
1) Drevkroken 41 
En trädgård under uppbyggnad. Efter många års byggnation på huset är 
det nu trädgårdens tur. Kirskålsodlingen har ersatts av pallkragar i 
prydliga rader. Mossmattan omvandlas till gräsmatta. Många planer 
finns och du får gärna kan bidra med dina tyckanden under en "inter-
aktiv" trädgårdsvandring. 
 
2) Nälstavägen 12 
Spaljerade fruktträd, katsura, valnöt, mullbär, platan, kvitten, 
chokladkörsbär, havtorn och magnolia är bara några av de träd och 
buskar som pryder trädgården. Här odlas det i växthus med soldriven 
bevattning, i inhägnade pallkragar och i rådjurens skogslänt. Mycket är 
uppdrivet från egna frön. Kronan på verket är en magnifik ek. 
 
3) Kälkbacken 15A 
Bergstomt i norrsluttning som nås via en trappa med rosenportal. Här samsas 
formklippt med vildvuxet, försommarblommande doftrosor och 
rhododendron. De många träden ger en ombonad känsla i en trädgård där 
upplevelse och känsla är de främsta drivkrafterna. 
 

4) Solhagavägen 34 
En barnvänlig och blommande trädgård där olika trädgårdsrum skapats 
med konstruktioner som lekstuga, trädkoja, trädäck, växthus, lusthus, 
vattenfall och inhägnat grönsaksland. Glasateljén är öppen. 
Fikaförsäljning. 
 
5) Solhemsvägen 17 
Den lantliga trädgården gränsar mot allmänning och ger både lingon 
och blåbär. Vita dvärgsilkeshöns går fritt, äter ohyra och förgyller 
tillvaron. Ätbart är i fokus och odlingslådor ramas in av växthus och 
drejstuga. 
 

6) 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. 
 
7) Daggstigen 3 
Trädgården ligger i en norrsluttning, vilket kompenserats med olika 
terrasseringar. Alla arrangemang och trädgårdsrum är skapade efter 
1996, då paret köpte den av sly då helt övervuxna tomten. En befintlig 
trädgårdsdamm byggdes 2006 om till en liten pool med vattenrening 
och vedvärmning inne i huset. 
 
8) Skydraget 20 
En norrsluttning med delvis naturtomt och delvis gammaldags trädgård. 
Köksträdgården rymmer både lådor och odlingslimpa, i växthuset 
samsas tomat, melon, gurka och fikon med frösådda plantor som drivs 
upp för utplantering. Målarateljé och persikoträd ger trädgården det lilla 
extra. 
 
9) Skydraget 18 
En samlares trädgård med många rariteter i gömda vrår längs slingrande 
stigar. Här finns sprängfullt av ovanliga buskar och träd, både i mark 
och i kruka. Japanska lönnar, gigantisk buskpion och sommarblommor 
ger färg och höjd.  
 
 


