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Matz Malm visar kallskafferiet som får kyla via ett långt nedgrävt rör i backen. Att huset ligger vid flera vattenådror har
visat sig problematiskt.

En vägg är klädd med gamla tidningar som hittades under renoveringen.

Köket som har en gasspis är samlingsplatsen när det kommer
besök. I framtiden hoppas de kunna bygga ut köket för att få
rum med fler sittande gäster.

Badrummet i huset. Bitte Håf har konstruerat en dold dörr vid
ingången så att öppningen kan vidgas vid behov.

Platsbyggd bokhylla vid trappan på övervåningen. Här och
var i huset står detaljer som visar Bitte Håf stora passion.

Bitte Håf och Matz Malm.

Trasmattor kläder sänggaveln. ”Katten kan vässa klorna på
den utan att det gör någonting”, säger Bitte Håf.

Skogstomten till huset gränsar mot vidsträckt åkermark. Bitte
Håf och Matz Malm planerar för ett växthus och har börjat
samla på sig fönster och annat att bygg av. Även ett hönshus
och bikupor finns med i framtidsplanerna.

Av bildäcken som de fått är planen att bygga en jordkällare
för förvaring av bland annat potatis. Panelen till bygget av
pumphus har de fått av en husägare i Odensala som renoverar.

Återbruka är ledordet när
Bitte och Matz renoverar
ÖSTERSUND Gamla bildäck ska bli stommen
till en potatiskällare. En
sliten skogskoja byggs
om till pumphus och
tvättstuga. För Bitte Håf
och Matz Malm är det
viktigt att återbruka så
mycket som möjligt när
de renoverar sitt smultronställe på Rävbacken.
För fyra år sedan flyttade
Bitte Håf och Matz Malm
från Stockholm till Östersund. Matz beskriver sig
som en sörlänning som älskar snö och vinter. Bitte
som en hemvändare efter
att i fyra omgångar varit bosatt i Östersund.
– Vi bodde i min hyresetta
på Södermalm och hade sju
cyklar så vi insåg att det inte kunde fortsätta på det vi-

set. Då dök det upp ett jobb
för mig här och även för
Matz, säger Bitte Håf.
Från storstadens brus landade paret i en fyra i centrala Östersund. Tanken om att
skaffa något eget, lite mer
avsides, väcktes och de började leta efter en stuga. Att
det skulle gå att cykelpendla in till Östersund var viktigt.
– Vi tittade på många
ställen, men man måste anpassa sig efter plånboken.
Vi såg en mäklarannons om
det här stället som varken
hade el eller vatten indraget
och beskrevs i folkmun som
”rucklet på Rävbacken” säger Bitte och skrattar.

Men något med platsen

slog an en ton. Paret gjorde
flera besök och gick längs
vägen och tittade.

– Det var så sjukt mycket
smultron. Vi plockade och
frös in. Vi skämtade och sa
att det här kanske är vårat
eget smultronställe så vi lade ett bud, säger hon.
I tre års tid har de nu varit
ägare till den lilla röda stugan som ursprungligen är
på 52 kvadrat. El och vatten
är indraget och efter att ha
plockat ner yttertaket och
byggt på en halv våning har
de nu 80 kvadrat att röra sig
på. Planen är att skapa ett
permanentboende.

– Vi gör allt själv på huset
och försöker återanvända
allt som går. Vår ambition är
att göra det så miljövänligt
som möjligt, men samtidigt
praktiskt, säger Matz Malm.
Uppvärmningen sker huvudsakligen med vedkamin
och några oljeelement, men

det finns funderingar på andra lösningar längre fram
som solenergi eller ett litet
vindkraftverk.
– Min önskan är att kunna
koppla bort så mycket som
möjligt. Att det blir så självdrivet att det inte ska bli påverkat av ett strömavbrott
till exempel, säger han.

Huset har en Separett toa-

lett och bad-, disk- och
tvättvatten har de tillstånd
att rena via en reningsanläggning på fastigheten. Ute
på tomten odlas bland annat potatis. Att inte ha tillgång till egen potatiskällare
fick de bittert erfara förra
året. Natten innan skörden
på 100 kilo skulle köras till
förvaring blev det minusgrader.
– Så det blev ingen potatis. Det räckte till att plocka

ihop till en gratäng, säger
Bitte.
Nu planeras för en potatiskällare av det lite mer
ovanliga slaget.
– Vi gör den utifrån ett
koncept kallat ”earthship”
och bygger med hjälp av bildäck och sand, säger Matz
och fortsätter:
– Vi gillar det här med
återvinning och har även
fått tag på en skogskoja som
vi håller på att göra i ordning till pumphus och tvättstuga.

Om de båda ska beskriva
huset med tre ord blir det
med frihet, lugn och kreativitet. Även om de har byggt
mycket och lägger ner all ledig tid på projektet har det
aldrig känts som ett tvång.
De känner ingen stress utan
det får ta den tid det tar. Fi-

losofin att återvinna genomsyrar även inredningen
i huset som till stor del består av arvegods.
– Det känns fruktansvärt
att slänga sådant som släktingar har använt och tagit
hand om. Det finns så mycket som går att använda, man
behöver inte köpa nytt. Men
det är ju inte så att vi ska gå
runt i vadmalsbyxor in absurdum, säger Bitte Håf och
visar upp övervåningen där
katten Olga ligger och spinner i sängen.
– Jag har fått ärva henne
av min bror så även katten
är återbrukad, säger Bitte
och skrattar.
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