
Trädgårdsinspiration för den lilla 
trädgården

Nytt hus, ny trädgård och massor av  
möjligheter. Men vad passar för dig och 
hur skall du gå till väga?

Vi har samlat ihop några tips till hur du kan skapa 

antigen en lummig trädgårdsdröm, en familjevänlig 

trädgård med plats för båda lek odling, en stor och 

prunkande oas i den lilla trädgården eller till sist - en 

modern och  minimalistisk plätt som alltid är grön. 



Lekvänlig
Att skapa en trädgård som passar för stora och små kräver inte så mycket, här 

kommer några tips på hur man planerar för barn i sin trädgård.

Att tänka på

Skapa en miniatyrträdgård där barnen själva råder - 
ett eget litet trädgårdsland och odlingslott där de kan 
gräva och odla som de vill.

Plantera buskar som skapar mysiga tunnlar och krypin. 

Med några stubbar skapar du enkelt en härlig lek- och 
fikahörna åt barnen.

Plantera ätbara växter så som bärbuskar, jordgubbsplantor 
och smultron.

Snällt för mjuka fötter - se till att underlaget är skönt och 
mysigt för bara barnafötter.

Gräv ner stubbar så de sticker upp en bit ur marken så har 
man en spännande äventyrs-stig. 

I pallkragen

• Körsbärstomater
• Jordgubbar
• Mangold
• Morötter
• Sockerärtor

Barnens hörna
 

• Stubbar som 
bord och stolar

• Buskar som 
skapar hemliga 
gömmen

I rabatten

• Näva
• Ormrot
• Rudbeckia
• Smultron
• Litet fruktträd

Plantera 
buskar som 

skapar 
tunnlar och 

krypin



Lummig och lättskött

Att tänka på

Välj en gräsmatta som kräver lite skötsel och klipp inte 
gräset för kort. 3-4 cm gräs är mycket mer tåligt mot torka - 
och dessutom mjukt för bara fötter. 

Sätt materialavskiljare så att gräsmattan inte växer in i 
intilliggande ytor. 

Gör en stor rabatt, snarare än många små. En stor rabatt 
kräver mindre skötsel och ger större effekt.

Plantera växter tätt och välj en vacker marktäckare för att 
slippa ogräsrensning.

Välj växter klokt, till exempel buskar som inte behöver 
underhållsklippas, grönsaker som ger skörd hela sommaren 
och perenner som är lättskötta och torktåliga. 

I pallkragen

• Rabarber 
• Persilja
• Örter
• Sockerärter
• Mangold

Buskar

• Ölandstok
• Aronia 
• Syrén
• Fjärilsbuske

I rabatten

• Anisiop 
• Stjärnklocka 
• Näva 
• Klematis
• Pion

Nyckelordet till en lättskött trädgård är planering! Här kommer några förslag som  
kan hjälpa den bekväma trädgårdsälskaren på traven.  



Prunkande

Att tänka på

Skapa dubbla funktioner i trädgården. Kökslandet 
kan också bli en blomstertäppa om du blandar 
nyttoväxter med blommor. Bärbuskar och fruktträd 
går även att ha som häck! 

Odla på höjden när markytan börjar ta slut. Använd 
spaljéer, hyllor, väggar, amplar och balkonglådor 
som du låter växterna klättra på för att frigöra mer 
plats under för andra odlingar.

Bygg fristående spaljéer där ärtor, bönor eller en 
doftande kaprifol kan klättra.

Många drömmer om ett inslag av vatten i sin 
trädgård. Om man inte får plats med en damm 
finns det massor av små fontäner att köpa. Vatten i 
trädgården gillas även av bin, fjärilar och fåglar. 

Buskar och träd

• Klätterrosor
• Spaljerade 

fruktträd
• Hallonhäck
• Vindruvor
• Klematis
• Vinbär

Rabatten

• Azalea
• Näva
• Pion
• Smultron
• Förgätmigej 

Pallkragen

• Sallad
• Kryddörter
• Morötter
• Sockerärtor

Trädgårdslandet

• Tomat
• Gurka
• Potatis
• Kål
• Bönor
• Jordgubbar
• Squash

Är du en riktig trädgårdsälskare -nästinntil en trädgårdsnörd? Det är fullt möjligt 
att skapa en oas med extra allt och tänka stort i den lilla trädgården.  



Minimalistisk

Att tänka på

För att uppnå känslan av ro och skapa en helhet - försök 
att inte använda mer än tre-fyra arter av växter, upprepade.

Enkelhet är ett viktigt nyckelord, se till att göra val av växter 
i återhållsam färgskala. Kontraster och nyansrikedom  
skapar ett intressant trädgårdsrum.

Stenbelagda ytor och gångar av grus eller marksten kan 
vara väl så vackert som en gräsmatta och kräver nästintill 
inget underhåll.

Skapa gärna nivåskillnader, det ger en spännande variation 
i den strama strukturen och gör dessutom att trädgården 
känns större.

Ser du till att välja vintergröna växter och lite belysning får 
du en lättskött trädgård som är snygg året om.

I rabatten

• Azaleor
• Lagerhägg
• Funkia
• Murklocka
• Bollök

Buskar

• Rhododendron
• Buxbom
• Idegran
• Liguster

Uteplatsen

• Stenplattor
• Underhållsfria 

möbler
• Spalje med 

murgröna
• Vattensten som 

dekor

En upphöjd 
uteplats gör 

att trädgården 
känns större

Perfekt för radhustomten är den modern och minimalistiska trädgårde. Här har vi försökt 
samla några tips till dig som vill skapa ett enhetligt och enkelt trädgårdsrum. 


