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VÄND t

Den lilla gården var täckt av slitet gräs. De gamla 
träden var förvuxna och trädäcket kändes ödsligt. 
trädgårdsdesignerna anna Skjönsberg och Sara 
Malmqvist gav den ett nytt utseende med sten och 
tåliga perenner i vackra planteringar.
text kerstin holmberg foto anna skjönsberg

Sten gav liv 
åt innergården

Innergården i Järfälla utanför Stockholm 
hade åldrats utan charm. Den var gammal 
och sliten. Barbro Folke som bor här ville 

ha en lättskött vacker gård med både blom-
mor och sten. Här skulle man kunna äta, vila, 
umgås och njuta.

Barbro bestämde sig för att låta träd-
gårdsdesignerna Anna Skjönsberg och Sara 
Malmqvist från Garden by Anna ta hand om 
gårdens utformning. Barbros starkaste öns-
kemål var att bli av med gräsmattan, de stora 
träden och det ödsliga trädäcket.

– Det var ett roligt uppdrag, säger Sara, 
som är gårdens huvuddesigner. Det här är en 
mysig plats. Den är privat och man kan se den 
från alla rum i huset. Här fanns en fantastisk 
möjlighet att ta in trädgården i huset genom 
att skapa något fint att titta på genom alla 
fönster.

Gården har byGGts upp av cirklar i sten 
och rabatter. Eftersom gården är skyddad, 
solig och varm växer här solälskande och 
torktåliga perenner.

– Vi har skapat olika rum utan att bygga 
höga plank eller plantera häckar mellan dem, 
säger Sara. Det kan räcka med olika belägg-
ningar på marken eller en rabatt för att skapa 
rumslighet.

Här finns ställen att sitta på alla tider på 
dagen och platser för olika aktiviteter. På 
gården härskar en varm och vilsam känsla. 
Den har förvandlats till en privat plats att 
njuta av. F

vi fixade Gården. Trädgårdsdesignerna 
Anna Skjönsberg och Sara Malmqvist.

Före

Efter

slitet & Gammalt. Förvuxna 

träd och buskar runt en sliten 

gammal gräsmatta. Trädgården 

kändes trist och ogästvänlig.

sten & växter. Gräset har 
ersatts av stenläggningar i olika 
cirkelformer. Mellan dem växer 
lättskötta och solälskande 
perenner.

före & efterTrädgårdsdesign
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 före & eftert

Före
Efter
en plats i solen. Nu känns sittplatsen bra att vara på. 
Här är det lätt skugga på morgonen och soluner dagen 
och  kvällen. Stenarna blir  varma och sköna att gå på.

trist trädäck. Den långa, gamla 
altanen av trä utanför huset kändes 
trist att sitta på.

mjuk rundninG. Gången som leder från gården till garageuppfarten är stenlagd 
och gör en mjuk sväng. I rabatten växer rudbeckia.

mysiG vrå. I hörnet, vid väggen till garaget, ligger en avskild plats att 
sitta på. Framför ligger en stor oval rabatt med nävor och japansk starr. VÄND t

inramat. Sten och växter  pas-
sar ihop. Rabatterna ramar in 
stenläggningarna. Här växer 
ulleternell och japansk starr.

trampa rätt. En rad med grå 
trampstenar leder fram till altan-
dörren. I det skuggiga hörnet växer 
waldsteinia, gräs och funkia.

Gröna rum. Rabatter, sten-
läggningar och små nivåskillnader 
skapar rum med olika känsla i träd-
gården. I rabatten växer ulleternell

skyddad innerGård. Husen 
är byggda i L-form, tillsammans 
med garaget ramar de in gården. 
Rabatter och stenläggning byg-
ger på runda former.

Trädgårdsdesign
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soliGa hattar. Solhatten 
’Magnus’ lockar till sig fjärilar och 
blommar i juli–september. Fin 
som snittblomma.

Trädgårdsdesign

vita bollar. 
Ulleternellen 
blommar i juli 
och augusti. 
Blommorna går 
bra att torka.

blommar 
länGe. Den 
lilla nävan  
’Roseanne’ 
blommar  rikligt 
från juni till och 
med augusti. 

blad i silver. 
Lammöronen 
’Silver Carpet’ 
har mjuka sil-
vergrå blad. Fin 
kantväxt som 
blir 20 cm hög.

vackert par. 
Halvgräset 
japansk starr har 
vita bladkanter. 
Den är en fin 
vintergrön mark-
täckare. Alun-
roten ’Purple 
Palace’ har djupt 
plommonrött 
bladverk och 
små blommor.

Fina favoriter
n På gården växer tåliga perenner. De flesta är solälskare och 
har planterats många av samma sort tillsammans i stora sjok. Då 
kommer de till sin rätt och syns bra. Här växer också några buskar, 
klätterväxter och ett äppelträd.


