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Gården Birgit - förord

Gården Birgit är den minsta av de två gårdarna i 
föreningen. Gården innefattar ytor för både vuxna 
och barn. Övergripande är att de gemensamma 
ytorna och planteringarna är lätta att ta hand om. 
Förslaget är att behålla strukturen och ytornas 
komposition och istället jobba vidare med det som 
finns. Det fina päronträdet är karaktäristiskt för 
gården och ska bevaras så länge det går. Gården 
omringas av byggnader och har en naturlig 
avgränsning mot omgivningen. Det finns goda 
möjligheter till sol, lä och avkoppling. Nyplanterade 
fruktträd ersätter det gamla päronträdet på sikt. 
Samtliga rabattkanter ersätts med ny kant av lärk.



Gården Birgit – de olika ytorna

Cykelhörnan

GunglekenPäronleken

Gången



Gården Birgit – päronleken

Det karaktäristiska päronträdet behålls och valnötsträdet kan sparas om så önskas 
(påverkar inte päronträdet). Lekytan får ett nytt lekhus, fjädergunga och sandlåda. För 
att möjliggöra en sittyta för gemensamma fikastunder anläggs en yta med 
betongplattor intill lekytan. En spaljé/pergola monteras för att skapa väggar/tak där 
klätterväxter kan få vandra. Schersminbuskarna som nyligen är beskurna behålls, 
likaså spirean under päronet. Spirean kan dock föryngringsbeskäras med jämna 
mellanrum för att hålla nere storleken. Planteringen till höger om sittytan får ett helt 
nytt utseende. All jord byts ut och två nya äppelträd, rosor och perenner planteras. 
Perenner kan även planteras mellan schersminen för att förtäta planteringen. 
Lökväxter sätts i alla planteringsytor för att tillföra blomning och färg på våren.



Gården Birgit – päronleken

Svenskt namn Latinskt namn

Äpple Malus domestica ’Aroma’ E
Äpple Malus domestica Agnes E
Rabattros Rosa floribunda-gruppen Gråsten ’Poulfeld’
Bourbonros Rosa ’Louise Odier’
Småblommig klematis Clematis Viticella-gruppen ’Little Nell’ 
Atragene-klematis Clematis ’Albina Plena’ E 
Kantnepeta Nepeta x faassenii 'Walkers low' 
Stenkyndel Calamintha nepeta



Gården Birgit – gungleken

Gungställningen bevaras och inspringningsskyddet tas bort. Planteringarna kan 
utgöra naturliga skydd. Bärbuskarna ses över och föryngras/byts ut. Smultron 
får utgöra marktäckare för att undvika de öppna jordytorna mellan 
bärbuskarna. För att avgränsa mot garagelängorna och skapa ett tydligare rum 
anläggs en ny plantering till höger om gungan som får ett äppelträd och fler 
bärbuskar. 



Gården Birgit – gungleken

Svenskt namn Latinskt namn

Äpple Malus domestica ’Aroma’ E
Smultron Fragaria vesca ’Rödluvan’ 
Krusbär Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Jacob’
Svarta vinbär Ribes nigrum ’Ben Gairn’ 
Röda vinbär Ribes (Röda vinbär-Gruppen) ’Jonkheer van Teets’



Gården Birgit – cykelhörnan

En yta beläggs med betongplattor för att möjliggöra en ordnad 
cykelparkering. Den befintliga flädern behålls och planteringen utökas längs 
väggen för att ge plats åt bland annat ett spaljerat päronträd och nävor. Ytan 
mellan cykelhörnan och gungleken asfalteras.



Gården Birgit – cykelhörnan

Svenskt namn Latinskt namn

Guldfläder Sambucus racemosa ’Sutherland Gold’ 
Blomsterkornell Cornus florida
Spaljerat päron Pyrus communis Williams E 
Biokovonäva Geranium x cantabrigiense ’Biokovo’



Gården Birgit – gången

Ytan mellan den ena garagelängan och den yttersta 
radhustomten får en hårdgjord gång av betongplattor. Grus 
läggs längs fasaderna för att bryta av ytan. Ute vid vägen, vid 
garagelängornas kortsidor, anläggs smala planteringar där 
klätterrosor kan leta upp på väggarna längs ett par platsbyggda 
spaljéer.



Gården Birgit – gången

Svenskt namn Latinskt namn

Wichuranaros Rosa ’New Dawn’
Storblommig klätterros Rosa ’Camelot’



gården Bertil 

2019-05-14

Grov skiss för



Gården Bertil - förord

Gården Bertil är den största av de två gårdarna i 
föreningen. Gården innefattar ytor för både vuxna 
och barn. Övergripande är att de gemensamma 
ytorna och planteringarna är lätta att ta hand om. 
Förslaget är att behålla strukturen och ytornas 
komposition och istället jobba vidare med det som 
finns. Gården har flera befintliga träd som kan 
bevaras. Gården omringas av byggnader och har en 
naturlig avgränsning mot omgivningen. Det finns 
goda möjligheter till sol, lä och avkoppling. Fruktträd 
ska ersätta och föryngra trädbeståndet. Samtliga 
rabattkanter ersätts med ny kant av lärk.



