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Japan möter 
skärgård
Strandkänsla och japanskt sparsmakat. Det var uppdraget 
när Susanne Andersson designade radhustomten.
Av SuSanne anderSSon 
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Strandkänslan förstärktes och 
familjen fick en sittplats på 
bryggan i kvällssolen.

Uteplatsen vid huset har morgonsol. En rödbladig 
vingbenved ger färg hela säsongen.

Strandtomten var en igenväxt yta,  
där bara maskrosorna trivdes.

Susanne 
Andersson är 
trädgårdsdesigner 
med Stockholms
området som 
arbetsfält. Hon 
bor i villa i 
Järfälla, där hon 
anlägger ständigt 

nya lättskötta rum på tomten för att 
kunna gå ut när hon vill och inte när 
trädgården vill. 

Vad var problemet?
– Trädgårdsägarna ville ha en 
lättskött trädgård med rums
känsla och de saknade en plats 
att sitta på. Det var för mycket 
insyn, samtidigt som det var 
viktigt att bevara sjöutsikten. 
På somrarna är trädgårdsägarna 
mycket ute på sjön, men de 
ville ändå ha möjlighet att odla 
lite lätta örter och sallad. 

Hur blev lösningen?
– Sittplatsen var det viktigaste. 
Den lades på ett trägolv, där de 
runda stenarna och belysningen 
under trädäcket gör att det ser 
ut som det ligger ännu högre 
upp. Det blev ett vardagsrum 
på skärgårdsbryggan, där man 
kan sitta i kvällssolen. Brygg
känslan upprepas med en 
träspång i olika höjdnivåer, som 

leder ner mot havet. En gabion 
fungerar som rumsavdelare. 
Det var väldigt viktigt att få in 
belysning, så att känslan av ute 
och inne binds ihop. Tramp
stenarna och gruset ger en 
touch av Japan – som är en stil 
trädgårdsägarna gärna ville få 
in. Växterna är få, sparsmakade 
och lättskötta. På en liten yta 
finns nu flera rum att vara i.

Kan du säga något mer om 
materialvalet?
– Trätrallen är enkel fur, som 
har behandlats med kiselprepa
ratet Sioo som gör så att träet 
grånar vackert. Trampstenarna 
är av betong. Det är mycket 
natursten i olika storlekar och 
gårdsgrus. Pergolan skapar ett 
rum och den röda färgen binder 
ihop trädgården med huset. 

Parhus byggt på 80talet  
på Djurö utanför Stockholm. 
Storlek: 400 kvm strandnära tomt  
i zon 2. Framsidan i ostläge. 

Trädgårdsdesign

Strandtomten
före

Träd ocH busKar

Dvärgtall Pinus sylvestris  
’Watereri’, zon 5.

Japansk blodlönn Acer palmatum 
’Bloodgood’, zon 2 (3).

Japansk fliklönn Acer palmatum 
’Dissectum’, zon 3.

Prydnadskörsbär Prunus ’Acco
lade’, zon 3.

Vingbenved Euonymus alatus 
(uppstammad), zon 3

Prydnadsgräs

Bergbambu Fargesia murielae,  
zon 3.

Björngräs Festuca gautieri, B. 

Glansmiskantus Miscanthus  
sinensis, B.

Tuvrör Calamagrostis x acutiflora, B. 

MarKTäcKande  
Perenner

Biokovonäva Geranium  
cantabrigiense, C.

Kattfot Antennaria dioica, A.

VårlöK

Kirgislök Allium aflatunense.

Orkidénarciss Narcissus ’Thalia’.

KArAKTärSVäxTEr På STrAnDTOmTEn

Härdighet för perenner A–D och zonangivelse 1–8 för vedartade växter, karta och förklaringar s 92.

KOSTnAD
Trädgårdsdesign: 14 000 kr

Anläggningsarbete med material: 
350 000 kr

Växter, plantering, jord: 40 000 kr

Totalkostnad: 404 000 kr

Trätrall och torktåliga 
växter gör trädgården 

lättskött.
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