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TRÄDGÅRDSTIPS

Utblick från ett

FÖNSTER

– vacker trädgård sedd från köksbordet.
et är december och idag är
det kallt, mörkt och regnigt.
Jag sitter uppkrupen i soffan med en kopp te och senaste numret av Hemträdgården och
önskar att jag hade suttit utomhus
istället. Jag vill känna solen värma
och höra fåglarna kvittra, men nu
är det ju inte riktigt så det ser ut i
Sverige varje dag på året.
Faktum är att trädgården eller för
den delen balkongen eller terrassen, upplever vi till stor del inifrån
bostaden. Det gör att det absolut
är värt att fundera över vad man
egentligen ser när man tittar ut.
I synnerhet från de fönster som
man tillbringar mycket tid framför. Till exempel när man sitter vid
köksbordet och tittar ut genom
köksfönstret eller från soffan där
man brukar sjunka ner och blicka
ut genom vardagsrumsfönstret.

skapa vackra blickfång

Finns det inget fint att titta på så
skapa något! Kanske kan du göra
en fin plantering eller sätta ett
vackert träd. Något vackert föremål, en staty eller annat konstverk kan också vara ett alternativ.
Egentligen kan vilket föremål eller
vilken växt som helst fungera som
blickfång, förutsatt att de särskiljer sig från sin omgivning.
grannens fula plåtskjul

Ibland är det istället något som
upplevs som fult eller tråkigt och
som man helst skulle vilja slippa
se när man tittar ut. Även om
det är det som finns på grannens
tomt som stör din utsikt finns det
mycket du kan göra. Plantera något som skymmer eller sätta upp
ett kamouflerande staket eller
plank som vackra klätterväxter
får slingra sig på till exempel.

trolla med belysning

Att belysa vackra träd, andra växter eller föremål
som syns bra inifrån är fantastiskt vackert, effektfullt och stämningsskapande oavsett årstid. Är det
kolmörkt i trädgården så ”finns den inte” när du
tittar ut. Utomhusbelysning gör att du har glädje
av och kan njuta av din trädgård oavsett årstid
eller tid på dygnet.
Lycka till med att göra din trädgård njutbar – även
inifrån!

