Växtförslag Pargas BRF
Uppdragsgivare: Storstaden, Joakim Sahlsten och Kenneth Sköldberg
REV 2020-04-07
Här följer växtförslag för Pargas BRF i Akalla.
Jag föreslår två planteringsvarianter till de stora ytorna på respektive gård där den ena är ”Lila” och den
andra är ”Rosa”. Den lila planteras på gårdshus 1 och 3 och den rosa planteras på gårdshus 2 och 4.
Några perenner och gräs återkommer i båda planteringarna. Buskar upprepas också på gårdarna.
Samtliga växter är valda med tanke på att vara lättskötta, tåliga samt attrahera bin, fjärilar och andra
insekter. Inga träd sätter frukt.
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PLANTERINGAR - sammanställning
Samtliga planteringar ligger i soligt läge, där det är som skuggigast är det ändå minst 6h sol per dag. Då de stora
planteringsytorna har max 35-40cm jordlager har jag fokuserat på perenner/gräs och några få buskar med ytligt rotsystem
för att få höjd och variation.
I de smalare planteringarna längs gångar behövs tåliga växter såsom spirea, tok etc.
Ytmått för respektive plantering finns på ritningarna på kommande sidor.

GÅRDSHUS 1
• Plantering nr
• Plantering nr
• Plantering nr
• Plantering nr
• Plantering nr
• Plantering nr

1 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge
2 – Lila plantering: Perenner, buskar och häck runt uteplatserna.
3 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge
4 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge
5 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge
6 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge

GÅRDSHUS 2
• Plantering nr 7 – låga buskar (spirea etc), ev buddleja.
• Plantering nr 8 – Rosa plantering: Perenner, buskar och häck runt uteplatserna.
• Plantering nr 9 – låga buskar (spirea etc), ev även buddleja
GÅRDSHUS 3
• Plantering nr 10 – låga buskar (spirea etc), ev även buddleja.
• Plantering nr 11 – Lila plantering: Perenner, buskar och häck runt uteplatserna.
GÅRDSHUS 4
• Plantering nr 12 – låga buskar (spirea etc), soligt, rätt utsatt läge
• Plantering nr 13 – Rosa plantering: Perenner, buskar och häck runt uteplatserna.
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TRÄD
Två olika träd föreslår jag - prydnadskörsbäret känt från Kungsträdgården i de
soliga lägena och så Rysk lönn till de halvskuggiga lägena. Båda träden är
relativt små och får en bred krona.

Prunus ’Accolade’
Japanskt körsbär
Blommar i rosa april/maj. Får ej eller mycket lite
frukt. Blir 4-7 m högt, 5-9m brett. Sol.
Tål ej kompakterad jord. Värme och soltåligt.
Blommorna attraherar bin och andra insekter.
Smalt och vasformat som ungt träd men blir brett
och överhängande som äldre.

Acer tataricum FK FALUN E/Rysk lönn
Buskträd/Litet träd flerstammigt, tät bred
vasformig krona. Växter snabbt. Friskt gröna blad
som sitter i tydliga skikt. Gulvit blomning i maj, får
vackert rosa-röda näsor som kontrastrerar fint mot
det gröna bladverket. Rödgula höstfärger. Sol/
halvskugga. Vind och värmetålig, klarar torka.
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BUSKAR
Tåliga buskar med lång blomningstid och fin höstfärg.

Lonicera caerulea var. kamtschatica ’Anja’ E/
Blåbärstry
Långsamväxande buske med upprätt men
brett växtsätt. Bildar jämna, kuddformade
plantor. Gulvita blommor i maj, stora
smakliga blå bär på hösten. Varmt gul
höstfärg. Höjd/Bredd 0,5m.

Spiraea japonica ’Little princess’ E/
Praktspirea
Låg kompakt buske, rundat växtsätt. Söta
rosa blommor under juni-juli. Gul höstfärg.
Höjd 0,4-0,8m, bredd 0,5-0,8m. Tålig.

Spirea japonica ’Sapho’/Praktspirea
Rundad växtsätt, flata blomställningar i
rödviolett som bleknar till ljusrrosa.
Blommar juni-juli. Får gul höstfärg. Höjd
0,7-1m, bredd 0,8-1m.
Tålig buske.

Ribes alpinum ’Schmidt’/Måbär
Till häck runt uteplatserna.
Tätt förgrenad, grönskar mycket tidigt på
våren och sitter kvar sent på säsongen. Höjd
1-2m, bredd 1-2m men beskärs till önskad
storlek. Anspråkslös och tålig häckväxt, klarar
både sol och skugga och även torka bra.
Klipps vårvinter samt en gång till under juli september.

Buddlja davidii ’Black Knight’/Syrenbuddleja
Upprättväxande yvigt vasformigt växtsätt
med eleganta överhängande grenspetsar.
Höjd 2m, bredd 1,5-2m.
Blommar från juli-september med sött
doftande mörkvioletta blommor. Älskas av
fjärilar och bin.

Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS
(’Lisp’)
Praktspirea
Kompakt runt växtsätt, rosa blommor under
juni och juli. Limegula blad med gul höstfärg.
Höjd 0,4-0,6m, bredd 0,5-0,6m.

Dasiphora (Fruticosa-gruppen) ’Sandved’
Trädgårdstok
Enkla gräddvita blommor med gula
ståndare, blommar under juni-oktober. Friskt
grönt bladverk. Tålig buske, tål torka. Blir
0,8-1,2m hög och 0,8-1,2m bred.

Buddlja davidii ’Pink delight’/Syrenbuddleja
Upprättväxande yvigt vasformigt växtsätt
med eleganta överhängande grenspetsar.
Höjd 2m, bredd 1,5-2m.
Blommar från juli-september med sött
doftande mörkvioletta blommor. Älskas av
fjärilar och bin.
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PERENNER

Hylotelephium ’Matrona’, Kärleksört
Blommar aug-okt, 50 cm hög,
rosaröda blomflockar, fjärilsväxt.

Alchemilla mollis/Jättedaggkåpa
Blommar med limegula blommor i
juni-augusti.
Blir 40 cm hög.

Echinacea purpurea ’Magnus’/Solhatt
Blommar juli-september, kopparfärgad
disk, purpurrosa strålblommor. Vacker
vintersiluett. Blir 100cm hög.
Fjärilsälskande.

Echinacea purpurea ’Alba’/Solhatt
Blommar juli-september, vita
strålblommor. Vacker vintersiluett.
Blir 100cm hög. Fjärilsälskande.

Veronicastrum virginicum ’Pink glow’
Kransveronika
Upprätt perenn med stabila stjälkar och
talrika blomspiror. Ljusrosa blommor
juli-sept. Höjd 120cm.

Hyloptelephium ’Carl’
Kärleksört
Tuvbildande perenn med flata
blomställningar med rosa blommor i
aug-okt. Blågrönt bladverk. Höjd
30-40cm.

Eutrochium maculatum ’Purple Bush’/
Fläckflockel
Ståtlig upprätt perenn med purpurröda
blomställningar i augusti-september. Blir
150 cm hög.

Salvia nemorosa ’Amethyst’
Stäppsalvia
Upprätt perenn med lilarosa blommor
på långa ax i juni-aug. Höjd 60cm.

Sanguisorba officinalis ’Red thunder’
Echinops bannaticus ’Veitch’s blue’
Blodtopp
Blå bolltistel
Vinröda kolvformade blomställningar i
Klotformade blomställningar med
stålblå metallskimrande blommor i aug-juni-augusti. Bladhöjd 40cm, blomhöjd
sept. Grågrönt tistelliknande bladverk. 100-120cm.
Höjd 80-100cm.

Geranium ROZANNE (Gerwat’PBR)
Trädgårdsnäva
Rikligt med stora blåvioletta blommor
med vitt öga under juni-september.
Höjd 45-60cm.

Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’
Glansmiskantus
Silkesglänsande täta silverrosa
blomvippor i aug-okt. Höjd 120cm,
blomhöjd 150cm.

Salvia nemorosa ’Caradonna’
Stäppsalvia
Upprätt perenn med mörkvioletta
blommor på långa nästan svarta ax i
juni-aug. Höjd 50-60cm.

Miscanthus sinensis ’Malepartus’
Glansmiskantus
Silkesglänsande täta vinrödrosa
blomvippor i aug-okt. Höjd 120cm,
blomhöjd 200cm.

Strålrudbeckia fulgida var. sullvantii
’Goldsturm’
Strålrudbeckia
Höjd 60cm, rikligt med varmgula
strålblommor i juli-sept.

Sesleria autumnalis
Höstälväxing
Tuvbildande gräs med smala ljus/
limegröna blad. Höjd 30cm, med ax
50cm.

Heuchera ’Plum pudding’/Alunrot
Frodiga bladrosetter i violett/silver,
cremefärgade klockliknande
blommor i juni-juli. Höjd 30-40cm.
Delvis vintergrön.

LÖKAR
För att det ska vara ekonomiskt försvarbart föreslår jag ”vanliga” enkla lökar som man kan köpa i
mängd som är återkommande. Inga tulpaner alls som sällan kommer tillbaka. Vårlök är viktigt för de
boende och för bin och humlor! Samtliga planteras under hösten.

Crocus minumus ’Spring beauty’
Vit med randigt lila utsida, ljuslila insida
lysande orange pistill.
Blommar i feb-mars, 10cm hög. Höstplanteras.

Allium hollandicum ’Purple sensation’/
Blomsterlök
Blommar i maj på 80-100cm höga stänglar.
Rosa/lila bollar. Rådjursäker lök. Måste
höstplanteras. Vackra fröställningar.

Galanthus/Snödroppar
10-15cm hög, blommar i feb/mars.
Höstplanteras så tidigt som möjligt.
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Scilla sibirica/Blåstjärna
Blommar i mars/april, 10cm hög.

