det egna växthuset och i trädgården utanför. Solceller på taket 
ska generera den el som hushållet gör av med och ge laddning till el-
bilen. Vattnet från disk, dusch och tvättmaskiner ska renas och åter-
användas till bevattning och komposten blir till näring i odlingarna. 

Återbrukstanken är alltså en del av själva konceptet. Vi försöker 
hushålla med resurserna och gör vad vi kan för att minska svinnet. 
Ingenting ska hamna på tippen om det går att hitta ett användnings-
område. 

Nu undrar du kanske om man verkligen kan bli självförsörjande på 
några hundra kvadratmeters odlingsmark? Hur långt räcker solceller-
na? Och går det att bo i ett växthus? Blir det inte för kallt? Eller för 
varmt? Eller fuktigt? Allt detta kommer boken ge dig svar på.

Ett liv att njuta av

Utöver resursåtervinning finns det ytterligare en hjärtefråga i Viadal 
och den är faktiskt lika viktig. Ekobyn Viadal sätter fokus på trivsel 
och lycka. Här ska familjer bo och trivas under lång tid framöver. 
Tillsammans med Joakim Lyth på Wingårdhs har jag haft långa och 
intressanta samtal om hur man kan bära sig åt för att bygga in lycka i 
konstruktionen av husen. 
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Mitt drömhus växer fram. Det är inte svårt att tänka sig hur trevligt här ska bli.
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Vi har konstaterat att den viktigaste lyckoskapande komponenten 
i en byggnad är själva växthuset. Det finns en mängd orsaker till att 
växthus förbättrar livskvaliteten: Här är gränsen mellan ute och inne 
flytande. Glasväggarna skapar ett fantastiskt extra rum med en behag-
lig temperatur, skyddat från regn, vind och snö. Klimatet i ett växthus 
i Sverige motsvarar klimatet utomhus i medelhavsområdet. Takterras-
sen och uteplatserna kan användas från mars till långt in i november. 
Tänk så underbart att minst nio månader om året kunna äta middag 
på uteplatsen! Om solen visar sig de övriga tre månaderna går det bra 
att njuta av växthusträdgården då med. Så snart solen värmer genom 
glaset känner du att våren är på ingång och sedan dröjer det inte länge 
innan bladen på päronträdet börjar veckla ut sig. Men allt detta åter-
kommer vi till.

Ekobyn Viadal ska alltså bli hem åt ett femtiotal familjer. Här bor 
de på landet men har ändå nära till allt. Till järnvägsstationen i Öd-
åkra är det bara två kilometer och storstäder som Helsingborg, Malmö 
och Köpenhamn ligger inom pendlingsavstånd. 

Men gissningsvis kommer nog många välja att jobba hemifrån. Det 
hade du kanske också gjort om du bott i ett växthus. Vem vill inte fälla 
upp sin dator på en plats fylld av syre och väldoft från jord och växter. 
I en paus plockar du några tomater eller pressar dig en fruktjuice. Ett 
sådant mellanmål gör det lätt att avstå från kaffe och kaka. Ska du ha 
ett personligt möte bjuder du in till en grönskande växthusträdgård 
full med söta frukter. Det är långt mycket trevligare än den opersonli-
ga konferensanläggningen eller kontoret i city där det på sin höjd finns 
ett fruktfat i lunchrummet. 
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Glädjen att få glädja andra

Hur kom det sig att jag bestämde mig för att avveckla verksamheten 
som trädgårdsmästare, sadla om till byggentreprenör och utveckla 
 Viadal till en ekoby?

Mina föräldrar, Margit och Thage, lärde mig och min bror Ingvar 
att den som är rädd om naturen också är rädd om sig själv. På sätt och 
vis har Viadal alltid varit en ekoby. I grönsaksodlingarna har det aldrig 
använts bekämpningsmedel eller andra gifter. 

