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Häng med i vår 
Trädgårdsskola

Del 2  

1  
Planera

Rita och  
samla idéer

3  
Bygg rum
Golv, väggar  

och tak

4  
Växter 

Fint från vår  
till höst 

5  
InreD 

Njutning och 
blickfång

Trädgårdsskolan

Snygg 
entré
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FunktIon
Entré och andra 

praktiska  
saker



gången
En tydligt utstakad entrégång välkomnar och underlättar för 
besökare att hitta rätt. Rakt eller mjukt formad beror naturligtvis  
på husets karaktär. 

Fundera gärna på gångvägens placering. Undvik gångvägar där 
man måste tränga sig förbi den parkerade bilen på garage uppfarten 
eller carporten. 

Entrévägen bör också vara tillräckligt bred för att två personer, 
inklusive eventuella matkassar, ska kunna mötas utan att någon ska 
behöva kliva ut på gräsmattan. Satsa helst på en gång som är 1,50 
meter bred eller allra helst 2 meter om möjligt. 

Entrégångens underlag får gärna matcha husets stil och årgång. 
Underlaget kan vara detsamma som garageuppfarten men det är 
viktigt att tänka på att besökare aldrig ska behöva tveka om vilken  
väg de ska välja för att komma till ytterdörren. 

BelySnIngen
Att lysa upp trädgården och gångvägen fram till huset  
är ett effektivt sätt att göra entrén mer välkomnande för 
gäster – och mindre välkomnande för tjuvar. Tydligt ljus 
gör också entrén säkrare från snubbelsynpunkt och  
underlättar sökandet efter husnycklar i handväskan.

Bra belysning bidrar även till 
att lätta upp höstens och vin-
terns totala mörker när man ini-
från tittar ut genom fönstren. 
Med rätt belysning kan du också 
njuta av din trädgård genom 
fönstren även under den kalla 
årstiden.

Trädgårdsskolan

Olika typer av 
belysning har 
Olika funktiOn:

 fasadbelysning lyser upp 
ytterdörr, carport, garage 
och förråd. 

 pollare, eller stolarmatur, 
ger fint ledljus utan att 
själva ljuskällan är i fokus. 

 spottar med riktat ljus 
kan sätta fokus på speciella 
detaljer, buskar och träd.

 lyktstolpe belyser både 
entrégången och växer. 

”pesaro”, 
pollare från 

konstsmide.
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Dekoren
Låt gärna vägen till och från 
husets entrédörr kantas av 
vackra intryck som får avlösa 
varandra under året – från 
vårens första lökar till somma-
rens perenner som fortsätter 
att blomma en bit in på  
hösten. Låt böljande pryd-
nadsgräs, vintergröna blad,  
en vacker trädstam eller en 
knotig ormhassel fånga blick-
en under hösten och vintern. 

Med rätt belysning kan 
även en stor sten bli ett vackert 
blickfång. 

Vilka växter 
passar vid  
en entré?

Mer om växterna  
i trädgårdsskolan  

del 4. 

vår egen expert
i Trädgårdsskolan ger 
vår trädgårdsdesigner  
susanne Andersson  
sina bästa råd till dig 
som vill att din träd-
gård ska få ny form 
och funktion.

en bra entré bör vara upplyst, praktisk och 
välkomnande. Här ger trädgårdsdesigner  
susanne Andersson sina bästa råd.
AV SUSANNE ANDERSSON ocH KERSTI BYSTRÖM   FoTo: cUpRINOl, FlISBY,  
SuSanne ANDERSSON, S:T erikS   riTning: SUSANNE ANDERSSON

En entré kan se ut på många olika sätt men bör helst 
harmoniera med huset stilmässigt och med dem som bor 
i huset. Och framför allt ska den välkomna sina besökare 
och inte minst önska dig, som bor där,  välkommen hem 

– varje dag året runt.
– Det är viktigt att entrén känns inbjudande även under den 

mörka årstiden då det ofta är det enda man ser av trädgården, säger 
Susanne Andersson, Hus & Hem Trädgårds egna trädgårdsdesigner.

