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 L I V F U L L A

T R Ä D G Å R D A R

Från idé till färdig trädgård

Livfulla trädgårdar - design och biologisk mångfald i fokus



HEJ!
Vad kul att du vill ta hjälp av  Livfulla Trädgårdar för att designa

din trädgård. 

Vi arbetar med att skapa vackra trädgårdar som uppfyller våra kunders drömmar

och behov. Alla våra designer utgår  från dig som kund  med den extra dimensionen

att vi genomgående tänker in gynnande av biologisk mångfald och pollinerare i vår

design och i urval av växter. Växter som gynnar biologisk mångfald tillhör ofta våra

mest älskvärda och används flitigt i nya och gamla trädgårdar.  Det finns alltså

ingen motsats i att skapa en  vacker trädgård och att skapa en trädgård som

gynnar biologisk mångfald, tvärt om.  

Forskning visar att trädgårdar har stor potential att gynna biologisk mångfald, inte

minst vad gäller pollinerarare.  Sverige har 2,6 miljoner trädgårdar så här finns det

potential

Vår uppgift är att skapa din drömträdgård samtidigt som du gör en betydande

miljötjänst.  

I den här foldern går vi igenom de olika stegen

från idé till färdig trädgård så att du som 

kund kan känna dig trygg under hela processen.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!

Varma hälsningar,

 

 

Sofia & Raisa
Bilder från en mångfaldsträdgård, mysiga
trädgårdsrum med frodig grönska, täta
buskage och blommande Syrenhortensia



DESIGNPROCESSEN, STEG FÖR STEG
För att göra processen från idé till färdig design så tydlig och

enkel som möjligt har vi delat in den i 5 olika steg. 

Steg 1 - hembesök

Vi gör ett besök hemma i din trädgård. Här skapar vi oss en

uppfattning av dina önskemål och behov samt om trädgårdens

komplexitet och storlek. 

Efter att vi hälsat på hemma hos dig skickar vi en offert som baserar

sig på hembesöket.

När offerten  är godkänd börjar det roliga!

Steg 2 - Frågeformulär

Efter godkänd offert får du en lista med frågor om din trädgård. Dina

svar hjälper oss att ytterligare  ringa in dina behov, önskemål och

förväntningar samtidigt som du får möjlighet att fundera en vända till

över vad du behöver och vill ha.

Steg 3 - uppmätning av trädgård

Nu är det dax att mäta upp din trädgård. Här gäller det att vara

noggrann. Uppmätningen lägger grunden för funktionsplan och

trädgårdsritning. Inför uppmätning behöver vi en tomtkarta över din

fastighet. Tomtkarta beställer du på din kommuns hemsida.



Steg 4 - Framtagande av funktionsplan och moodboard 

Funktionsplanen visar trädgårdens olika funktioner, ex. lekyta,

planteringar, plats för odling och hur ni rör er i trädgården. 

Funktionsplanen kompleteras av en moodboard som visar färger, ett

urval av växter samt vilken känsla trädgården kommer att ge. 

Tillsammans går vi igenom  funktionsplan och moodboard. Antingen vid

ett fysiskt möte eller via webben.  Efter eventuella justeringar har vi

tillsammans landat i en tydlig grund för vilka funktioner ni vill ha i

trädgården, vart dessa ska vara placerade samt vilken känsla och

färgskala trädgården ska ha. 

Exempel på moodboard med tillhörande funktionsplan



Steg 5 - Trädgårdsritning

Det sista steget är att ta fram en skalenlig, färgglad trädgårdsritning

som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, hårda

ytor, gräsytor och planteringar. Även placering av  spaljéer och andra

fasta konstruktioner ingår.

Trädgårdsritningen levereras med en tillhörande växtlista där alla

växter på ritningen presenteras med namn på svenska och latin.

Katalogen fungerar även som inköpslista. 

Till trädgårdsritningen ingår även planteringsritningar som vart

växterna ska planteras samt skötselråd för att trädgården ska frodas

och må bra.*

 

Exempel på en trädgårdsritning

*Beskrivning av Livfulla komplett. Se mer info om vad som ingår i Livfulla Komplett
respektive Livfulla Bas på vår hemsida



Tidsplan

Hela processen från första hembesök till färdig trädgårdsritning brukar ta

mellan 2 - 4 veckor. 

Önskar du därefter hjälp med plantering och inköp av växter hjälper vi

naturligtvis även till med det. 

Har du fler frågor eller funderingar? Vi är bara ett mejl eller samtal bort.  Du

kan också skicka ett privat medelande på

www.facebook.com/livfullaträdgårdar eller på www.instagram.com/livfulla

   

Med Livfulla trädgårdar 

 kombinerar vi vår passion

för trädgårdsdesig med vårt

stora miljöintresse och vilja

att göra skillnad. 


