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TRÄDGÅRDSTRENDER 2017
GRÖN I TRÄDGÅRDEN | GRÖNA LABBET | VEGO GARDEN
nder trädgårdsmässan Elmia Garden presenterades som brukligt aktuella trender inför nästa år. Det är
Blomsterfrämjandet som tillsammans 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 till exempel mode, inredning
och i vad vi väljer för typ av resor och resmål.
grön i trädgården

Trädgården ska vara tillgänglig för alla och våra gröna oaser får gärna vara bohemiska med klara 70-talsinfluenser. Rosenhills Trädgård, Café och Musteri på Ekerö
är mitt i prick om du vill söka inspiration. Alla kan odla och man odlar överallt,
gärna på vertikala ytor.
När det gäller målade ytor är en helmatt finish att eftersträva. På hus sätter vi gärna träfasader i cederträspån eller sibirisk lärk med inspiration från Nordamerika.
Naturen visar sig inomhus och våra inomhusmiljöer får gärna flytta ut i trädgården.
Emalj är ett gångbart material både inom- och utomhus. De material vi använder
ska vara hållbara ur miljöhänseende och kunna återvinnas, bambu och rotting
gillas. Det är storleken som räknas. Välj riktigt stora krukväxter som fiolfikus, guldpalm eller rosenskärm.
gröna labbet

Funktion är viktigare än estetik
och funktion blir estetik. Odla
gärna i provrör, glasbehållare
och liknande. Levande organiska
material som svampar och
bakterier är framtidens material
och används inom många områden. Uppfinningar som sammankopplar natur och teknik är

poppis. Hur kan tekniken hjälpa oss i det globala
miljöarbetet och hur kan vi använda innovation i vår
egen trädgård? Kan vi försöka odla utan solljus
eller jord? Det finns en industrikänsla kopplad till
trenden. Korrugerad plåt och råa träytor är i fokus.
Det ska inte vara för polerat vare sig inom- eller utomhus. Förgängligheten får gärna synas. Leta efter
fröställningar och vissna blad när du ska dekorera
festbordet.

vego garden

Även här är vår miljöpåverkan i fokus. Det är viktigt att vi gör gröna val och att vi
minskar vår köttkonsumtion. Det vegetariska intresset är större än någonsin och vi
vill äta ekologiskt, närodlat och hälsosamt, självförsörjning är trendigt. Odlingen är
både ätbar och dekorativ. Vi skapar utrymme att odla på alla möjliga ställen oavsett
om vi bor i stan eller på landet. I trädgården månar vi om att skapa en miljö som
är bra för våra insekter. Växter som bjuder på nektar eller erbjuder skydd samsas
med insektshotell på både bredden och tvären.
Naturen smälter samman med inomhusmiljön. Kan du låta berget utanför huset fortsätta rakt genom väggen in i vardagsrummet så kan det inte bli bättre. Obearbetad
natur i olika former släpps in i våra hem, i affärer, på restaurangen och på kontoret.
Vi gör revolt mot det bekväma livet, sportkläder är mode och används till vardags
och vi väljer aktiva semestrar istället för ryggläge på en medelhavsstrand.

