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Beskrivning trädgård

Harmoni, säkerhet, trygghet och lekfullhet var ledorden när jag tog fram
denna design. En hög häck i avenbok åt söder skärmar av och ger ett ombonat
och frodigt intryck. Åt väster ger lindarna visst insynskydd, med ett lägre
staket ca 110 cm behålls utsikten samtidigt som trädgårdens gräns blir tydlig
och inga barnfötter kan ge sig ut på obevakade upptäcksfärder. Åt norr valde
jag ett högre plank som insynskydd vilket också skapar en trygg och privat
känsla. 

Gångar och rabatter i organiska former mjukar upp trädgården och skapar en
lekfullt och mjukt intryck.  

Genom att skapa en hörna avsedd för lek, spring och skratt hoppas jag barnen
finner en trygg plats för att leka och upptäcka världen i stort och smått.
Bärbuskar, äppelträd och hallonland är strategiskt placerade runt denna
hörna för ge barnen möjlighet att själva plocka och upptäcka den ljuvliga
smaken av solmogna bär och frukter. 

Köksträdgården omges av en lägre formklippt häck som har till syfte att
skydda odlingen mot hårda vindar och samtidigt skapa ett rum i trädgården.
Komposten, "trädgårdens hjärta", ligger i anlutning till köksträdgården
omsluten av aventbok som döljer komposten och skyddar mot stark sol. 

I anslutning till köksträdgården ligger det lugna rummet. Här kan man sitta
och avnjuta en kopp kaffe i morgonsolen, senare under dagen skänker lugna
rummet välbehövlig skugga under varma dagar och en plats för eftertanke och
rekreation.  Lugna rummet omgärdas av högre spaljéväggar, dess
cirkelformade kärna är omgiven av frodiga marktäckare, vajande gräs och
perenner i en harmonisk och naturlig färgskala.  Trampstenar i granit leder
vägen och enstaka naturstenar ligger utplacerade i rabatten för att skapa ett
naturligt uttryck och för att stilmässigt  binda ihop lugna rummet med husets
framsida, 

Från altanen, sovrummet och vardagsrummet blickar man ut över en
blommande buskrabatt vars invånare byter av varandra i blomning från april
och långt in på hösten. När vintern kommer fortsätter prydnasgräsets grasiösa
vippor att pryda rabatten tillsammans med hortensians blomklasar som
fortsätter vara vackra långt efter det att de blommat ut. Buskrabatten kantas
av två olika sorters Allåekrbär som ger ljuvligt goda bär samtidigt som de
blommar vackert och är utmärkta marktäckare. 

När man kommer in i trädgården från öst möts man av en väl tilltagen
Rhododendoronrabatt som blommar vackert i juni och som står vintergrön året
om. Bladens undersida är oväntat mörkrosa vilket bidrar till trädgårdens
lekfullhet. 

Altanen är väl tilltagen med plats för soffgrupp, stor matplats, dans och mingel.
En generös kryddlåda är inbygd i altanen nära ingången från huset så att man
enkelt kan plocka in de kryddor man behöver eller lägga direkt på grillen. I
anslutning till kryddlådan finns ett insynskydd som hindrar nyfikna flanörer
från att kika in. 

Önskemålet om en fruktträdgård blev allt för skrymmande men löstes genom
ett körsbärsträd, ett äppelträd i lekhörnan samt två stycken spaljerade
äppelträd i köksträdgården. Äppelträden tillhör olika sorter som pollinerar
varandra väl. Önskas fler frukträd skule en passande plats kunna vara i
anslutning till lugna rummets ingårng mot norr. 
 
För att skapa en harmonisk färgsättning som går väl ihop med huset valde jag
växter i olika gröna nyanser, samt vitt och ljusrosa. 

Jag hoppas ni ska bli nöjda.

Vänligem Sofia



Funktionsplan

  

En funktionsplan
är en enklare
skiss som visar
trädgårdens
funktioner. 



Illustrationsplan



VÄXTLISTA
Liten buskrabatt
1 Matteuccia Orientalis ,Japansk strutbräken
Totalt antal: 4
2 Rhododendron Rhododendron 'Wine and roses'
Totalt antal: 6

Stor buskrabatt

3. Geranium macrorrhizum Flocknäva
Totalt antal: 13
4 Miscanthus sinensis, ’Kleine Fontäne’ Glansmiskantus
Totalt antal: 5
5 Budleja Davidii Buzz Ivory Syrenbudljea, även kallad Fjärilsbuske 
Totalt antal: 2
6. Rosa Floribunda-Gruppen Astrid Lindgren 'Poulouf' Buskros
Totalt antal: 6
7 Sambucus nigra 'Black lace' Blodfläder
Totalt antal: 1
8 Hydrangea arborescens 'Annabelle' Vidjehortensia
Totalt antal: 3
9 Cornus kousa 'Satomi', Koreansk blomsterkornell
Totalt antal: 1
10 Amelanchier laevis Fk 'Bäcklösa E Kopparhäggmispel
Totalt antal: 1
11 Ribes alpinum 'Öerne' Måbär (formklippt)
Totalt antal: 3 
12 Rubus arcticus x stellarcticus, Linda & Beata Allåkerbär
Totalt antal: Linda 8 st, Beata 8 st. två sorter krävs för pollinering. 

