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Lättskött med form
Lise-Lotte Björkman, trädgårds- och miljörådgivare,
HS Landsbygdskonsult, Uppsala

H

är önskar man
en lättskött,
funktionell och trivsam entrésida, med
plats att njuta ensam
eller tillsammans.
Platsen ska kännas
ombonad, väl avgränsad mot grannar och väg, men ändå
välkomnande. Olika material i mjuka
former och pålitliga, långlivade växter
med kontrasterande former ska ge platsen
karaktär. Jordarten är en mellanlera med
moinslag och viss mullhalt som förbättras med organiskt material. Växtzonen
är 3.
1. Stramt klippt ligusterhäck, högre mot
huset, bredare i hörnen samt vid den
lilla sittplatsen (5).
2. En rundad altan i trä som tillsammans med gången mot entrén inramas
av en S-formad pergola med italiensk
klematis.
3. Plantering med träd, buskar, perenner i grupp, marktäckare och lökväxter. Bergkörsbär på stam, Prunus
sargentii ’Rosensky’ kommer att dominera och ge skugga. I markskiktet
flocknäva ’Spessart’, jättedaggkåpa,
stort fänrikshjärta ’Luxuriant’ och i
ytterkanten småblommig, rödbladig
alunrot ’Palace Purple’. Grupper av
stor höstanemon ’Honorine Jobert’
och rödbladigt höstsilverax ’Brunette’
ger höjd och höstblomning. Luktolvonet Viburnum carlesii ’Aurora’ närmast
altanen, vackert rundad form, doftande blom på försommaren. Kirgislök
planteras bland jättedaggkåpan och
flocknävan.
4. En matta med sibirisk blåstjärna, enkel tusensköna och svagväxande gräs.
Ytan, som kantas av marksten, behöver
knappt klippas.
5. En liten sittplats med golv av röd kalksten. I bakkanten en låg mur.
6. Tre japanska rönnar, Sorbus commixta
’Carmencita’ på stam binder ihop, ger
blomning, grönska, intensivt röda bär
och fin höstfärg.
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7. Upphöjda planteringar med mursten
och vintergrönt: kägelformad tuja,
Thuja occidentalis ’Smaragd’ i tre storlekar och dvärgklottuja, T. occidentalis
’Little Giant’. Som undervegetation

gulbladigt penningblad ’Aurea’ och
nunneört. Röd sockblomma avslutar
mot huset. Blodtopp och snönarciss,
Narcissus minor ’Rip van Winkle’ kompletterar planteringen.
8. Stenyta av patinerad betongplatta
(30 x 30 cm) i terrakotta lagd på diagonalen.
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