Checklista inför trädgårdsdesign och rådgivning
med Klinta Trädgård AB
För att du ska komma igång med tankeprocessen kring din trädgård
och konkretisera dina behov och önskemål.
Vem är det som ska nyttja trädgården? Vuxna, barn, husdjur.

Hur stort är ert trädgårdsintresse? (1= litet, 5= stort)
1
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Hur mycket trädgårdskunskap har ni? (1= lite, 5= mycket)
1

2

3

4

5

Vad fungerar bra respektive dåligt i nuläget?

Vilket eller vilka ord beskriver bäst den trädgårdskaraktär som ni önskar?
Naturlikt
Vilt
Strikt
Stramt
Minimalistiskt

Funktionellt
Romantiskt
Färgstarkt
Vilsamt
Annat:

Beskriv med egna ord karaktären eller känslan i er drömträdgård.

Har ni någon förebild inom trädgårdsvärlden?
Vad vill ni att trädgården innehåller?
Året om-fint
Vinterfägring
Vintergrönt
Höstfärger
Vårblom
Lökväxter
Sommarblom
Vackra bladverk
Blommor för plockning/snitt
Kryddväxter
Högt eller lågt
Insektsvänligt
Doft

Klätterväxter
Gräsmatta
Träd (frukt-, barr-, paraplyformat-, …)
Buskar (bär-, barr-, blommande, …)
Perennrabatt
Klippt eller friväxande häck
Rosor
Damm
Stenparti
Woodland
Äng
Köksväxter
Annat:

Vilka är era favoritväxter?

Vilka färger på blommor och blad tycker ni om? Eller tycker ni inte om?

Funktioner som ni vill ha i er trädgård:
Vindskydd
Insynsskydd
Öppet utåt för utsikt/vyer
Rumslighet
Öppna ytor
Lekyta
Sittplatser

Uteplatser
Köksträdgård
Plats för kompostering
Torkställning för tvätt
Hårdgjorda/stenlagda ytor
Uppställningsplats för bil, cykel, skottkärra,
barnvagn, …

Vilken typ av material tycker ni mest om när det kommer till plattor och hårdgjorda ytor?
Asfalt, betongplatta, betongsten, natursten, …

Vilka fasta konstruktioner känns relevanta?
Växthus
Spaljé
Plank

Pergola
Fontän
Damm

Vilken tid på året är ni som mest i er trädgård? När brukar ni vara bortresta?
Hur mycket tid är det rimligt för er att lägga på skötsel? (1= lite, 5= mycket)
1

2

3

4

5

Vilken typ av skötsel kan ni tänka er?
Gräsklippning
Vattning
Beskärning
Formklippning

Ogräsrensning
Gödsling
Jordförbättring
Annat:

Finns det någon tänkt budget för nyanläggning/skötsel?
Har ni problem med vilda djur i trädgården, som rådjur, harar, kaniner eller vildsvin?
Egna tankar:

