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UTEMILJÖ på liten yta

– Grön balkong och terrass
ag njuter när jag från mitt
hemmakontor kikar ut över
balkongen där solen just nu
skiner. Bin, humlor och fjärilar flyger ivrigt mellan växterna fastän
jag sitter mitt i stan. För mig är det
viktigt att kunna ha en grön och
användbar utemiljö även om jag
bor i lägenhet. Till dig som också
vill få ut så mycket som möjligt av
din balkong eller terrass har jag
ett par tips.

välja växter

Som alltid är läget och odlingsförutsättningarna avgörande när du
väljer växter. Är det sol eller skugga,
blåser det mycket och vad är det
för odlingszon, är frågor du bör
ställa dig. Vill du odla grönsaker
och örter behöver de generellt sett
ett ganska soligt läge. Plantera
gärna någon eller några större
växter som ger höjd och skapar rumskänsla, som till exempel
någon buske, ett mindre träd eller
spaljerad klätterväxt. Om du planterar buskar eller träd så välj
sådana som klarar en eller två
växtzoner högre än den zon som
du bor i för att de ska ha bättre
förutsättningar för att klara övervintring i kruka. Att få in någon
vintergrön växtlighet som till exempel murgröna eller buxbom
blir också fint och ger dig fräsch
grönska även på senhösten och
vintern.

gör en plan

Innan du sätter igång så ta dig en
stund att fundera över vad du vill
kunna använda ytan till. Vill du ha
en fikahörna eller matplats, få plats
med en solsäng, odla grönsaker
eller något annat? Fundera över
vilken stil eller vilket tema som kan
passa och appliceras på allt från
materialval till möbel-, inredningsoch växtval. Ju personligare val du
gör desto större är förutsättningarna att du kommer att trivas.

optimera odlingsförutsättningarna

Ett vanligt misstag är att välja för
små odlingskärl. Välj stora krukor och lådor så torkar växterna
inte lika lätt och de får mer jord
och näring. Köp också kvalitetsjord som är avsedd för det du ska
odla och glöm inte att gödsla och
anpassa gödningen utifrån det
du odlar. Det är mycket bra att
välja planteringskärl med inbyggda vattenmagasin för att minska
vattningsbehovet och risken för
uttorkning, det ger dig mindre
jobb och gladare växter. Plantera
de växter som ska övervintra i
isolerade krukor. Isolerade krukor
finns att köpa, men du kan också

isolera själv med hjälp av bitar av
liggunderlag, frigolit eller ”bubbelplast”.

infravärme, textilier eller kanske
ett par fårskinn beroende på årstid så kan du njuta av din uteplats
året runt.

solskydd

Ligger balkongen i ett rent söderläge så blir det ofta så varmt att
det är omöjligt att vara där under
riktigt soliga dagar. Möjlighet till
skugga kan behövas för både
växter och människor. Tänk på
att planera in någon form av solskydd. Kanske en markis, ett
parasoll eller varför inte ett segel?
Glöm bara inte att kolla med din
hyresvärd att det är okej innan
du monterar någon form av fast
solskydd. Komplettera sedan med
möbler, fin belysning, eventuellt

Jag önskar dig många sköna
stunder på din balkong/terrass!