Narcissus ’Mount hood’/Narciss
Återkommande vårlök. Blir ca 30-40cm hög.
Från april.

Lila plantering Gårdshus 1 och 3

Lonicera caerulea var. kamtschatica
’Anja’ E/Blåbärstry

Strålrudbeckia fulgida var. sullvantii
’Goldsturm’
Strålrudbeckia

Buddlja davidii ’Black Knight’
Syrenbuddleja

Sesleria autumnalis
Höstälväxing

Salvia nemorosa ’Caradonna’
Stäppsalvia

Ribes alpinum ’Schmidt’/Måbär
Till häck runt uteplatserna.

Dasiphora (Fruticosa-gruppen)
’Sandved’/Trädgårdstok

Echinops bannaticus ’Veitch’s blue’
Blå bolltistel

Veronicastrum virginicum ’Pink glow’
Kransveronika

Geranium ROZANNE (Gerwat’PBR)
Trädgårdsnäva

Echinacea purpurea ’Alba’
Solhatt

Alchemilla mollis
Jättedaggkåpa

Clematis /Atragene-gruppen) ’Tage
Lundell’ E

Scilla sibirica/Blåstjärna

Galanthus/Snödroppar

Crocus minumus ’Spring beauty’

Allium hollandicum ’Purple
sensation’/Blomsterlök
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Rosa plantering Gårdshus 2 och 4

Hylotelephium ’Matrona’
Kärleksört

Eutrochium maculatum ’Purple Bush’/
Fläckflockel

Lonicera caerulea var. kamtschatica
’Anja’ E/Blåbärstry

Echinacea purpurea ’Magnus’/Solhatt

Echinacea purpurea ’Alba’
Solhatt

Spiraea japonica ’Little princess’ E/
Praktspirea

Ribes alpinum ’Schmidt’/Måbär
Till häck runt uteplatserna.

Hyloptelephium ’Carl’
Kärleksört

Miscanthus sinensis ’Malepartus’
Glansmiskantus

Sanguisorba officinalis ’Red thunder’
Blodtopp

Heuchera ’Plum pudding’
Alunrot

Sesleria autumnalis
Höstälväxing

Allium hollandicum ’Purple
sensation’/Blomsterlök

Crocus minumus ’Spring beauty’

Clematis /Atragene-gruppen) ’Ballet
skirt’ E
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Salvia nemorosa ’Amethyst’
Stäppsalvia

Buddlja davidii ’Pink delight’
Syrenbuddleja

Galanthus/Snödroppar

Skiss Lila plantering
Rosa plantering motsvarande stil men annan färgsättning.

Växtlista

TRÄD
Acer tataricum FK FALUN E

rysk lönn FK FALUN E

Prunus ’Accolade’

Prydnadskörsbär

BUSKAR
Buddleja davidii 'Black Knight'
Buddleja davidii ’Pink delight’
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Sandved'

syrenbuddleja 'Black Knight'
syrenbuddleja ’Pink delight’
trädgårdstok 'Sandved'

Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('BLo D'PBR)

blåbärstry ANJA® E ('BLo D'PBR)

Ribes alpinum 'Schmidt'

måbär 'Schmidt'

Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS ('Lisp')

praktspirea GOLDEN PRINCESS ('Lisp')

Spiraea japonica 'Little Princess' E

praktspirea 'Little Princess' E

Spiraea japonica 'Sapho'

praktspirea 'Sapho'

PERENNER
Alchemilla mollis

jättedaggkåpa

Echinacea purpurea 'Alba'

solhatt 'Alba'

Echinacea purpurea 'Magnus'

solhatt 'Magnus'

Eutrochium maculatum 'Purple Bush'

fläckflockel 'Purple Bush'

Echinops bannaticus 'Veitch's Blue'

blå bolltistel 'Veitch's Blue'

Geranium cantabrigiense 'Biokovo'

liten flocknäva 'Biokovo'

Geranium ROZANNE® ('Gerwat'PBR)
Heuchera 'Plum Pudding'

trädgårdsnäva ROZANNE®
('Gerwat'PBR)
alunrot 'Plum Pudding'

Hylotelephium 'Carl'

kärleksört 'Carl'

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'

glansmiskantus 'Kleine Fontäne'

Miscanthus sinensis 'Malepartus'

glansmiskantus 'Malepartus'

Strålrudbeckia fulgida var. sullvantii ’Goldsturm’

strålrudbeckia

Sanguisorba officinalis 'Red Thunder'

blodtopp 'Red Thunder'

Salvia nemorosa 'Amethyst'

stäppsalvia 'Amethyst'

Salvia nemorosa 'Caradonna'

stäppsalvia 'Caradonna'

Sesleria autumnalis

höstälväxing

Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'

kransveronika 'Pink Glow'

LÖKAR
Crocus minimus 'Spring beauty'

krokus

Allium hollandicum 'Purple sensation'

Blomsterlök

Galanthus

Snödroppar

Scilla sibirica

Blåstjärna

Narciss 'Mound hood'

Narciss

Häck uteplatser

