
1) Ljusgränd 8 
Åsa & Fredrik Nordlander 
Från 1997 har trädgården utvecklats från att vara ett norrläge med gräsmatta, stora träd och 
buskage till färre träd, mer sol och många rabatter. Trädgården är under utveckling med 
många detaljer i rostigt järn. På ovansidan har den förtätats med målet att bli gräsmattefri. Här 
finns plats för blomrabatter, rosor, grönsaksodling, bärbuskar, hasselbuskar, växthus och 
jordfabriker. 
 
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 sommarblommor och lavendelberså. Flera trädäck 
och det platsbyggda växthuset med citrus och olivträd ger många sittplatser. En majestätisk 
tall står som vårdträd. Nytt är en japansk stenträdgård på svenska och Martins hügelbädd 
 
3) Nälstavägen 12 
Paula Frithiof Ludvigsen & John Ludvigsen 
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. Under en magnifik ek anläggs en rhododendronrabatt. En 
björkdunge med 4 olika sorters björk är påbörjad. Plantor till försäljning. 
 
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. Sedan förra året har en 
besvärlig gräsmatta fått ge plats åt en grusrundel med omgivande plantering. 
 

5) Solhagavägen 34 
Anni & Janne Sivertsson 
En djur- och barnvänlig blommande trädgård med olika rum. Inhägnat grönsaksland, 
insynsskyddat trädäck, växthus, lusthus, portaler, vattenfall, inklädda vattentunnor, lekstuga 
och trädkoja. Blåregnet ramar in verandan. Glasateljén är öppen. Fika och plantor till 
försäljning. Loppis. 
 
6) Solhemsvägen 17 
Lena Zetterberg 
Lantlig trädgård som gränsar mot allmänning som 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, drejstuga och bärbuskar. OBS endast öppet till 15! 
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