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TRÄDGÅRDSTRENDER 2017

nder trädgårdsmässan Elmia Garden presenterades som brukl igt aktuel la trender inför nästa år. Det är 
Blomsterfrämjandet som ti l lsammans med Elmia Garden agerar trendspanare. De tre huvudtrender som 
presenterades för 2017 har fått namnen Grön i trädgården, Gröna labbet och Vego garden. Precis som 

tidigare så går dessa trender igen inom många områden och syns även inom ti l l exempel mode, inredning 
och i vad vi väl jer för typ av resor och resmål.

GRÖN I TRÄDGÅRDEN | GRÖNA LABBET | VEGO GARDEN

g r ö n  i  t r ä d g å r d e n

Trädgården ska vara t i l lgängl ig för al la och våra gröna oaser får gärna vara bohe-
miska med klara 70-tals inf luenser.  Rosenhi l ls Trädgård, Café och Muster i på Ekerö 
är mitt i pr ick om du vi l l  söka inspirat ion. Al la kan odla och man odlar överal l t , 
gärna på vert ikala ytor. 

När det gäl ler målade ytor är en helmatt f in ish att eftersträva. På hus sätter vi gär-
na träfasader i cederträspån el ler sibir isk lärk med inspirat ion från Nordamerika. 
Naturen visar sig inomhus och våra inomhusmil jöer får gärna f lytta ut i trädgården. 
Emal j är ett gångbart mater ial både inom- och utomhus. De material v i använder 
ska vara hål lbara ur mi l jöhänseende och kunna återvinnas, bambu och rott ing 
gi l las. Det är stor leken som räknas. Väl j r ikt igt stora krukväxter som f iolf ikus, guld-
palm el ler rosenskärm.

g r ö n a  l a b b e t

Funkt ion är vikt igare än estet ik 
och funkt ion bl ir estet ik. Odla 
gärna i provrör, glasbehål lare 
och l iknande. Levande organiska 
material som svampar och 
bakter ier är framtidens mater ial 
och används inom många områ-
den. Uppfinningar som samman- 
kopplar natur och teknik är 

poppis. Hur kan tekniken hjälpa oss i det globala 
mi l jöarbetet och hur kan vi använda innovat ion i vår 
egen trädgård?  Kan vi försöka odla utan sol l jus 
el ler jord? Det f inns en industr ikänsla kopplad t i l l 
trenden. Korrugerad plåt och råa träytor är i fokus. 
Det ska inte vara för polerat vare sig inom- el ler ut-
omhus. Förgängl igheten får gärna synas. Leta efter 
fröstäl ln ingar och vissna blad när du ska dekorera 
festbordet.

v e g o  g a r d e n

Även här är vår mi l jöpåverkan i fokus. Det är vikt igt att vi gör gröna val och att vi 
minskar vår köttkonsumtion. Det vegetariska intresset är större än någonsin och vi 
vi l l  äta ekologiskt, närodlat och hälsosamt, självförsörjn ing är trendigt. Odl ingen är 
både ätbar och dekorat iv. Vi skapar utrymme att odla på al la möj l iga stäl len oavsett 
om vi bor i stan el ler på landet. I trädgården månar vi om att skapa en mi l jö som 
är bra för våra insekter. Växter som bjuder på nektar el ler erbjuder skydd samsas 
med insektshotel l på både bredden och tvären.   

Naturen smälter samman med inomhusmil jön. Kan du låta berget utanför huset fort-
sätta rakt genom väggen in i vardagsrummet så  kan det inte bl i bättre. Obearbetad 
natur i ol ika former släpps in i våra hem, i affärer, på restaurangen och på kontoret.

Vi gör revolt mot det bekväma l ivet, sportkläder är mode och används t i l l  vardags 
och vi väl jer akt iva semestrar istäl let för ryggläge på en medelhavsstrand.


