
Japan möter skärgården 
 
Önskemål 
Lättskött 

Bevara sjöutsikten 

Möjlighet att odla 

Belysning 

Vill knyta ihop ute och inne 
 

Problem 
Saknar sittplats i trädgården 

Saknar rumskänsla 

För mycket insyn 
 

Stil 
Sudda ut gränsen mellan ute och inne 

Skärgårdskänsla 

Japaninspirerat 
 

Lösning 
Sittplatsen är placerad på ett högre golv av trä, som för tankarna lika mycket till vardagsrummet 

som till skärgårdsbryggan.  

Golvet har belysning samt runda ,vackra stenar undertill, vilket förstärker bryggkänslan. 

Bryggkänslan upprepas med en träspång i olika höjdnivåer, som leder ner mot havet. 

Sittplatsen är inramad av en låg gabion, som även fungerar som en rumsavdelare till odlingen 

bredvid. För odlingen används upphöjda planteringslådor. 

Trevliga spaljéer med belysning skapar insynsskydd och rumskänsla i trädgården. 

Pergolans luftiga konstruktion skapar balans och en ombonad känsla utan att stänga in. 

Trädgårdens golv är lättskött och består av grus med större runda naturstenar och träddäck som 

endast behandlas med Sioo. 

 

Växterna som är valda med sparsmakad omsorg är lättskötta och består av: 
Körsbär (blomster) ”Accolade” Zon 3 

Dvärg/miniatyrtall ”Watereri” Zon 5 

Japansk blodlönn ”Bloodgood” Zon 2-3 

Japansk fliklönn ”Dissectum” Zon 3 

Prydnadsgräs som Tuvrör Härdighet B Björngräs Härdighet B och Glansmiskantus Härdighet B 

Bergsbambu Zon 3 

Vingbenved (uppstammad) Zon 3 

Marktäckande perenner som Biokovonäva Härdighet C och Kattfot Härdighet A 

Vårblomning som Alliumlök Härdighet C och Orkidénarciss Härdighet C 

 

Kundens ord 
Det var verkligen ett spännande projekt. Lite Japan möter skärgården som löstes på ett strå-

lande sätt. 

När vi flyttade dit, använde vi inte trädgården alls, då det mest var en igenväxt yta . Ett eldo-

rado för alla maskrosor. Då var det terrassen en trappa upp som var den plats som gällde. 

På en liten yta fick vi nu många rum. Det stora däcket med morgonsoffan i solen och sittgrupp 

för att umgås med familj och vänner. Allt väldigt privat fast vi hade grannar vägg i vägg. 

Vi trodde innan att vi inte skulle gå ner en trappa för att sitta där och äta när vi hade terrassen 

där uppe, men det blev verkligen helt tvärtom. Vi satt nästan aldrig där uppe längre. 

Pergolan blev ett annat rum med odlingsbäddar och även en sittplats för kvällssolen. ”Bryggan” 

tycker jag gav riktig skärgårdskänsla som blev som en gång ner till sjön för oss. 

Vi hade många tankar och idéer innan men vi hade aldrig fått ihop det själva med det resultat 

som nu blev. Vi var supernöjda. 


