GREEN FORTUNE
HYDROKOLONILOTTER

STREAMGARDEN
Streamgarden är en personlig trädgård för
ditt hem eller din arbetsplats. Designen är
baserad på en teknik som heter hydrokultur
eller hydroponics. Hydroponics betyder
odling utan jord i rent vatten med en optimal
mängd näringsämnen tillförda. NASA
använder denna teknik för odling på
rymdstationer. Tekniken är också vanlig i
kommersiella växthus över hela världen för
odling av till exempel tomater, gurka och
jordgubbar.

Välkommen till takväxthuset du inte visste
fanns! Green Fortunes hydrokolonilotter är
en del av utställningen Fiction Hotel som
öppnar 14 oktober på Kulturhuset.
Utställningen visar hur outnyttjade takytor
i den urbana miljön kan bli oaser av grönska
för storstadsmänniskan.
Green Fortune arbetar med odling i storstadsmiljö på nya sätt. Odling och växter har
människor hållt på med sedan urminnes
tider, men nu tillbringar vi allt mindre tid i
naturen och mer och mer tid i stadsmiljön.
Odling är viktigt för oss. Därför vill vi på
nya sätt göra det tillgängligt för nutidens
storstadsbor. Vår vision Urban Cultivation
handlar om en framtid där outnyttjad
takyta har förvandlats till prunkande
takväxthus.

En droppe grönska!

I denna utställning tar vi ett första steg och
visar fyra moderna kolonilotter baserade
på hydrokulturteknik. Hydrokultur - odling
utan jord i cirkulerande rent vatten - används
i vanliga fall i växthus och även i extrema
miljöer som rymdstationer.

I Stockholm började stadsträdgårdsmästare Alfred Medin 1885 anlägga
Tantolundens odlingar på de tidigare kala
klipporna. Man fyllde med sopor och
matjord, och steg för steg planterades
parken med tillhörande kolonilottsområden. När kolonilottsrörelsen grundades
under första världskriget var det för att
avhjälpa storstadsbornas matbrist. Våra
hydrokolonilotter är mera till för att ge
själslig påfyllning.
Idag finns inte kala bergsklippor tillgängliga i innerstaden, men det finns massor av
hustak utan något annat än mobiltelefonmaster. Låt oss göra något roligare av dem!
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Green Fortunes vision Urban Cultivation
innebär att vi vill göra odling mer lättillgängligt för storstadsbor. Genom att skapa
produkter baserade på starka idéer,
enkelhet och lekfullhet hoppas vi nå och
inspirera blivande odlare och göra deras
fingrar gröna.
På lång sikt är Urban Cultivation en vision
om en framtid där växter och odling har
blivit en naturligt integrerad del av den
moderna storstaden. Ny teknologi inom
odling och nya insikter om växters betydelse
för vår hälsa blir viktiga beståndsdelar i
skapandet av nya produkter såväl som
takväxthus och andra miljöer.

BESÖK OSS GÄRNA PÅ WWW.GREENFORTUNE.COM

