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VACKER TRÄDGÅRD UNDER HÖST & VINTER

5 Tips



DE OLIKA DELARNA

STOMMEN

VÄXTERNA

BELYSNING

KRUKOR

SAKER SOM HÅLLER DIG VARM
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VAD ÄR EN STOMME?

En stomme kan bestå av vintergröna växter, murar, pergola, buskar

eller andra växter med form och material som man kan njuta av året

om. Det kan till exempel vara ett nedvissnat gräs vars vippor står

kvar större delen av vintern, eller ett träd med en vacker stam som

syns lite extra när löven har fallit av. Stommen finns där året om, men

spelar olika roller i olika säsonger. Men den finns där för att ge

struktur och ge trädgården dess form även under vintern. 

Stommen i Trädgården



När man har skapat en stomme i trädgården brukar det

bli dags att planera in övriga växter. Det är mycket att

ta hänsyn till som jord och läge mm. Men tänk även på

att plantera saker som blommar vid olika tillfällen. På så

sätt är det alltid något som händer i trädgården. V
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Utomhusbelysning

Lite ljus kan göra
stor skillnad

När mörkret kommer tillbaka gör en bra planerad

belysning hela skillnaden. Istället för att mötas av en

svart vägg får du något att titta ut på året om.



Min rekomendation när det kommer till

trädgårdsbelysning är att satsa på lite

olika typer. Dels en grundbelsyning ett

system som ger den stora bilden av

trädgården. Den ska lysa upp träd,

markera gångar, ge fina effekter på

plank och spaljéer mm. 

Sen är det fasadbelysningen, går att

antingen binda ihop med

grundbelysningen eller kopplas på

befintlig starkström på huset. Efter detta

kommer pyntbelysningen. Speciella

effekter, kanske med solceller. Den är ofta

billigare men håller inte lika länge, men

fungerar som pynt och ger en direkt

känsla. 

Olika typer

av belysning. 
Eventuellt armaturer som kopplas

direkt på starkströmmen på

fasader. 

Dekorationsbelysning. Här finns

många roliga alternativ inom tex

solcellsbelysning. Funkar ofta

bra under sommaren. 

Ett grundsystem, gärn 12 

volt för miljön och plånboken

Givetvis kan OAS Design hjälpa

dig att planera

trädgårdsbelysning! Kontakta

OAS för mer information. 



Genom att jobba med dekorationer av olika slag

lägger man till mer sevärde i sin trädgård. 

K
R
U

K
O

R Dekorationer



Olika förslag

FÖRSTÄRK SÄSONGEN

Plantera växter som förstärker säsongen av

tex höst och vinter. Det kan vara allt från

träd till mindre växter.

VÅGA PLANTERA STORT

Våga att även plantera större växter som

träd och buskar i krukor. Det ger fin effekt.

En av mina favoriter är tallar! 

ANDRA DEKORATIONER

Även andra dekorationer som statyer, stora

stenar, lyktor, plädar och kuddar, ger fin

effekt när det inte blommar lika mycket. 



Vem är 
OAS Design?

EMMA JÄGBECK

Jag driver OAS Design sen

2012. 

Som Trädgårdsarkitekt och

Inredningsdesigner har jag

hjälpt många kunder att

hitta hem i sina trädgårdar. 



DESIGN

Jag designar både trädgårdar och

inredning. Storleken har ingen

betydelse, jag gör allt från växtplaner

till hela koncept. 

BELYSNING

Detta är en viktig del både inomhus och

utomhus. Boka en konsultation eller be

om en hel belysningsplan. Välj det som

passar ditt projekt bäst. 

KURSER

Jag kommer inom kort att lansera en

trädgårdskurs för den entusiastiska

amatören. Om du känner dig träffad, 

 håll utkik framöver! 
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KONSULTATION

Jag erbjuder konsultationer både inom

trädgård och inredning. 



VART HITTAR DU OAS?

Jag utgår från Älta i Stockholm, och jobbar i

hela stockholmsområdet. Jag kan även ta

uppdrag på distans om förutsättningarna

passar. 

TELEFON

0736719244

E-MAIL ADRESS

info@oasdesign.se

Let's Talk


