
1) Drevkroken 41 
Pernilla van der Capellen & Claes Glinning 
En trädgård under uppbyggnad. Kirskålsodlingen har ersatts av 
pallkragar i prydliga rader. En rosenrabatt har anlagts och pergola 
kommit på plats. Många planer finns och du får gärna bidra med dina 
tyckanden under en "interaktiv" trädgårdsvandring. Fikaförsäljning och 
loppis med tjejkläder i storlek 152-164 . 
 
2) Nälstavägen 17 
Jenny & Martin Weyler 
En trädgård som gått i arv och därför skämtsamt fått både "skamvrå", 
"kapell" och "familjegrav" förutom den stora ängen med sommar-
blommor och lavendelberså. Flera trädäck och det platsbyggda växt-
huset med citrus och olivträd ger många sittplatser. Vid boden finns 
prydligt komposthörn och vedförråd. En majestätisk tall står som 
vårdträd. 
 
3) Nälstavägen 12 
Paula Frithiof Ludvigsen & John Ludvigsen 
Spaljerade fruktträd, katsura, valnöt, mullbär, platan, kvitten, choklad-
körsbär, 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. Under en magnifik ek anläggs en rhododendronrabatt. 
 
4) Kälkbacken 15A 
Carina och Mikael Hjorth 
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. 
 

5) Solhagavägen 34 
Anni & Janne Sivertsson 
En djur- och barnvänlig blommande trädgård där olika trädgårdsrum 
skapats med konstruktioner som inhägnat grönsaksland, insynsskyddat 
trädäck, växthus, lusthus, portaler, vattenfall, inklädda vattentunnor, 
lekstuga och trädkoja. Det blommande blåregnet ramar in verandan. 
Glasateljén är öppen. Fika och plantor till försäljning. 
 
6) Solhemsvägen 17 
Lena Zetterberg & Fredrik Johansson 
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 
bärbuskar. Drejstugan är öppen. 
 
7) Daggstigen 3 
Karin Åberg Waern & Rasmus Waern 
Trädgården ligger i en norrsluttning, vilket kompenserats med olika 
terrasseringar. Alla arrangemang och trädgårdsrum är skapade efter 
1996, när 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 
Anna Bergman Jurell 
En norrsluttning med delvis naturtomt och delvis gammaldags trädgård. 
Här odlas mycket ätbart, köksträdgården rymmer lådor och växthus 
med frösådda plantor som drivs upp för utplantering. Jordförbättring 
med bokashi och egentillverkad biokol pågår. Ateljé med keramik, 
måleri och trädgårdskalender till försäljning. 
 
 


