
1 Gungställning 
Bygg en rejäl 

gungkonstruktion av 
trä som monteras på 
nedgrävda betong-
plintar i marken. 
Säkra beslag och 
byglar finns på  
byggvaruhusen.  

2 Lekstuga
Ett eget hus 

att leka i är alltid uppskattat. 
Dessutom praktiskt att vara i när det 
regnar och barnen ändå vill vara ute.

3 Sandlåda 
Placera lite avskilt, eftersom sanden 

gärna hamnar utanför lådan. Närmast 
sandlådan ligger betongplattor och 
utanför dem grus. Betongplattorna 
bildar en ”hemlig gång”, som leder in 
bland bärbuskar och smultron…

4 Rutschkana
En rutschkana mitt på gräsmattan 

ser oftast rätt trist ut. Om du har en slänt 
eller nivåskillnad i trädgården, utnyttja 
den så blir rutschkanan integrerad i 
miljön.

5 Nedsänkt studsmatta
Gräv ner och bädda in studsmattan 

i grönska (buskar av olika slag), så 
att den blir mer ”osynlig”. Ett stomnät 
som går runt hela mattan förhin-
drar att någonting kommer in under 
konstruktionen. Om underlaget är lera 
krävs dränering, sandrik jord behöver 
det knappt alls. 

6 Kallförråd
Barnvagnar, bilbarnstolar, utelek-

saker och pulkor – som småbarnsfö-
rälder samlar man oftast på sig otroligt 
mycket grejer, som man heller inte vill 
slänga på en gång ifall det blir syskon. 
Därför är det smart att avsätta plats till 
ett förråd som rymmer både trädgårds-
redskap och barnsaker.

7 Växter
Gräsmattan får ta ganska stor plats 

och trädgården består huvudsakligen av 
lättskötta buskar. Bär är alltid populärt! Planera för  

förändring

Från lek till skönt häng. Planera 
trädgården för barn smart, så 
går den lätt att förvandla till  
ett  tonårsrum med pool.
av SuSanne anderSSon (Idé och rItnIngar)   
text LiSeLotte LundStröm

1 Rosenpergola
Genom att 

montera någonting 
som rosorna kan 
klättra på, exem-
pelvis armerings-
järn, förvandlas 
gungställningen till 
en pergola. Ribbor 
kan bilda tak. 
Funkar förstås lika 
bra till andra klät-
terväxter.

2 Redskapsförråd
Byt barnens prylar mot smarta 

hyllor, krokar och lådor till trädgårds-
redskapen. 

3 Odlingslådor
Gräv ur sanden och fyll lådan med 

jord i stället. Komplettera eventuellt 
med en till låda och fyll dem båda med 
ätbart för vuxnare smaklökar. 

4 Soldäck
När barnen har slutat använda 

rutschkanan kan ytan förvandlas till 
ett upphöjt soldäck av trä med vilstolar 
och parasoll. En spaljé eller ett plank 
blir insynsskydd mot grannen.

5 Poolområde
Halva jobbet är nästan gjort, så nu 

är det bara att gräva lite djupare för att 
skapa utrymme för en pool! Kontakta 
en pool-leverantör för tips och råd. Ett 
trädäck runt poolen är skönt att gå på 
och gör området till en plats för hela 
familjen.

6 Relax/uterum
Genom att sätta in skjutdörrar av 

glas – både på ena kortsidan och där 
förrådsdörren en gång satt – förvandlar 
man snabbt förrådet till ett vackert 
relaxrum. Möblera med sittpuffar och 
en enklare musikanläggning, så har du 
nästan garanterat skapat ett populärt 
tonårshäng!

7 Växter
Gräsmattan krymper till förmån för 

trädäck och fler rabatter med perenner 
av olika slag. Mer plats för köksodling!

… till  tonåringFrån barn…

Trädgårds designern Susanne 
Andersson brinner för att ge 
människor de råd 
de behöver för att 
skapa sin dröm-
trädgård. Hon bor  
i Järfälla utanför 
Stockholm.

ExpErTEn

Tänk smart

Det finns mycket som lockar 
till aktivitet i den här 
trädgården, nivåskillnaden 
utnyttjas till en rutschbana. 

Där studsmattan var 
nedgrävd finns det nu en 
pool, nivåskillnaden används 
för att skapa ett soldäck.

1 1

4 4
5

5

6

77

6

3
3

2 2

5756


