
Trädgårdsinspiration för 
den lilla trädgården

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

Vi har samlat 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 trädgård
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 en liten odlingslott där de 
kan gräva och så 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 härlig och lite ”farlig” stig. 

I pallkragen

Körsbärstomater
Jordgubbar
Smultron
Mangold
Morötter
Sockerärtor

I rabatten

Näva
Ormrot
Rudbeckia
Litet fruktträd

                

Barnens hörna 

Stubbar som bord 
och stolar
Buskar som skapar 
hemliga gömmen

Plantera 
buskar som 

skapar 
tunnlar och 

krypinn



Lummig och lättskött trädgård
Nyckelordet till en lättskött trädgård är planering! Här kommer några 

förslag som kan hjälpa den bekväma trädgårdsälskaren på traven.

Att tänka på
Välj en gräsmatta som kräver lite skötse och klipp inte 
gräset för kort. 3-4 cm gräs är mycket mer tålig mot törka - 
och dessutom mjukt för bara fötter. 

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

Gör en stor rabatt, inte 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

I rabatten

• Anisiop 
• Stjärnklocka 
• Näva 
• Klematis
• Pion

Buskar

• Ölandstok
• Aronia 
• Syrén
• Fjärilsbuske



Prunkande trädgård
Nyckelordet till en lättskött trädgård är planering! Här kommer några 

förslag som kan hjälpa den bekväma trädgårdsälskaren på traven.

Att tänka på
Välj en gräsmatta som kräver lite skötse och klipp inte 
gräset för kort. 3-4 cm gräs är mycket mer tålig mot törka - 
och dessutom mjukt för bara fötter. 

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

Gör en stor rabatt, inte 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. 

Buskar och träd
Klätterrosor

Spaljerade fruktträd

Hallonhäck

Vindruvor

Klematis

Buskar och träd
Sallad

Kryddörter

Morötter

Sockerärtor

Buskar och träd
Klätterrosor

Spaljerade fruktträd

Hallonhäck

Vindruvor

Klematis

· tomat

· gurka

· potatis

· kål

· halvhög tuvbildande 

växt

· squash



Minimalistisk trädgård
Perfekt för radhustomten är den moderna och minimalistiska 

trädgården. Här har vi försökt samla några tips till dig som vill skapa

Att tänka på
Välj en gräsmatta som kräver lite skötse och klipp inte 
gräset för kort. 3-4 cm gräs är mycket mer tålig mot törka - 
och dessutom mjukt för bara fötter. 

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

Gör en stor rabatt, inte 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

I rabatten

• Anisiop 
• Stjärnklocka 
• Näva 
• Klematis
• Pion

Buskar

• Ölandstok
• Aronia 
• Syrén
• Fjärilsbuske


