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Björkdunge 
behål ls

Gungor byts 
mot lekhus, 
hoppkubb 

Ny större 
sandlek vid 
bergknal le.
Trädäck 
och träd för 
skugga.

Bef int l iga frukt träd 
komplet teras för at t  skapa 
frukt lund. 

S törre gemensam vis telseyta och 
pergola i  f int  sol läge för kalas, fest 
mm. Kan ges tak och fungera som sol - 
och regnskydd. Finyta av natursten 
som är kul turhis tor iskt  t idsenl ig. 
Smitvägar/trampsten i  natursten. 

Planter ingar i  kantzon 
för at t  utnyt t ja merpar ten av 
gården. Låga buskar, marktäckare 
och enstaka mindre träd skapar 
rumsl ighet utan at t  döl ja s ikten. 
Dagens buskar minskas i  antal och 
andra sor ter planteras för at t  få 
biologisk mångfald.

Fjär i lsrabatt 
al ternat ivt 
ängsyta.

Läge för 
vattentank.

Läge för 
vattentank.

Li l la gården förstärks 
med anlagd si t tyta 
samt gång i  natursten. 
Lekmöjl igheter adderas 
genom ny sandlåda. 
Bef int l ig planter ingsyta 
mot s taket rustas upp. 
Fjär i lsrabatt  på viss 
del. 

Plat t lagd yta 
vid entré skapar 
välkommnande 
känsla. Bänk 
föreslås vid vissa  
entreér.

Fler rabattytor 
vid balkonger.

Sur jordsrabatt  med 
rhododedron.

Berg i  dagen med 
stenpar t iplanter ing

Låga buskar och marktäckare 
ger gränszon mot parker ing.

Bef int l iga planter ingar 
gal lras för at t  få et t 
mer sammanhålle t 
gårdsrum.

Plat t lagd yta vid 
entréer skapar 
välkommnande 
känsla.

Smitväg av 
stenmjöl

Plat t lagd yta 
vid entré samt  
under balkong.

Fjär i lsrabatt 
al ternat ivt  ängsyta. 

Plat t lagd yta vid 
entréer skapar 
välkommnande känsla.

Läge för kompost.

RUSTHÅLLARVÄGEN

Läge för 
vattentank.

Smitväg av 
stenmjöl

Läge för torkvinda.

Plan 1:400 /A3
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Växtmaterial:
Bef int l iga buskar komplet teras med växtmater ial för at t 
ge årsvar iat ion, biologisk mångfald och större rumsl ig 
var iat ion. Fjär i lsrabatter och ängsytor anläggs i  sol iga 
lägen med ör ter och växter som älskas av pol l inatörer 
tex buddleja och väddkl int .  Ät l iga växer adderas som 
marktäckare som smultron och blommande/bärr ika 
buskar tex f läder och aronia. Bef int l iga frukt träd 
komplet teras för at t  skapa en frukt lund. 

Markmaterial
Asfal t  v id körytor. Plat t lagda ytor 
vid entréer föreslås för at t  ge en 
välkomnande känsla samt bänk och/
el ler cykelparker ing. Rabattytor 
avgränsas med kansten av grani t . 
Yta under balkonger plat t läggs. Vid 
gemensamma vis telseytor föreslås 
natursten som är kul turhis tor iskt 
t idsenl ig samt gångar av trampsten i 
natursten.

Lek:
Bef int l ig lek som gunga, vippdjur ersät ts med lekhus 
och natur lek som hoppkubb, s tockar. Ny större 
sandlek med trädäck ersät ter bef int l ig sandlåda. Et t 
mindre träd förelås för at t  ge skugga t i l l  sandleken. 
Gården vid hus 16 komplet teras med lek för de 
minsta och föreslås få sandlek. Asfal tsmålning kan 
adderas på asfal t  för at t  ge lekvärden.

Rhododendron återanvänds på gårdarna och 
komplet teras med sur jordsväxter ut i från biologisk 
mångfald. Ät l iga växter som al låkerbär används 
som marktäckare. Vid bergsknal lar anläggs 
stenpar t iplanter ingar med växter som älskas av 
pol l inatörer tex kär leksör t och klät terhor tensia.

Odling:
Fler pal lkragar för odl ing föreslås vid hus 12 samt 
vid hus 16. 

Cykelparkering:
För cykelparker ing föreslås 
cykelpol lare. Pol lare kan göras unik 
l iknande granngården genom lokala 
hantverkare i  Bagarmossen.

Möbler:
Nya möbelgrupper föreslås t i l l 
respekt ive gemensam hårdgjord 
uteplats.  Komplet teras med bef int l iga 
picknickbord.

Pergola:
Den större gemensamma vis telseytan 
föreslås få en pergola. Kan förses med 
tak för at t  ge regnskydd.

Material
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Alt 1) 
Plat tor vid entré, 
cykelparkering och balkong

Asfal t  v id körytor. S törre plat t lagda ytor med plats för 
utemöbler och cykel vid entréer ger en välkomnande känsla 
och bryter av mot asfal ten. Plat tor längs fasad samt under 
balkonger.

Alt 2) 
Plat tor vid entré och balkong,
asfalt och betongstenfris vid 
cykelparkering 

Asfal t  v id körytor. Mindre plat t lagda ytor vid entréer med 
plats för bänk ger en välkomnande känsla. Asfal t  samt fr is  av 
betongsten vid cykelparker ing. Fr isen l injerar med rabattytans 
kansten och skapar en sammanhållen och ordnad känsla.
Plat tor längs fasad samt under balkong.

Alt 3) 
Plat tor vid entré, 
asfalt vid cykelparkering och 
plattor under balkong

Asfal t  v id körytor. Mindre plat t lagda ytor med plats för 
bänk vid entréer ger en välkomnande känsla. Asfal t  v id 
cykelparker ing.Plat tor längs fasad samt under balkong.

Cykelpol lare i  betongsten. Cykelpol lare i  asfal t .Plat t lagd yta vid entré med fr is. 

Betongsten kan läggas med var iat ion av ol ika stor lekar.S törre plat t lagd yta vid entrézon. Fr is av betongsten i  asfal t . 

Alternativ förgårdsmark


