
Eric och Inger Andersson
Vi har bott i Staff anstorp sedan 1964. Från början 
hade vi en helt vanlig villa trädgård med häckar och 
stor gräsmatta för barnen att leka på, men 1995 gick 
vi med i en trädgårdsförening och då började vi göra 
om trädgården med olika öar, formklippta växter 
och många perenner med vackert bladverk. Nu är vi 
pensionärer och tillbringar massor av tid i vår härliga 
trädgård. Det är kreativt arbete och underbar av-
koppling. Vi vill gärna vara med i denna trädgårds-
tävling. 







Våran gröna trädgård.

 

Ca. 90.0 m² trädgård och drygt 60 olika väx-
ter, en oas för avkoppling, samkväm

och inte minst trivsel.

Året var 1973 huset nybyggt, och trädgården 
en hög av lerjord direkt utlagt på ett

av byggmaskiner komprimerad underlag. 

Många timer och ihärdigt arbete ligger bag 
den i dag så frodiga trädgård, eller man kan-
ske skall beteckna den som ett trädgårdsrum 
(atrium).

Vi är stolta och nöjda med resultatet, och 
förvaltar det med omsorg och kärlek.

 

Anna-Lise & Poul Hoff mann







Hej, mitt namn är caroline! jag 
anmäler min pappa i smyg, för 
jag tycker han är duktigt när 
det gäller både blommor och 
trädgård. 

Vi har bar bott här i en månad 
men min pappa har ändå fått 
mycket gjort. Han har byggt ett 
trädäck som fi nns med på ena 
bilden och gjort en fi n rabatt 
i ena hörnan. Han spenderar 
mycket tid i våran trädgård, 
han är där varje dag eft er job-
bet. 

Så länge jag vet har han alltid 
tyckt om att hålla på med träd-
gård och allt dennas innebörd. 
Det får han att koppla av och få 
känslan att "detta har faktiskt 
jag gjort" 
Jag tycker att han är fantastisk i 
våran trädgård.

Hoppas det låter intressant :)
Mvh Caroline







Hej!

Här kommer vårt bidrag till trädgårds-
tävlingen:

När vi köpte Staff anstorps gamla Polis-
hus, fanns ingen trädgård alls.
Vår tanke var att anlägga något som 
var enkelt men ändå mysigt.
Passionen för fi skar har alltid funnits, 
och en damm som utgångspunkt i 
trädgården blev starten.
Från detta 12 kubik stora vattenhål 
växte sen en "modern" och lättskött 
uteplats fram.
Det absolut bästa med vattenväxterna 
som växer längs dammens kant är att 
de inte behöver vattnas, då de redan 
står i vatten. Hur smart som helst...

Större krukor av samma typ av trä som 
inramningen av trädgården, är hem-
masnickrade av farsgubben.
Här varierar vi våra blommor och 
växter för säsongen.

Uteplatsen är lätt sommarens mest 
använda "rum" i huset!

Mvh Daniel & Josefi n Bengtzzon







Vår medelhavsträdgård i Hjärup

Vi har ett litet hus och en medelhavsträdgård nere i 
Spanien som är vårt paradis. 

Vi fl yttade från ett stort hus och en stor trädgård 
till ett litet radhus med en liten trädgård här i Hjä-
rup för 5 år sedan. Då förverkligade vi vår dröm 
om en medelhavsträdgård här i Sverige också. 
Vi tog bort gräsmattan och rabatter men behöll 
häcken, två träd och några fi na växter.

Vi har en stensatt snirklande gång kantad av bl a 
lavendel och vita rosor från gatan fram till entrén, 
som är omgiven av blåregn, ett persikoträd och en 
gammal orange klätterros till höger och en hibiskus 
till vänster. Gången fortsätter längs huset, där fi nns 
en sittplats omgiven av vindruvor på söderväggen, 
en stor kruka med en fantastisk Afrikas blå lilja, 
som just nu blommar med 15 stora blommor och 
en palmlilja som håller på att slå ut på två höga 
blomstänglar. Vi går igenom en portal där det 
klänger vitrosa New Dawn-rosor och blå Clematis 
och framför oss har vi den stensatta terrassen där 
de fl esta medelhavsväxterna i krukor är samlade. 
Vi har en stor rosa Oleander, lila Bougainvillea, vit 
Änglatrumpet med massor av knoppar, en ännu så 
länge liten palm, fl era kaktusar och andra plantor 
som är hemtagna från vår trädgård i Spanien.

