Liten trädgård i gamla Kivik
UTGÅNGSLÄGE
Till detta vackra hus i gamla Kivik hör en fin liten trädgård. Trädgården är
väl uppvuxen och innehåller flera vackra träd som så småningom
kommer att bli riktigt stora. En del av buskarna har vuxit sig lite för stora
- några behöver beskäras och några behöver tas bort - men generellt är
växtvalet mycket spännande och vi tycker oss ana ett asiatiskt tema i
planteringarna.
Familjen vill få lite nya idéer och hjälp med att strukturera upp
trädgården.
De tycker inte om markteglet som ligger i entrén och på terrassen, utan
önskar förslag till annan markbeläggning. De önskar sig en upphöjd
terrass, helst med betongplattor som golv, i direkt anslutning till huset och
i samma nivå som terrassdörren. Man ska alltså kunna gå rakt ut på
terrassen. De önskar sig även en ny sittplats i hörnet bakom ateljén.

VÅRT FÖRSLAG
Entrén

Runt hörnet sker ingången till trädgården genom en grind eller port som
byggs ihop med ett plank längs tomtgränsen mot nya grannen. Träplanket
kan med fördel målas falusvart vilket är enkelt att underhålla och faktiskt
mycket snyggt som bakgrund till växter i olika färger.

Den lilla magnolian sparas men underplanteringen tas bort och ersätts av
hasselört. Planteringsytan får nu en rund form. Buxbomsklotet som står i
en kruka får en egen planteringscirkel nära dörren. Hortensian flyttas in
på lämpligt ställe i trädgården.
I den långa planteringen längs med husets framsida tas floxen, stjärnflockan och rosorna bort och vintergrönan och klockjulrosorna reduceras.
Istället fylls det på med marktäckande, tåliga perenner med vackra blad.
Den lilla japanska lönnen som står vid terrassen inne i trädgården flyttas
ut hit. Ytterligare en klotrobinina planteras. Buxbomskloten sprids ut.
Växtförslag entrén
Klotrobinia, Robinia pseudoacacia Globosum, 1 st
Hasselört, Asarum europeum, 20 st + 10 st runt magnolian
Kaukasisk förgätmigej, Brunnera Betty Bowring, vit, 7 st
Alunrot, Heuchera Palace Purple, 9 st
Funkia, Hosta Patriot, 3 st
Funkia, Hosta Devon Green, 3 st

I entrén tas markteglet upp (kan gärna säljas vidare t ex på Blocket) och
ersätts till stor del av begagnad liten gatsten lagd i bågmönster. Gatsten,
som är en klassisk snygg natursten (granit) med en tidlös känsla, blir ett
genomgående tema i trädgården. I en mindre trädgård som den här är det
viktigt att hålla sig till några utvalda material för att få en harmonisk och
enhetlig känsla.
Vi introducerar mjuka kurvor och former för att entrén ska kännas mindre
kantig, men håller planteringarna stramare med “väluppfostrade” och
lättskötta marktäckare och de formstarka och vintergröna buxbomskloten.

Vi föreslår även att trappan på gaveln görs om, gärna i en halvrund form
och med beläggning av stor gatsten. Det finns svängda kanstenar av
granit att använda om man inte vill använda stor gatsten i hela trappan.

Stor och liten gatsten är snyggt ihop

Natursingel från Sofielust

Halvrund trappa i granit och gatsten

Mönster med cementplattor & gatsten

Trädgården
Klotrobinia

Hasselört

Kantlinjerna i entrén läggs i begagnad stor gatsten och längs med långsidan av huset beläggs gången i natursingel med fraktionen 4-10 mm, vi
rekommenderar Sofielusts grustag i Ö Vemmerlöv, www.sofielust. se

Brunnera Betty Bowring

Alunrot Palace Purple

Stenläggningen av liten gatsten fortsätter in i trädgården, den leder runt
ateljén till en mysig sittplats som skapas här i hörnet. Skärmen som står
här idag tas alltså bort. Detta kommer att öppna upp och göra att trädgården känns större, samtidigt som här skapas ett helt nytt och användbart rum. Krukor och urnor får nu fint plats utan att det känns trångt.
Upphöjd terrass
Stenläggningen leder även fram till den nya upphöjda terrassen. Den
byggs upp med förslagsvis lecablock (det måste gjutas en sula ner till
frostfritt djup först) som sedan putsas och vitmålas. Den beläggs med
cementplattor 30x30 cm, fyra tillsammans, med en gatstensbård runtom.
(Gatstenen binder samman terrassen med resten av trädgården.) Växterna
som finns här måste alltså flyttas eller tas bort.
Breda, generösa trappsteg (som man även kan sitta på) leder upp på
terrassen. Förutom att ge ett inbjudande intryck tar de bort känslan av att
man riskerar att ramla ner från terrassen. På terrassens kortsida kan man
dock fundera på om man vill ha någon form av räcke.

