
JULI 2017

TRÄDGÅRDSTIPS



Ge din trädgård en

När du anlägger din trädgård så tänk på samma sätt 
som när du inreder inomhus. Fundera på vad du vill ha 
för funktioner, vad du vill kunna göra och vilken stil, 
former, färger och material du vill ha. Att til l exempel 
färger, material och en del växter återkommer i träd-
gården gör att den upplevs som stilren och harmonisk. 
Ett tips är att göra en moodboard där du digitalt eller 
genom att klippa och klistra samlar bilder som visar 
vilka färger, material och vilken stil du vill att trädgården 
ska ha. Det är då också lättare att se om det passar 
bra til l ditt hus, omgivningen och den stil ni har inomhus. 

Det jag framförallt vill slå ett slag för är att tänka efter 
om du på något sätt kan göra trädgården mer personlig 
genom att förstärka dina och familjens intressen. Tycker 
man att matlagning är superkul kanske det skulle vara 
toppen att ha ett utekök i anslutning til l uteplatsen. Då 
kanske du dessutom vill imponera genom att til laga något 
gott av dina egna nyskördade primörer som du hämtar 
in från köksträdgården eller växthuset.

Gillar du att träna så kanske ett utegym i det där oan-
vända hörnet av trädgården skulle passa bra? Spelar 
du golf – kanske en slagmatta och ett nät som fångar 

upp bollarna skulle komma till användning. Gillar du 
sociala aktiviteter med familj och vänner – varför inte 
anlägga en boulebana, en pool, ett utespa eller ett ute-
rum där man kan vistas även när vinden viner? Är ni 
en barnfamilj så finns det oändligt mycket mer än en 
stor studsmatta som kan vara jättekul för hela familjen 
och förresten, studsmattan, gräv ned den i gräsmattan 
så att man slipper se den. Sök inspiration på nätet, i 
böcker och tidningar. 

Kanske är det just vila och avkoppling i lugna sköna 
miljöer som är din grej. Se då til l att ha mysiga ute-
platser och vrår i både sol och skugga, med vind- och 
insynsskydd där du känner dig privat och kan njuta av 
en bra bok eller en skön slummer.

Ja det är bara att använda fantasin, vad kan ge just 
din trädgård ett personligt mervärde? Beroende på vad 
det är för aktiviteter eller funktioner man vill ha så är det 
bara att välja om man tydligt vill lyfta fram och visa eller 
om man vill ”bädda in” eller dölja med växter, plank och 
avskärmningar. Som alltid så är det framförallt växter 
och belysning som blir pricken över i och gör att träd-
gården upplevs som inbjudande och mysig.

m du vi l l  ha en trädgård där du verkl igen tr ivs så försök att sätta din personl iga prägel på träd-
gården. Det brukar inte räcka med en entrégång, det obl igator iska trädäcket och en pl iktskyldig 
gräsmatta – möj l igen omgärdad av ett staket el ler en häck – för att de f lesta av oss ska uppleva 

trädgården som inbjudande, mysig och personl ig. 
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