Margit och Thage levde själva ett sunt leverne och deras tankar och 
idéer har präglat mitt liv. Jag är besjälad av att få skapa en miljö runt 
mig som inte tär på våra ändliga resurser utan i stället tillför och ger 

Ett fruktfat med frukt odlad i växthuset blir både spännande och exotiskt.
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tillbaka. Det går faktiskt alldeles utmärkt att leva i lyx utan att inkräk-
ta på miljön, men vi kan behöva hitta nya sätt. 

Att omvandla Viadal till ekoby är ett sätt att förvalta arvet efter 
mina föräldrar, så det kan komma fler till godo. Dessutom gör jag verk-
lighet av en dröm som funnits med mig så länge jag kan minnas: dröm-
men om att få leva och bo i ett växthus. Ljuset, värmen från solens 
strålar om våren, den speciella lukten av jord och växter fyllda med 
klorofyll, allt detta skapar en miljö där det är lätt att trivas. 

När jag ritade och byggde mitt nuvarande hus placerade jag ett stort 
växthus med pool och middagsbord i anslutning till vardagsrummet. 
Det är bara att kliva ut genom ett par stora glasdörrar, så är man i växt-
huset. Här har jag lekt i poolen med barn och barnbarn och här har jag 
många gånger bjudit mina vänner på middag. 

Drömmen om att flytta ut och helt bosätta mig i ett växthus förblev 
dock en dröm tills jag läste att det fanns växthusboenden i Stockholm, 
Vänersborg, Helsingör och i Skåne. Då började jag på allvar skissa 
kring hur mitt eget växthusboende skulle kunna se ut. Jag kombine-
rade den kunskap som finns om vad som är ett bra boende med en rad 
egna idéer baserade på min erfarenhet av kommersiell odling i växthus.

I ett avsnitt av Husdrömmar på SVT besöker arkitekten Gert Win-
gårdh ett växthusboende i Skurup. Han är till en början skeptisk men 
mot slutet av programmet slår han ihop händerna och säger ”Det är ju 
så här man ska bo”. 

Dagen efter programmet sändes ringde jag upp Gert och när han 
studerat mina ritningar var han på. 

Snart tog Joakim Lyth på Wingårdhs Malmökontor över och det 
samarbetet har lagt grunden för ekobyn Viadal. Målsättningen var ti-
digt att hitta en utformning som både är klimatsmart och lägger vikt 
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vid att de som bor i huset ska leva ett lyckligt och njutbart liv. Nu när 
planerna börjat ta form blir det alltmer tydligt att vi lyckats.

För egen del kan jag säga att det som lockat mest med projektet är 
att jag får dela med mig av det goda livet. I Viadal ska fler få chansen 
att leva ett liv utan gifter och uppleva glädjen med odling. Glädjen att 
sprida lycka är nog min största drivkraft i detta. 

Hade jag inte dragit i gång arbetet med att skapa en ekoby hade jag 
antagligen stupat på min post som trädgårdsmästare. Nu blir avveck-
lingen i stället en utveckling.

Efter att ha sett ett avsnitt av husdrömmar tog jag kontakt 
med Gert Wingårdh. Det blev starten på äventyret Viadal.
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Snart går flytten

I vår flyttar jag in i det allra första Viadalshuset. Där ska jag njuta av en 
tidig vår och en sommar i medelhavsklimat på takterrassen under glas-
taket. Det ska bli så spännande att se vilka plantor som trivs i odlingarna 
och vad det kan bli för frukter redan första sommaren. Emellanåt tar jag 
mig förstås ett dopp i poolen eller, om vädret tillåter, i dammen i träd-
gården. Och det kommer bli många middagar med familj och vänner 
på uteplatsen i växthuset. Kanske lagar vi pizza i min vedeldade stenugn. 

