Gårdens växter - planterade 2019
Junimagnolian

Vacker blomning, fin doft och fin höstfärg - mycket mer kan man inte begära! Blommorna
är stora och skålformade, slår ut i juni. De stora blomknopparna skyddas av knoppfjäll
som är mörkt kastanjebruna och är lika vackra sedda på nära håll som blommorna när de
sedan slagit ut.
Finns att se t.v. om ingången till TG3.
Hybridmagnolia
Mycket vacker. Blommar med vita-rosa blommor på bar kvist i april-maj. Mörkgröna blad.

Den här skönheten finns på ett par platser på vår innergård. En står nedanför grillplatsen i
rabatten på andra sidan gången. En annan på högra sidan i rabatten in mot entréen till
MB2

Japansk magnolia

Japansk magnolia tillhör de mest robusta i släktet.
Blomknopparna är stora och ”pälsklädda". Barken är
grå och en fin bakgrund till den snövita blomningen
på bar kvist under april/maj. Bladen är klargröna
och färgas på hösten gula.

Kan bese utanför MB2 (i linje med tvättstuga
MB1). Den är planterad mellan de
två lägenheterna med uteplats mot gången.

Kaukasisk förgätmigej

Vårblommande marktäckare
som blommar med
himmelsblå fina blommor
tidigt på våren. Vackert ådrat
bladverk.
En växt som återfinns på
många ställen - titta efter det
vackra grönvita bladverket

Brunnäva

Perenn med purpurvioletta blommor och
rödbruna markeringar på bladen. Blommar i
maj-juni.

Återfinns som kantväxt i många av våra
rabatter.

Hybridkejsarolvon
Den här busken har sina rosaröda
blomknoppar klara redan under hösten
och det händer att de första knopparna
slår ut redan då till svagt rosa blommor.
Doftar ljuvligt av syren och honung.
Finns på flera platser bl.a. tv omTG3 och
tv om ML7.

Luktolvon

Vitrosa doftande blommor i maj. Runda
håriga blad.

Finns bl a i rabatten mellan TG1 och ML27
och även i rabatten t.v. om ML13

Klockbuske
Lövfällande prydnadsbuske från Japan. Kan
bli upp 2 m hög. Mängd av vackra blommor
kommer i maj, juni. Bladen skiftar till röd färg
på hösten.

Växer ovanför gradängen i linje med och
snett till höger om ML9. Även t.h. om
ingången till MB2.

Hortensia

Vacker buske som får stora vita
blomsamlingar under tidig sommar.
Den här kan ni inte ha missat! Lyser med sina
vita blombollar på många ställen på gården.

Vingad benved

Benveden blommar med sirliga, gulgröna
blommor i klasar på våren. Mest iögonfallande
är ändå busken under hösten med det röda
bladverket och de roliga fröställningarna som
sitter kvar länge.

Ni hittar den t.ex i rabatten mot entré till MB2
och i sluttningen ovanför gradängen.

Klätterbenved

Marktäckare med grönvita blommor i juni-juli.
Orangegula bär. Grönt och frodigt bladverk.
Vintergrön.
Den är planterad dels som marktäckare i
sluttningen ovanför gradängen men även
som klättrare via stöd upp på muren.

Rhododendron ”Cunningham’s White”

Vita blommor med gul teckning. Rosa
knoppar. Blommar i maj-juni. Bladen är
gröna och blanka. Vintergrön.
Växten är planterad i större grupper på
flera ställen - exempelvis utanför ML7,
utanför LG4 och nedanför muren

Lagerhägg

Kraftig starkt växande buske. Dekorativt
vintergrönt bladverk, blanka ovala blad.
Vita blommor i maj-juni.

Är bl.a. planterad ovanför pilkojan,
ovanför vattentrappan och mellan
ML25-27.

Doftschersmin

En rikblommig buske med generös
doft. Blommar med gräddvita, enkla
blommor i juni.
Återfinns tv om TG1 och th om entrén
till MB2 och också ovanför gradängen.

Björkspirea

Vackert rundformad buske med grönt
bladverk och gulröda höstfärger. Dekorativt
brunt grenverk under vintern. Blommar
med bollformade vita klasar i juni.
Är planterad i större grupper på flera
platser, t.ex. th om LG4, nedanför muren
och ovanför gradängen.

Svart Aronia
En buske med blankt och grönt bladverk
och med underbara höstfärger. Aroniabär
tillhör de bär som innehåller allra mest
antioxidanter. Bären bör, i likhet med
slånbär, sitta kvar på buskarna till
åtminstone efter första frostnatten vilket
mildrar bärens kärvhet något. En dag i
frysen ger samma effekt.
Två stora grupper är planterade dels tv om
ML7 och dels på båda sidor om ML27.

Höstfunkia och Daggfunkia
Höstfunkian har avlånga spetsiga gröna blad medan daggfunkian har mer hjärtformade
blad. Bägge bildar tuvor och blommar med blå/lila blomstänglar.

En eller båda av gårdens två typer av funkia kan beses exempelvis tv om portiken mot TG,
tv om TG3, på båda sidor om ML7.

Jätterams

En ståtlig
vårblommande växt för
gårdens skuggigare
partier.
På halvhöga bågböjda
stjälkar hänger i början
av juni doftande limevita
blommor i rad.
Har samplanterats med
Silverax, Träjon och
Funkia på flera ställen,
t.ex utanför ML7, ML11
och ML27.

Träjon

En klassisk ormbunke just denna är en stilig
och storvuxen sort.
Se Jätterams. Finns
även utanför ml13.

Höstanemon

Blommar sent med höga och ståtliga vita
blommor när resten av trädgården blommat
färdigt. Sorten har ludna knoppar och fylligt
vackert mörkgröna blad, blommar rikligt.
Växer bl.a. tv om portiken mot TG.

Höstsilverax

En vacker växt med ett flikigt, mörkt violett
bladverk. Knopparna är likt bladen mörka blommorna är rosa när de slår ut men
övergår sedan i vitt. Blommar under
sensommaren.
Se Jätterams och Träjon - ofta
samplanterad med dessa två

Spetsmössa
En marktäckare med ljusgrönt bladverk
som i maj-juni blommar med vita skira
blommor på stänglar. Får på hösten vackra
gulröda höstfärger.
Ett limegrönt täcke i flera av gårdens
rabatter, bl.a. längs med rabatten nedanför
muren och också th om LG4

Treblad

Vacker växt som blommar med vita
trebladiga blommor i maj.

Större grupper är planterade tv om portik
mot LG och tv om ML7.

Stor vintergröna - blå och vit

Mattbildande vintergrön marktäckare som i
maj-juni blommar med blå och vita
blommor.
Ett stort antal är planterade ovanför
gradängen men även utanför ML11 och
ML13.

Tuvrör

Ett prydnadsgräs som är vackert hela
säsongen. Får yviga rosabruna vippor runt
midsommar. Ståtlig även på vintern.
Har planterats som solitär på litet olika
ställen, exempelvis tv om portiken mot TG,
tv om gången mot lilla allégrinden och th i
rabatten mot entré till MB2.

Koreansk pipranka

En växt vi känner igen sen före
renoveringen - de stora gröna
bladrankorna som klättrar på muren.

I spaljen runt grillplatsen finns klätterväxter - Pipranka och
Skogsklematis.

I anslutning till grillområdet växer också Vinbär - både svarta, röda och vita som står i en
matta av månadssmultron.
Till våren kommer gräsytorna att blomma av vårlökar: Krigislök, Scilla, Pingstlilja och
Krokus.
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