Hon anser att stilen på huset ska få sätta formen. En entré till ett 
modernt funkishus kanske inte ser likadan ut som entrén till ett hus 
från sekelskiftet eller ett hus i rött tegel från 60-talet. Men oavsett 
husets karaktär och ålder finns det några grundläggande saker att  
tänka på.
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på den här ritningen har vår trädgårdsdesigner 
susanne andersson planerat in viktiga funktioner för en 
välkomnande och praktisk entré. bland annat finns det plats 
för cykel parkering, soptunnor och insynsskydd i form av 
spaljé och vintergrön häck. 

Välkommen in!

ett exempel på hur en entré, 
utan viktiga funktioner, kan se ut. 

68

före

efter



7170

Trädgårdsskolan

FörråDet
Uteleksaker, cyklar, krukor, skottkärror, snöskyfflar, 
pulkor... Ett förråd med många krokar och hyllor slukar 
prylarna som annars  ger ett ostädat intryck vid entrén. 
Förrådet har också en viktig uppgift som mellanstation 
för gamla tidningar och annat som ska till återvinningen. 
Ibland kan ett förråd byggas ihop med garaget eller  
carporten. Ett alternativ är att täcka en sida av en carport 
med en spaljé för att få plats för dold förvaring.

InSynSSkyDDet 

Soptunnan hör till det minst glamorösa detaljerna 
vid en entré och just därför är dess placering desto 
viktigare. I planeringsstadiet kan det vara klokt att 
tänka två tunnor, eftersom allt fler kommuner 
uppmanar till att matavfall ska sorteras och hämtas  
separat. Att kunna slänga sopor på väg mot bilen  
eller gatan är ett stort plus liksom att kunna gå 
torrskodd i tofflorna från huset. 

Försök gärna att dölja soptunnorna i ett bås i 
häcken, i hålrummet i en mur eller bakom ett eget 
litet bås. Ibland kan det vara klokt att tänka ut en 
gemensam lösning för förvaring av soptunnor  
och cyklar.  

Cykel
ParkerIng
Samla gärna familjens cyklar  
bakom en spaljé eller ett plank  
för att undvika att entrén ger ett 
bråtigt intryck. Med ett 
tak slipper du 
regnvåta 
sadlar.

garage uPPFarten
Hur stor uppfarten ska vara beror självklart på hur många 
bilar som hör till hus hållet. Om det finns plats kan det  
vara bra att göra ytterligare plats för bilburna gäster.  
Bredden är också viktig. Lite extra svängrum gör att du  
slipper ställa packning och matkassar i en fuktig gräsmatta 
när du packar i och ur. 

Olika typer av Markbeläggning:
 asfalt – både prisvärt och praktiskt. den som önskar en mer stilfull 

uppfart kan gärna låta asfalten ramas in med gammeldags gatsten vilket 
blir betydligt billigare och enklare än att låta stensätta hela uppfarten. 

 betongplattor, marktegel, gatsten eller fabrikstillverkad sten som  
ska likna gatsten.

 grus och singel är enkelt att lägga ut men behöver fyllas på då en  
del försvinner i skottningen. Tänk gärna efter var du dumpar bortskottad 
snö vintertid för att undvika sten i gräsmattan sommartid.

Häckar, buskar, träd ger ett visst insynsskydd eftersom de 
fångar blicken hos förbipasserande. Det gör även en spaljé 
och ett staket. En luftig spaljé och ett staket med maxhöjd 

på 110 cm kräver inte bygglov. Ett plank behöver i regel 
bygglov med vissa undantag såsom om planket har ett 
ljusgenomsläpp som motsvarar 50 procent. 

Det är klokt att planera för sopsortering 
med två tunnor. 

”saga 15”, 
trähuset.

PlatS För SoPtunnorna

Tips på  
snabba 

klätterväxter 
får du i  

nummer 4.  

Missa inte  
del 3 

”Bygg rum”
Ute 11/3 !

betongsten från s:t eriks blandad 
med gatsten, fin effekt till rimlig 
kostnad. en hel uppfart med gatsten, 
nedan, är vackert men kostsamt.


