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Vad gör jag med pelargonerna?

Susanne Andersson 
är trädgårds
designer och svarar 
på frågor om hur du 
ska planera din 
rabatt och 
drömträdgård. Hon 
brinner för att 
planera trädgårdar  
att njuta av.

Birgitta Karlsson  
svarar på frågor  
om köksträdgård. 
Hon är hängiven 
fritidsodlare och 
expert på köks
trädgård hos  
Nelson Garden.

Mariana Mattsson  
är trädgårds
ambassadör i 
Lappland och svarar 
på frågor om odling 
i kärvt klimat.

Hur ser jag rummen?

Jag ska göra i 
ordning min trädgård till våren, men 
vet inte riktigt hur jag ska börja. Det 
pratas mycket om rum, men hur ser 
man var de ska ligga? Kan man ställa 
sig på något speciellt sätt i trädgården 
för att se bättre? Hur börjar jag 
planera? Sofie

SVAR: Att skapa rum i trädgården är 
väldigt personligt. Det som påverkar 
valet och lösningen är era behov och 
platsens förutsättningar.

Du kan i mångt och mycket tänka på 
samma sätt som när du planerar ett hus, 
där du behöver sällskapsytor, funktions-
ytor och ytor av mer privat karaktär. 
Dessa ytor byggs sedan som rum med 
väggar, golv och tak. Väggar kan bestå 
av häckar, spaljéer, skärmväggar eller 
prydnadsbuskar och träd. Till och med 
höga perenner och prydnadsgräs skapar 
rumskänslan. Golv kan gärna skifta i 
karaktär. Mjuka, hårda eller varför inte 

knastrande grus. Tak kan vara träd eller 
en pergola.

Fundera på vad ni vill använda träd-
gården till. Vad vill ni göra där? Det är 
trevligt med rum för olika ändamål som 
sedan får styra placeringen. Vissa 
funktioner kan även passa bra att 
kombinera. Matplats, grill, utekök, 
odlingar eller solytor kan med fördel 
placeras tillsammans på en solig yta nära 
huset. Sällskapsytor för spel och ytor för 
lek kan gärna ligga en bit ifrån. Kanske 
finns det behov av en mer privat och 
lugn yta för relax och rekreation.

När det gäller tomtens förutsättningar 
tänker jag främst på tomtens storlek, är 
den plan, sluttande eller kuperad? Kanske 
finns det naturliga avgränsningar, som 
passar bra att bygga vidare på – träd, en 
kulle eller berg. Finns det vackra 
blickfång i eller utanför tomten som bör 
bevaras och förstärkas eller kanske något 
som bör döljas. Hur är väderstrecken? 
Var är det sol och var är det skugga?

Det är trevligt med en sittplats i ett hörn av trädgården, 
där man ser huset från en annan vinkel.
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Gröna frågor
Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter. Mejla fraga.tradgard@egmont.se. 
Eller skriv till Hus & Hem Trädgård, Gröna frågor, Egmont, 169 91 Solna.

Jag brukar ge upp 
när det gäller pelargoner på hösten, 
men nu funderar jag på att övervintra 
dem. I garaget kanske, men där finns 
inte så mycket ljus. Vad är bäst? Lotta

SVAR: Ställ inte undan pelargonerna i 
garaget om där är helt mörkt. Med ett 
litet fönster och några plusgrader kan det 
däremot gå bra. Tänk Sydafrika när du 
avgör övervintring, där växer pelargoner 
vilt och det är svalt och ljust på vintern. 

Ett inglasat uterum med frostvakt är 
optimalt. Pelargoner tål några minus-
grader, bara det blir varmt mitt på dagen. 
Engelska pelargoner behöver rent av lite 
kyla för att komma i gång och blomma.

Om du inte tycker att dina pelargoner 
ser för anskrämliga ut brukar det faktiskt 
gå bra att låta dem stå i husets ljusaste 
fönster. Så snart ljuset återvänder vaknar 
blommorna, och har de hunnit ränna i 
väg är det dags att klippa ner dem.

 Anette Sievers

Krukor kan flyttas runt och bli ett 
blickfång där det behövs.

Mejla: 
fraga.tradgard@ 

egmont.se

TRÄDGÅRDSDESIGN

KRUKVÄXTER

Om det är en helt ny trädgård är det 
klokt att satsa på bra ytterväggar som 
häckar, spaljéer eller staket. Dessa 
anpassas efter era behov. Plantera också 
några träd, som tar tid på sig att växa 
och ge skön halvskugga. Sedan tar ni itu 
med de inre rummen.

Det skapar en mer spännande känsla 
om man inte kan överblicka hela 
trädgården med en gång. Att man anar 
ingången till nästa rum, kanske med en 
vacker stig eller genom att man får ett 
spännande blickfång längre bort i 
trädgården. Skapa gärna flera vackra 
blickfång samt flera mysiga sittplatser, 
som ger en inbjudande känsla. 

Det är även trevligt att ha en sittplats 
där man ser huset i en annan vinkel. 
Fundera även på hur de olika rummen 
upplevs från husets fönster då ni tittar ut. 
Här kan också utebelysning spela en 
viktig roll, till exempel belysa växter som 
finns en bit bort i trädgården.

 Susanne Andersson

En stig i natursten skapar spän 
ning, här med klätterhortensia. 

Pelargonerna vaknar snabbt till liv när 
ljuset återvänder. Här en stjärnpelargon.

VÅRA 

EXPERTER