Men huset ska inte i första hand vara mitt hem. Framför allt ska det 
vara ett visningshus och ett provboende. Många har visat intresse för att 
bygga Viadalshus på andra platser, men innan vi startar nya projekt och 
lämnar ritningarna vidare ska det vara helt säkert att allt fungerar som 
det är tänkt. Därför ska jag ägna hela första året i Viadalshuset åt att 
notera allt som fungerar och allt som eventuellt inte gör det. I Viadals-
huset finns en hel del teknik och flera innovativa lösningar. De behöver 
provas i praktiken innan vi kan gå i god för dem. Jag vill också ha koll på 
allt jag odlar, vad som trivs och vad som inte gör det. På så sätt slipper 
framtida Viadalsbor göra egna tabbar. De kan komma till dukat bord.

Utöver att provodla grödorna och stresstesta huset kommer jag 
även ägna dagarna åt att ta emot besökare som vill prova på hur det är 
att bo i växthus. 

Så snart flytten är avklarad är det dags för nästa steg i processen. Då 
ska det nuvarande boningshuset byggas om till hotell- och konferens-
anläggning med en finare restaurang. I samma veva påbörjar vi arbe-
tet med att bygga de fem lägenheterna. Radhusen och de återstående 
Via dalshusen ryms i den sista etappen och förhoppningsvis sker invig-
ningen av ”Ecobyn Viadal” våren 2025.



Låt mig helt kort berätta om mina samarbetspartners: 

Wingårdhs Arkitektbyrå har en mycket viktig roll i projektet och den arki-
tekt som lagt ner mest arbete är Joakim Lyth. Han är både tekniskt skick-
lig, kreativ och jordnära. Längre fram i boken ska Joakim Lyth få komma till 
tals. En annan samarbetspartner är Beckers färg & tapet Helsingborg och 
Keim färg. De har bidragit med den hårdvaxolja som vi målat väggarna med 
inomhus och med naturfärgen till fasaden. En tredje är Ole Andersson, 
mångårig vän och kollega. Ole är en skicklig biodlare och tidigare stads-
trädgårdsmästare i Helsingborg och han har hjälpt mig med utformningen 
av odlingarna i växthuset. Även han är intervjuad lite senare i boken. I ka-
pitel 14 möter vi Isak Lindberg från Kharva snickeri som står bakom många 
av trädetaljerna i huset. Helsingborgs kommun har en roll i planeringen för 
att  Viadal ska kunna tjäna som avrinningsområde för regnvatten, mer om 
det längre fram. Hotell- och konferensanläggningen i Viadal ska drivas av 

en extern aktör och vi siktar på en kock i världsklass. 

Så här är det tänkt att Viadalshusen ska vara placerade runt dammen. 
Bilden är framtagen av Wingårdhs.
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Jag står på taket till huset som nu 
byggs om till ett drömhem i växthus. 
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kapitel 2

Uppväxt i växthus

1949-05-05 

Margit och Thage Hultman hade lämnat lägenheten i Örenäs för att 
titta på ett trädgårdsmästeri utanför Helsingborg som var till salu. När 
de passerat Ödåkra svängde de av mot Fleninge och navigerade sig 
fram mellan rapsfälten – det ena gulare än det andra. När de kom upp 
på ett krön öppnade sig landskapet framför dem och de kunde se hela 
vägen till Svedberga Kulle. Mitt i den vidsträckta dalen låg trädgårds-
mästeriet. Där och då hittade de på namnet Viadal – den vida dalen. 
Det är här historien tar sin början. 

När mina föräldrar installerat sig i Viadal odlade de till en början 
grönsaker men efter hand övergick de till snittblommor som krysan-
temum, fresia, luktärter, lövkojor, gerbera, tulpaner, påskliljor, iris 
och alstroemeria. De sålde sina blommor på torget, i Helsingborg och 
Ängelholm men lät också transportera dem till kunder över hela Sve-
rige med järnväg. 

Jag är praktiskt taget född i ett växthus. Som nyfödd låg jag där i 
barnvagnen medan mina föräldrar jobbade. I ett av mina första min-
nen sitter jag i en gunga i gången mellan tomatplantorna och gurkor-



20

na. Varje gång mor eller far passerar får jag en liten knuff så att gungan 
hålls i rörelse. 

