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Ta vara på våren – gör i ordning gården. 
Här är några nya idéer och produkter 
att inspireras av. Bo bättre har gjort en 
trendspaning tillsammans med trädgårds-
designer Hillevi Liljeström.

TexT: liNNea ekluNd

vad ser du när du tittar ut genom fönstret? 
Grå och trist asfalt eller prunkande växter 
och inbjudande utemöbler? Trenden är tyd-
lig: Allt fler bostadsrättsföreningar satsar på 
gårdsmiljön. Med lite tålamod och god pla-
nering kan alla innergårdar bli fantastiska 

utrymmen för 
gemenskap och 
avkoppling.

– Utemiljön är 
jätteviktig för de 
boende och har 
verkligen ham-
nat i fokus under 
senare år, berät-

tar Hillevi Liljeström, trädgårdsdesigner på 
Stocksund Garden Design. Kanske beror det 
på en global miljökänsla och att man vill visa 
uppskattning för det man har. Sen är det nog 
ett sätt för föreningarna att behålla sina med-
lemmar och locka till sig nya.

Det är känslan av grön oas och svensk som-
mar som efterfrågas mest. Dessutom ska mil-
jön vara lättskött, lummig och skydda mot 
insyn. Men det är viktigt att lägga tid på pla-
neringen. Ta reda på den faktiska kostnaden 
innan arbetet sätter igång, annars finns risk 
för ständiga omförhandlingar i föreningen 
och processen blir längre än nödvändigt. 

– Hyr in ett par konsulter som kan titta på 
vilka möjligheter just er innergård har, tipsar 
Hillevi Liljeström. Ibland kan inte gården bli 
mysig hur många blomsterlådor man än pla-
cerar ut. Då krävs kanske ett större arbete, där 
man skapar mindre rumsligheter på gården 
genom att sätta upp olika väggar och tak. När 
man ändå har en utemiljö bör man ju göra det 
bästa av den!

”Hyr in ett par konsulter som kan titta på vilka 
möjligheter just er innergård har.”
Hillevi lil jeström, trädgårdsdesigNer

◗ Satsa på blad, snarare än blommor. 
Bladväxter är lättskötta och håller 
dessutom längre in på höst och 
vinter. En blomsterrabatt blir till slut 
ofta ett kaos.

◗ Skaffa ett bevattningssystem. 
Numera finns mycket enkla system 
som passar mindre gröna ytor som 
på innergårdar. Men se till att inte 
vattna mer än det behövs.

◗ Anpassa växterna till innergårdens 
klimat. Torrt klimat kräver andra 

typer av växter än om gården har 
mycket skugga. Generellt har dock 
innergårdar en mer gynnsam miljö 
än villaträdgårdar, då husväggarna 
skyddar mot bland annat blåst.
 
◗ Om det saknas gröna fingrar kan 
stenar vara ett alternativ. Det händer 
massor på stensidan just nu, bland 
annat finns stenar av betong i roliga 
formationer. Vanliga stenpartier är 
dock inte att rekommendera, då de 
riskerar att ruttna bort på grund av 
vattenansamlingar på gården. 

Hur håller man det gröna grönt?

Ett grönt alternativ som förnyar tråkiga ytor är 
sedummattor. Mattan består av ett par centi-
meter jord och växter som mossa och används 
på taken till exempelvis cykelstall. Den är 
underhållsfri och skyddar dessutom taket, som 
därmed håller längre.
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Tips till inspiration på gården
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BELySNING
Flera ljuskällor är a och o. Många gårdar har dåligt 
ljus och ofta bara ett enda. Infälld belysning i 
stenbeläggningar och rabatter är ett smart sätt att 
skapa stämningsfull belysning. Eller varför inte lysa 
upp ett speciellt träd eller en skulptur? 

MATERIAL ›
En nykomling inom gårdsmiljö är ekoytor, 
vilka används istället för stenbeläggning. Ma-
terialet består av bland annat stenkross, är 
dammfritt och liknar en gammaldags lands-
väg. Dessutom går allt vatten rakt igenom. 
Allt fler efterfrågar också mjukare material, 
exempelvis trä. Trävarianterna är otaliga och 
väldigt enkla att underhålla. 

KoNSTGJoRT 
GRäS
Gamla tiders onaturliga och 
hårda konstgräs är ett minne 
blott. Idag finns ett enormt 
utbud av mjuka och vackra 
konstgräsmattor som knappt 
går att skilja från den äkta va-
ran. Gräset kräver nästan ingen 
skötsel och kan i kombination 
med ett mjukt underlag även 
användas på lekplatser som 
alternativ till matta.

‹ SAMLINGSPLATSER
En mysig grillplats inbjuder till gemenskap. Stora grillar som 
många får plats runt blir allt mer populära. Ser man dessutom till 
att dela in gården i flera mindre samlingspunkter kan många olika 
sällskap umgås samtidigt. En lösning om gårdsytan är trång är 
väggfasta och nerfällbara bänkar. Dessa kan också utnyttjas under 
längre tid på året än vanliga utemöbler. 

de flesta innergårdar har mycket rymd på grund av höga husväggar. 
med hjälp av ett enkelt pergolatak över exempelvis samlingsplatsen 
skapas en intimare och tryggare atmosfär. klä gärna in med klängande 
växter för att få en känsla av grön skogsoas. 
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En upplyst bländfri fasad skänker per-
spektiv åt en i övrigt mörk innergård.
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Växtskärm med murgröna 
i innergårdsmiljö på 
Södermalm, Stockholm.

Gjutjärnsgrillen Hilde från Lappset.
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