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Stockholms prunkande takväxthus
utvidgas nu med en tropisk odlingszon.
Med hydrokultur som grundteknik erbjuder
Green Fortune Hötorget själslig påfyllning,
färska kryddor och tropiska kolonilotter till
storstadsborna.
Hans Andersson är trädgårdsmästare på
Green Fortune Hötorget, Stockholms
äldsta Roofgarden – ett av de prunkande
takväxthus som efter några år nu blivit ett
naturligt inslag i skyn i Stockholms city.
I dag inviger Green Fortune Hötorget
Sveriges första kommersiella tropiska
odlingszon.

Mycket ligger fortfarande i fröinkubatorn,
men redan finns det växter på lotten som
ger ifrån sig härliga dofter av passionsblomma och ingefära. I ett hörn får jag syn
på några växter i en gammal plastbehållare, som porlar tyst.
- Det är en originalprodukt som jag använder fortfarande, mest till basilika och
citronmeliss, säger Johan. En Streamgarden, förklarar han som svar till min
oförstående min, och tillägger att
hydrokultur fortfarande är grundtekniken i
Stockholms alla Roofgardens.
Johan visar mig runt och vi passerar de
kommersiella odlingarna där aktiviteten är
högst. Frukter, blommor och mängder av
växter förpackas i hög fart.
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GREEN FORTUNE PÅ STOCKHOLM
FURNITURE FAIR.
Mellan 9 och 13 februari 2005 kommer
Green Fortune att ställa ut på Stockholm
Furniture fair. Ni hittar oss i Area 05,
monter B02:12.

GREEN FORTUNE
Från Stockholm, Sverige. Grundat 2004
av Hans Andersson och Johan Svensson.
Första produkten Streamgarden lanserad
sommaren 2004.
Bilder och texter finns för nedladdning på
vår hemsida under Pressroom:
www.greenfortune.com
Kontakta oss gärna!
Hans Andersson 0708 499817
info@greenfortune.com

STREAMGARDEN
Streamgarden är din personliga trädgård
till hemmet eller ditt kontor. Designen
bygger på en teknik som kallas hydrokultur
eller hydroponics. Hydroponics innebär
odling utan jord i rent vatten med näring i
optimal mängd. Tekniken används av NASA
på rymdstationer och i andra extrema
miljöer. I dag är denna teknik också vanlig
i kommersiella växthus världen över för att
exempelvis odla grönsaker som tomater
och gurka.

- Intresset har varit väldigt stort, men det
finns faktiskt några få ytor kvar till
försäljning, säger Hans Andersson. Sedan
finns också ett helt nytt område med
takkolonilotter, där privatpersoner kan
hyra in sig för att odla sina favoritfrukter.
’’En märklig resa från vinter
till varm och fuktig djungel’’
Det är en isande kall februarieftermiddag
och nedanför oss yr snön över Sergels torgs
svartvita mönster. Vi befinner oss på taket
till Första Hötorgsskrapan, vars nya
värmeväxlande och partikelupptagande
plasmaglas sprider ett jämt och intensivt
ljus. Hela sydvästra sidan av huset är
inkapslad och ger ett närmast majestätiskt
intryck. Visste man inte att det fanns
växter innanför kunde man tro att huset
var täckt med tornedalsis.

Takväxthusen förvandlade vår syn på stad och natur.

Jag avslutar mitt besök på Green Fortune
Hötorget i ljuscaféet som är en tropisk lustgård mitt i city. Jag väljer den permatropiska
salladen, en gotländsk chardonnay och en
Sthlm Lime Paj. Självfallet med helt
färska grönsaker och frukter, medan snön
dansar utanför det skyddande glashöljet.

URBAN
CULTIVATION
Urban Cultivation enligt Green Fortune
innebär att vi vill göra odling av växter
tillgängligt för människor i staden. Genom
att skapa produkter med grund i starka
idéer, enkelhet och lekfullhet hoppas vi
kunna inspirera och locka en ny generation människor med gröna fingrar.
I förlängningen är Urban Cultivation en
vision om en framtid där växter och odling
har blivit en naturlig integrerad del i
storstadsmiljön. Nya tekniker inom odling
och nya insikter om vår hälsa och
stresshantering lägger grunden och både
kommersiella och icke-kommersiella
projekt får det att hända.

Att färdas upp i hissen längs husväggen är
en märklig resa från vinter till varm och
fuktig djungel inom loppet av några
sekunder. För varje klimatzon hissen
passerar tilltar värmen och högst upp är
kylan bara ett minne blott. Här träffar jag
en roofgardenveteran, Johan Svensson.
Johan är van att ta hissen till kolonilotten
sen länge och en takmänniska. Han bor i
ett av takradhusen i närheten som byggdes
redan vid sekelskiftet.
- För mig är det verkligen en själslig
påfyllning att gå hit. Sedan är det ju bra att
kunna ta med sig ett knippe basilika hem
också. Jag har en hel del planer på vad jag
ska plantera, säger han och visar mig till
sin nya tropiska odlingslott.

En droppe grönska.

Färska kryddor och själslig
påfyllning året runt.
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