Den sociala ytan är uppdelad i två,
för relax vid utebadet och mat.
Parasoll 299 kr, Rusta. Utebadkar
”Blue Moon” med möbelpanel,
53 800 kr, Duravit.
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När våren kommer blir radhuset dubbelt
så stort. På en välplanerad tomt får hela
familjen utrymme för sina aktiviteter.
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Av Susanne Andersson (idé och illustration) Text Anette Sievers

I

det lilla radhuset har man extra stort
behov av att flytta ut på våren. Här visar
trädgårdsdesignern Susanne Andersson
hur en rörlig och social familj med två
små barn kan få plats för allt de önskar
på bara 350 kvadrat – avkoppling, lek
och odling.
– Börja med att tänka form och utgå
från det du har. Är trädgården större och
kvadratisk kan man tänka i mer fyrkantiga rum och bryta av med häckar och
spaljéer, säger Susanne.
– Men när det handlar om en långsmal
tomt, är det viktigt att bryta korridorkänslan. Det gör man med en rund
gräsmatta, som blir ett blickfång i sig och
dessutom förstärker tomtens bortersta del.
Här anläggs en rabatt. Med omsorgsfullt valda växter finns där något vackert
att titta på hela säsongen. Den syns från
uteplatsen, men också av gästerna direkt
när de kommer in i trädgården. En buske
med röda blad, vajande gräs och en låg
häck mot gräsmattan bildar stommen.
– Tanken är att det kan få vara lite vilt
och yvigt i rabatten, i och med den låga
häcken kommer det att se prydligt ut
ändå, säger Susanne.
Från den öppna uteplatsen har föräldrarna uppsikt över barnens lek och kan
samtidigt koppla av i någon av sittgrupperna. u
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Lekstugan är barnens favorithäng under flera år.
Varför inte matcha huset? Denna är egenbyggd.

UURoliga sysselsättningar
ute lockar barnen från
stillasittande vid olika
skärmar: gungställning,
studsmatta och lekstuga.
Även om det bara finns
behov för till exempel
sandlådan under ett par
år, är det en viktig plats
för det lilla barnet. Sedan
kan den göras om till ett
litet trädgårdsland, där
barnet kan odla egna
morötter eller smultron.
Ett taggfritt hallon är
trevligt som en liten häck,
till exempel ’Glen Ample’
(zon 3).
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UUEn trädgård styrs av den familj
som bor där och den sociala ytan
är viktig här. Det finns två avdelningar, markerade med låga
trappor. Någon form av badmöjlighet är trevligt, för både barn
och vuxna – ett lågt, uppvärmt
bad utan sittbänkar.
Under pergolataket kan man
tillbringa långa kvällar med
vännerna, en segelduk på vajer
ger regn- och solskydd. Enkel
matlagning kan ske på uteköket
medan man umgås.
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Kirgislök Allium blommar
på försommaren och
sprider sig om
den trivs.
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Rabatten
UUDet gör ingenting om det är
lite stökigt i rabatten, eftersom
den ramas in av en låg, prydlig
häck med lavendel. Klipp den på
våren. Så länge man har inramningen är det ändå ordning och
reda. Stäppsalvia är ett tåligare
alternativ.
Välj växter så att det finns
något vackert att titta på hela
säsongen. Rödbladig perukbuske
ger en färgklick. Bägarkrokus,
orkidénarciss, kirgislök, pioner,
japanskt prydnadsgräs och röd
solhatt avlöser varandra.

Uppställningsplats
för bilen och gång i
betongsten är lättskött,
variera med grus.
Struktura grafit 40x40,
299 kr/kvm och
granitsingel, 1 495 kr/
1 000 kg, Flisby.

Entrén
UUPå den öppna och väl tilltagna
entrén finns plats för den egna
bilen i en carport och två gästplatser. Stenläggningen består av
släta betongplattor i två storlekar.
Plattorna återkommer som trampstenar och vid barnens lekstuga.
Carporten är öppen med spaljéer och bara en täckt vägg. Det
som brukar ”hamna” i garaget får
i stället plats i förrådet. Cyklarna
har fått ett ordentligt cykelskjul
med tak. Tre små träd skapar en
känsla av lummighet. Mot förrådet
en spaljé med klätterhortensia.

UUEtt par odlingslådor, ett litet
växthus och ett spaljerat äppelträd mot förrådet, mycket mer
kanske inte en barnfamilj hinner
med när
det gäller odling. Grus är oömt
och man behöver inte vara rädd
för att skräpa ner.
Det är lätt att gå till uteförrådet, längst nere vid carporten,
där stegar, jordsäckar och skottkärra fått ett eget utrymme utan
tak – något man ofta glömmer
att avsätta plats för.
I ett litet växthus kan man
odla några plantor chili och
tomater. Roligt att skörda!
Här finns också en vinbärsbuske
– röda vinbär brukar vara populära bland barn.

Odlingslåda i återvunnet,
underhållsfritt komposit
material. Två storlekar,
120 x 80 cm, 599 kr,
och 80 x 60 cm, och
499 kr, Cottage Mode.

Experten
Trädgårdsdesignern Susanne
Andersson brinner för att ge
människor de råd
de behöver för att
skapa sin drömträdgård. Hon bor
i Järfälla utanför
Stockholm.
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