I ett av växthusen fanns en yta invid husväggen som inte användes. 
Där anlade jag en odlingsbädd och började odla blommor och grön-
saker redan som femåring. Här var det lätt att få saker att gro och jag 
fick odla vad jag ville. 

Jag älskade växthuset! Jag minns dofterna av jord, blommor och 
grönsaker, liksom värmen och energin från årets första solstrålar ge-
nom växthusglasen. Här blev det vår redan i januari. Det bor en fan-
tastisk energi i ett växthus. Utanför kan det blåsa och vara småruggigt, 
innanför glaset råder alltid medelhavsklimat.

I Viadal fanns vid den tiden tre växthus. Två av dem var samman-
byggda, fem meter breda och fyrtio meter långa. Det tredje växthuset 
var ett typiskt ”gurkhus”: till hälften nedgrävt med ett tak av glas. 

I norr hängde växthusen ihop med ett boningshus. På bottenvå-
ningen fanns en packhall och min farbror Tores lägenhet. I trerums-
lägenheten på övervåningen bodde min familj. Från balkongen hade 
vi en fin utsikt över växthus och odlingar. Därifrån kunde man se ett 
gammalt grönt trähus med tak av halm. Det revs på sextiotalet och 
fick ge plats åt en enplansvilla som mina föräldrar byggde och delar av 
den villan kommer till nytta nu som stomme i det första Viadalshuset.

I en källare fanns vårt matförråd och ett kyllager där blommor fär-
diga för leverans förvarades. En annan källare hyste ett pannrum med 
koleldad panna. Det brukade komma en lastbil och tippa kol utanför 
mitt sovrumsfönster. Far skyfflade ner kolet till pannan i källaren (som 
sedan fick matas manuellt var fjärde timme). Jag brukade sitta i mitt sov-
rumsfönster och titta ner på allt. När ståhejet lagt sig nöjde jag mig med 
att betrakta det knotiga gamla päronträdet som växte utanför fönstret.



Redan som sjuåring var jag en erfaren 
odlare. I mitt eget växthusland odlade 
jag mestadels grönsaker.



I ett växthus är det lätt att trivas. Här är gränsen mellan ute och inne flytande. 
I november kan du ligga på rygg på takterrassen och lyssna till regnets droppar 
mot växthustaket. Redan i februari kan du äta middag på uteplatsen. Och året 
runt kan du njuta av ljuset, av värmen från solens strålar och av den friska doften 
av jord och växter.

Bo och leva lycklig i växthus beskriver skånska Viadal, och hur det går till när 
platsen omvandlas från handelsträdgård till en modern ekoby med fokus på 
trivsel och lycka. Husen som ska byggas i Viadal kommer att få ett skyddande 
och värmande skal av glas, ett extra rum med ett behagligt medelhavsklimat, 
fritt från regn, vind och snö. I växthuset går det att odla nästan året runt och 
Viadalsborna kan bli självförsörjande med frukt och grönsaker. Dessutom kom-
mer husen ha solceller på taket och ett kretsloppssystem som ger växtnäring till 
odlingarna. I boken får vi även möta f.d. stadsträdgårdsmästaren Ole Andersson 
och stjärnarkitekten Joakim Lyth på Wingårdhs som båda har avgörande roller 
i förverkligandet av ekobyn.

Leif G. Hultman är trädgårdsmästare och en-
treprenör. Att flytta in i ett växthus är en dröm 
som följt honom genom livet. I denna bok be-
rättar han om alla fördelar med att bo i växt-
hus, vad som är glädjen med odling och hur det 
går till att bygga in lycka i själva arkitekturen. 
Det är också en personlig betraktelse där Leif 
berättar om sina erfarenheter och delar med 
sig av sin livsfilosofi med reflektioner, minnen 
och bilder. 
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