Bärbuskar

13 Ribes rubrum Pink champagne Rosa vinbär 
Totalt antal: 1
14 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' Röda vinbär
Totalt antal: 1
15 Ribes nigrum 'Öjebyn, Svarta vinbär
Totalt antal: 1

Träd
16 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Klotrobinia. 
Totalt antal 1
17 Prunus avium 'Lapins' E Sötkörsbär 
Totalt antal 1
18 Malus domestica 'Sariola', Äppelträd
Totalt antal 1
19 Malus domestica 'Transparente Blanche' Spaljerat äppelträd
Totalt antal 2

Uteplats vid köksträdgård
21 Miscanthus sinensis, ’Kleine Fontäne’ Glansmiskantus 
Totalt antal: 2
22 Epimedium rubrum, Röd sockblomma
Totalt antal: 21
23 Hakonechloa macra,Hakonegräs
Totalt antal: 4
24 Dryopteris filix-mas, Träjon
Totalt antal: 7
25 Hydrangea arborescens 'Annabelle' Vidjehortensia 
Totalt antal: 1
26 Polygonatum x hybridum, Jätterams
Totalt antal: 4
27 Epimedium x versicolor 'Sulphureum, Blekgul sockblomma
Totalt antal: 11
28 Lysimachia clethroides, Vitlysing
Totalt antal: 9

Rabatt vid kryddlådor

29 klematis Lucky Charm (Jackmanii-gruppen)
Totalt antal 1
30 Rosa Wichurana-Gruppen 'New Dawn'  Klätterros
Totalt antal: 2
31 Origanum vulgare, Kungsmynta
Totalt antal: 3

Rosrabatt vid altan
33 Rosa Floribunda-Gruppen Astrid Lindgren 
'Poulouf' Buskros
Totalt antal: 3

Klätterväxt pergola

32 Parthenocissus quinquefolia, Klättervildvin
Totalt antal: 2

Övrigt

34 Buxus sempervirens, Buxbom
35 Carpinus betulus, Aventbbok
36 Picea glauca 'Conica'  Sockertoppsgran
Totalt antal: 1



Skötselråd
Nedan följer enklare skötselråd för att planteringarna ska frodas och håla sig
vackra år efter år. 

Rabatt Rhodonendoron
Plantera i rododendoronjord. Rensa bort ogräs på våren och gödsla med
rhodonendrongödsel.
Rhododendoron vill stå fuktigt, se därför till att vattna ordentligt under längre
perioder utan regn. Behöver inte beskäras.

Buskrabatt
Rensa på våren och gödsla med kogödsel och mullämnen. Klipp även ner
prydnadsgräs och perenner till ca 5 cm ovan mark. De flesta växter i
buskrabatten gillar lite surare jord varför ni kan blanda i torv eller
rhododendoronjord emellanåt, dock ej runt rosor och Syrenbudlejan. 
Se till att vattna rabatten ordentligt under etableringsfasen de tre första åren.
Rabattens växter vill ha fuktig jord så fortsätt vattna ordentligt vid lägre period
utan regn, även efter det att växterna etablerat sig. 
Fortsätt rensa ogräs under säsongen, med tiden kommer rabatten växa ihop allt
mer och platsen där ogräs kan växa minskar. 

Lugna rummet
Klipp ner perenner och gräs tidig vår. Gödsla med ko- och mullämnen. Se till att
vattna ordentligt de tre första åren. Därefter blir växterna mindre känsliga för
torka. Glansmiskantus, Vitlysing, Hakonegräs och Vidjehortensia vill dock stå
fuktigt även efter etablering. 

Bärbuskar
Beskär på vårvintern. Tag bort vissna och inåtväxande grenar. Gödsla på våren
med kogödsel och mullämnen. Buskarna vill inte torka ut, särskillt viktigt
under etableringsfasen. 

 

Klotrobinia
Bind upp trädet med stödpinnar de första åren och sätt gnagskydd på
stammen. Vattna ordentligt under etableingsfasen. Klotrobinian gillar att stå
fuktigt så fortsätt stödvattna under längre perioder utan regn, även efter
etableringsfasen. 

Hallonland
Bland i kogödsel och barkmull vid plantering. Gödsla med kogödsel på
våren. vattna ordentligt, speciellt under fruktbildningen. 

Rosenbuskar
Plantera i Rosjord. Vattna ordentligt de första åren. Gödsla på våren med
rosgödsel eller kogödsel. Beskär på vårvintern, när björkarna får musöron.
Klipp bort frysta och döda grenar samt grenar som växer innåt. 

Fruktträd
Bind upp träden med stödpinnar de första åren. Sätt gnagskydd runt
stammen. Se till att vattna ordentligt första åren. Gödsla på våren med
kogödsel på ett område lika stort som kronan. Beskär träden under JAS
perioden (julli, augusti, september)