Gården Bertil – de olika ytorna

Vid sidan om

BlomsterpraktenTrädgården



Gården Bertil – trädgården

Det karaktäristiska körsbärsträdet behålls 5-10 år för att sedan ersättas av ett nytt 
träd. Detta för att körsbärsträdet börjar bli för stort för platsen och körsbär är inte är 
ett långlivat träd. Lönnen i det nordvästra hörnet tas bort då det har torkskador. 
Lönnen i det sydvästra hörnet genomgår en beskärning (kronreducering) för att 
reducera överhänget mot närliggande tomt. Lönnen kan på sikt, ca 10 år, ersättas av 
ett nytt träd. Fem nya äppelträd planteras för att tillföra frukt och blomning samt för 
att föryngra trädbeståndet och bira till att gården blir mer trädgårdslik. Grillplatsen 
utökas och får en större plattlagd yta med pergola och sittplatser. Två mindre 
planteringar intill pergolan möjliggör för klätterväxter att bilda väggar och tak över 
sittgruppen.  Den öppna gräsytan bevaras för att möjliggöra spontan lek och aktivitet 
på gården. De längsgående planteringarna ersätts med dvärgsyren för att skapa mer 
trädgårdskaraktär. Lökar planteras för att tillföra blomning och färg på våren.  



Gården Bertil – trädgården

Svenskt namn Latinskt namn

Äpple Malus domestica ’Aroma’ E
Äpple Malus domestica Agnes E
Wichuranaros Rosa ’New Dawn’
Storblommig klätterros Rosa ’Camelot’
Småblommig klematis Clematis Viticella-gruppen ’Little Nell’ 
Atragene-klematis Clematis ’Albina Plena’ E 
Dvärgsyren Syringa meyeri ’Palibin’



Gården Bertil – blomsterprakten

Hästkastanjen och vitoxeln bevaras för att bibehålla rumsbildningen och möjligheten 
att sitta i skuggan under varma sommardagar. Ytan vid de olika funktionerna för lek 
tillgängliggörs med hjälp av en sammanhängande yta av betongplattor. Gungan, 
sandlådan och klätterställningen behålls. Fler sittplatser tillförs för att möjliggöra 
fikastunder ihop med barnen. De tre omgivande planteringarna görs om. 
Planteringen under hästkastanjen består av bärbuskar och smultron. Planteringen i 
det sydöstra hörnet har ett exponerat läge på gården och blir därmed en renodlad 
perennplantering och kompletteras med ett inspringningsskydd för att undvika att 
barn springer i planteringen. Den del av planteringen vid gungan som delar av 
gräsmattan med leken består av dvärgsyren och resterande del möter upp 
perennplanteringen med ännu mer perenner.  Inspringningsskyddet vid gungan får 
vara kvar. Lökar planteras för att tillföra blomning och färg på våren.  



Gården Bertil – blomsterprakten
Svenskt namn Latinskt namn

Oktoberaster Aster novi belgii ’Early Blue’ 
Hjärtaster Aster ’Little Carlow’   
Solhatt Echinacea Sunrise
Solhatt Echinacea ’Tomato Soup’ 
Trädgårdsnäva Geranium ’Rozanne’ 
Trädgårdssolbrud Helenium ’Rubinzwerg’ 
Daglilja Hemerocallis ’Happy Returns’ 
Daglilja Hemerocallis ’Mauna Loa’ 
Alunrot Heuchera sanguinea ’Leuchtkäfer’ 
Temynta Monarda didyma ’Cambridge Scarlet’ 
Kantnepeta Nepeta x faassenii ’Walkers low’ 
Strålrudbeckia Rudbeckia fulgida var. Sullivabtii ’Goldstrum’ 
Stäppsalvia Salvia nemorosa ’Caradonna’



Gården Bertil – vid sidan om

Pergolan och sittgruppen är till för de som inte nödvändigtvis vill grilla eller sitta vid 
grillplatsen utan snarare vill hänga lite för sig själv vid sidan om. Planteringar intill 
pergolan gör att klätterväxter kan bilda väggar och tak. Lönnen och buskaget intill 
husväggen bevaras. Till höger om den plattlagda ytan anläggs en rosplantering. 



Gården Bertil – vid sidan om

Svenskt namn Latinskt namn

Wichuranaros Rosa ’New Dawn’
Storblommig klätterros Rosa ’Camelot’
Småblommig klematis Clematis Viticella-gruppen ’Little Nell’ 
Atragene-klematis Clematis ’Albina Plena’ E 
Rabattros Rosa floribunda-gruppen Gråsten ’Poulfeld’
Bourbonros Rosa ’Louise Odier’


