1) Ljusgränd 8
Från 1997 har trädgården utvecklats från att vara ett norrläge med gräsmatta, stora träd och
buskage till färre träd, mer sol och många rabatter. Med en tomt i 2 nivåer med huset som
avgränsning har delarna antagit olika karaktär. Här finns plats för blomrabatter, rosor,
grönsaksodling, bärbuskar, hasselbuskar, växthus och jordfabriker.

2) Solhagavägen 36
2008 flyttade paret in till en stor vildvuxen trädgård med fruktträd, kirskål och krolliljor. De
flesta fruktträden står kvar, bland annat ett jättestort gråpäronträd. På framsidan av huset
byttes jorden ut och ett grönsaksland anlades, inramat av plommonträd och bärbuskar.

3) Solhagavägen 34
En barnvänlig blommande trädgård som steg för steg fyllts med konstruktioner som lekstuga,
trädkoja, trädäck, växthus, lusthus, vattenfall och inhägnat grönsaksland. Glasateljén är
öppen. Fikaförsäljning.

4) Solhemsvägen 17
Den lantliga trädgården gränsar mot allmänning och ger både lingon och blåbär. Fyra vita
dvärgsilkeshöns går fritt, äter ohyra och förgyller tillvaron. Ätbart är i fokus och odlingslådor
ramas in av växthus och drejstuga.

5) Solhemsvägen 12B
En solig och högt belägen liten trädgård med finflikiga japanska lönnar, en stor fjärilsbuske,
flera uppvuxna rosor och en frodig skuggrabatt. Blomningen börjar med julrosorna i mars och
fortsätter konstant hela växtsäsongen. I uteburen trivs marsvinen Batman och Snöboll.

6) Daggstigen 3
Trädgården ligger i en norrsluttning, vilket kompenserats med olika terrasseringar. Så gott
som alla arrangemang är skapade efter 1996, då paret köpte den då helt övervuxna tomten. En
befintlig trädgårdsdamm byggdes 2006 om till en liten pool med vattenrening och
vedvärmning inne i huset.

7) Skydraget 18
En samlares trädgård med många rariteter i gömda vrår längs slingrande stigar. Här finns fullt
av ovanliga buskar och träd. Japanska lönnar, gigantisk buskpion och prunkande amplar med
sommarblommor ger färg och höjd.

8) Skydraget 20
En rufsig norrsluttning med delvis naturtomt och delvis gammaldags trädgård, skapad med en
låg budget. Köksträdgården rymmer både lådor och odlingslimpa med squash, i växthuset
växer tomat, melon, gurka och fikon. Målarateljé och persikoträd ger trädgården det lilla
extra.

