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VÄND t

före & efter

Familjen i Tumba var inte alls nöjd med 
sin trädgård, säger Anna. Tomten var 
öppen mot en allmänning. Ingen trivdes 

här och trädgården förblev oanvänd. Den var 
bara en transportsträcka fram till huset.

Därför blev det viktigt att rama in tomten 
med häckar och buskage. Det gjorde den mer 
ombonad och trevlig att vara på. Trädäcket 
utanför vardagsrummet byggdes ut och en ny 
sittplats ordnades vid ena husgaveln.

– Förut var soptunnorna det första man 
möttes av när man kom hit, fortsätter Anna. 
De fick flytta och hamnade bakom en häck 
av avenbok.

All gräsmatta på framsidan av huset togs 
bort och ersattes av en lättskött plantering 
med marktäckande växter och en insyns-
skyddande schersmin. Tidigt på säsongen 
blommar vårlökarna här och på hösten ger 
rosa höstanemoner färg i rabatten.

– Så anlade vi planteringar med många lika-
dana växter. Gräsmattan fick en enkel gång av 
plattor. Nu blev trädgården trevlig och familjen 
använder den på ett helt annat sätt än förut. De 
har fått ett mysigt uterum. F

Före TrisT enTré. Den 
raka gången är 
tråkig och tujan 
stoppar blicken.

Efter
Mjuka forMer. Gången böjer  
sig runt planteringen. Blicken leds in 
i trädgården. Rabatten med nävor till 
vänster känns välkomnande.

synliga sopTunnor. 
Det första som möter är 
två soptunnor vid gång-
en som leder till huset.

ny plaTs. Soptunnorna 
har tagit plats bakom 
en häck av avenbok. De 
har klätts in i plast med 
bladmönster. På väggen 
klättrar en kaprifol.

l  Gör en budget. Att anlägga en trädgård kostar 
pengar. Tänk på det redan när du funderar på vad 
husbygget ska kosta. Räkna med att trädgården 
kostar cirka 15 procent av kostnaden för huset.

l  Satsa på massverkan. Få sorter gör trädgården 
lättskött, lugn och harmonisk. Rabatter med få sor-
ters växter gör också att trädgården känns större.

l  Börja tidigt. Se till att stora jobb blir gjorda 
redan under byggtiden. Det kan vara gropar 
som ska grävas för häckar, matjord som ska läg-
gas ut eller stora stenar som behöver flyttas. Det 
blir mycket billigare att göra det när maskinerna 

är på plats än att ta dit dem senare.
l  Planera först. Tänk ut vilka växter du vill ha 

innan du går till handelsträdgården. Köp inte för 
många olika sorter.

l  Håll formen. Använd mjuka, runda former, det 
blir oftast trevligare än raka linjer.

l  Lång tid. Välj växter så att du har något som 
blommar från vår till höst.

l  Naturlig känsla. Om du gör en gång, se till att 
den böjer sig av en anledning. Det kan till exem-
pel vara att den går runt en rabatt, sittplats, sten 
eller buske.

färgklick. De gula dag-
liljorna ’Corky’ lyser upp 
mot den röda väggen och 
de grå betongstenarna.

vacker trädgård
Skapa en

Den lilla radhusträdgården i tumba blev 
mysig med några enkla grepp. Du kan 
använda samma principer när du fixar 
en helt ny trädgård. trädgårdsdesignern 
anna Skjönsberg berättar.
av kerstin holmberg foto anna skjönsberg 

tips när du fixar trädgården7
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Ödslig känsla. De tre klät-
terrosorna ser lite övergivna 
ut fast de är stora och kraftiga.

finT sällskap. Framför 
rosorna har en stor rabatt 
med lavendel anlagts. 
Gräsmattan har fått en liten 
gång av plattor. I bakgrun-
den växer många nävor 
tillsammans.

liTen plaTs. Däcket 
behöver bli större. Det är 
ingen som trivs på den 
smala ytan framför rodo-
dendronbusken.

Mer yTa. Däcket har 
blivit större utan att 
rododendronbusken 
tagits bort. Den har i stäl-
let byggts in i däcket.

l  Vårblomning: balkansippa och 
kungsängslilja.

l  Marktäckare: nävor och smultron.
l  Doftande växter: schersminer, vild-

kaprifol, syren, lavendel och rosor.
l  Fint blickfång: bergkörsbär
l  Färgklickar: dagliljan ’Corky’, 

 vildkaprifolen ´Serotina´ och 
 klematisen ’Luther Burbank’

l  Flammande höstfärger: aronia, 
bärhäggmispel och flocknäva.

l  Stämningsfull blomning: röda 
 solhatten ’Alba’ och höstanemonen 
’ ’

Växter
som passar
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