Begagnad liten gatsten i traditionell bågsättning

Funkia Patriot

Funkia Devon Green

Smala planteringen
En smal plantering i mjuk form skiljer stenläggning och gräsmatta åt. Den
fylls av långblommande, rosa Bonicarosor, blåviolett och vit stäppsalvia
och lavendel. Här och där kan man lägga ut trampstenar. Planteringen
kantas av begagnad storgatsten.
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Växtförslag smala rabatten
Miskantusgräs Malepartus, 1 st
Bonicarosor, 3 st
Trädgårdsnäva Rozanne, 2 st
Lavendel, Lavandula ang. Hidcote Blue, 10 st
Stäppsalvia, Salvia nemorosa Ostfriesland, blålila, 5 st
Stäppsalvia, Salvia nemorosa Schneehugel, vit, 5 st

Buskrabatten
Valnöten får vara kvar som insynsskydd mot grannens fönster. Den
kompletteras med ett miskantusgräs vid sidan om. Efter valnöten tar
buskrabatten vid. Storgatstenen kantar även denna och ger en snygg linje
mot gräsmattan hela vägen runt om. Träden och de flesta buskarna i
buskrabatten är fantastiska redan men beskärs (speciellt kornellerna) efter
behov. De två buddlejorna tas bort, de är inte så fina och vi tycker inte
riktigt att de passar in. Fikonet kan flyttas in i hörnet. Från gavelrabatten
flyttas en del av pionerna ut till buskrabatten.
Austinros Gertrude Jekyll

Austinros Rosemoor

Växtförslag buskrabatten (marktäckande perenner i framkant)
Kaukasisk förgätmigej, Brunnera Betty Bowring, vit, 5 st
Alunrot, Heuchera Palace Purple, 5 st
Funkia, Hosta Devon Green, 5 st
Flocknäva, Geranium Spessart, 10 st

Kantnepeta Six Hills Giant

Akleja Rose Barlow

Brunnera Betty Bowring

Strandveronika Pink Damask

Rosa kaktusdahlia

Framför buskarna kompletteras med låga, marktäckande perenner som tål
lite skugga, delvis samma som på framsidan för att knyta ihop delarna.
I bambuhörnet skapas en liten rund sittplats för två, även den i liten
gatsten kantad med stor gatsten. Den uppstammade thujan vid skärmen
och syrénen mitt i gräsmattan tycker vi ska tas bort.
Miskantus Malepartus

Trädgårdsnäva Rozanne

Stäppsalvia Ostfriesland

Ros Bonica

Lavendel Hidcote

Alunrot Palace Purple

Tips!
Tänk på att alla växter mår bäst av att planteras i bra jord. Blanda upp den
befintliga jorden med mycket kompostjord från Måsalycke återvinningsanläggning utanför St Olof före plantering.

Stäppsalvia Schneehugel

Funkia Devon Green

Geranium Spessart

Gavelrabatten
Förutom de pioner som sparas får tre stycken nya rosor plats här, gärna
Austinrosor. Planteringen kompletteras med kantnepeta, rosa akleja och
rosa strandveronika. En och annan rosa dahlia får nog också plats.

Ungefär såhär kommer smala rabatten att se ut!

Växtförslag gavelrabatten
Austinros, Gertrude Jekyll, klarrosa med härlig doft, långblommande, 2 st
Austinros, Rosemoor, ljusrosa med härlig doft, långblommande, 1 st
Kantnepeta, Nepeta faassenii Six Hills Giant, blå, 3 st
Akleja, Aquilegia Rose Barlow, 3 st
Strandveronika, Veronika Pink Damask, rosa, 5 st

Bästa planteringstiden är i april-maj eller ännu hellre sept-okt. Planterar
man på hösten så behöver man inte vattna lika mycket. Annars är just
vattningen viktig tills allt etablerat sig, särskilt över hela första sommaren.
Perenner som blommat över mår bra av att klippas tillbaka, t ex
kantnepeta och stäppsalvia. De blommar då ofta om och så slipper man
problemet med frösådder. Det ser också prydligare ut. Ge dem en extra
vattning och kanske lite gödning efteråt.
Rosorna putsas bara till litegrann varje år i halva april, då ska man också
lägga ut lite kogödsel på påse till dem. Man gallrar bort döda, sjuka och
korsande grenar genom att klippa snett ovanför ett utåtriktat öga. Klipp
alltså inte ner dem helt! Ansa bort vissna blommor regelbundet.
Man kan täcka marken bakom buskarna med dagstidningar och sedan
täckbark. Det håller fukten i jorden, ser snyggt ut och hindrar en hel del
ogräs. Vartannat år får man fylla på med ny täckbark.
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