Vi har fl era sittplatser där vi sitter och njuter av vår 
trädgård, i öster med morgonsol till frukost, i söder 
och i väster med kvällssol. Vi har byggt ett uterum 
där våra kära medelhavsväxter övervintrar och 
själva övervintrar vi i Spanien .
Ann-Kristin och Per Bengtsson







Hej,vi är TVå glada 
amatörer,som gillar att påta 
I jorden.Prova olika od-
lingar och utmaningar.Vi har 
ca:90 odlingar I krukor och 
amplar,mycket vattning men 
en underbar hobby som ger 
manna för själen, avkopplande 
eft er en stressig arbetsdag.Att 
sitta på altanen med en kopp 
kaff e och njuta av grönskan 
och djurlivet unnar vi oss oft a.
MVH Marina Persson







Kort beskrivning av trädgården:

Trädgården har exotiska växter & 
viss djungel atmosfär som genomgå-
ende tema.

Här trivs kvarter med olika sorters 
Bananer, stora Trädormbunkar, 
många Palmer, storvuxna Ingerfäror 
och Bambu samt alla möjliga och 
omöjliga växter. 

Mycket övervintras ute och trädgår-
dens knappt 600kvm återuppstår i 
sin fulla prakt under sommaren då 
det experimenteras för fullt år från 
år. 

Trädgården är bl.a. annat med i 
Ludvig Johanssons bok Odla exo-
tiskt i din trädgård.

Th omas Bergkvist







Text till bilderna:
Det är viktigt att hitta till kom-
posten.
Tar ibland in extrahjälp till 
arbetet, här ett barnbarn.
Vi döljer den fula soptunnan 
med en pelargon.

Vi har en liten 70-talsträdgård 
i Staff anstorp med blommor, 
buskar och träd.
Vi gräver upp, vi gräver ner, 
försöker sätta mer.
Ibland går det bra, ibland blir 
det inget att ha.
Ibland vill vi expandera, ibland 
asfaltera.
Gillar våra träd, Ginko Bilo-
boba, kinesisk Sevkoja och 
mullbär,
där skön skugga är.
När vi har besök, får de se 
Mose brinnande buskes eld 
och rök,
blommor och grönt, det är 
skönt!
Med vänlig hälsning
Kenzy och Torsten Eriksson





Inspirerad av trädgård.
Ja, det är jag verkligen. Vår 
trädgård har varit min livlina 
under många år. Där har jag 
hittat lugn och ro. Den har gett 
mig ny kraft  och inspiration. 
Intresset delar jag med min 
man. Jag hittar på och han 
verkställer med springvatten, 
staket, stöd till vissa buskar 
och hallon och även taklökar 
på taket till friggeboden. Vi har 
trädgården uppdelat i rum för 
att göra den mer spännande 
och lättarbetat. Träd som är ca 
hundra år gamla har klippts 
till ett ”tak” som ger underbar 
skugga för solen och liv i träd-
gården. Vår gårdsplan är fylld 
med krukor, ingen resa utan 
exotiska växter till trädgården. 
Ganska många överlever eft er-
som maken har ordnat "vinter-
bonad" inomhus.
Det går en gångstig utanför 
trädgården. En man kallar 
vår trädgård "lilla Italien" ,då 
menar han att det fi nns krukor 
överallt. Oft a stannar män-
niskor och står och tittar på 
växtligheten, det känns trevligt 
att dela allt det vackra med 
andra.
Kirsten o Bo Nilsson
Annerovägen 30, 24538 Staf-
fanstorp
046-257413 eller 0708180234





Vi bor på en gård utanför Nordanå som är Jan-åkes för-
äldrahem, hit fl yttade vi som nygift a 1981.
Vi har alltid älskat att vara i trädgården, med våra fyra 
barn var det mycket lek,spel och härliga minnen.
I slutet på -90-talet gick vi fårkurs och var på studiebesök, 
på ett ”kulturminnesjordbruk” det blev även en titt deras 
trädgård. Vi gick även med  i trädgårdsamatörerna, så 
intresset och kunskapen ökade, så även växtantalet.
Därför utökade vi trädgården med en åkerbit och plante-
rade hösten 2001, 500 tujor som läskydd och 2002 bör-
jade vi plantera på åkern som nu är trädgård,sammanlagt 
ca 5000 m2.
Sällskapet i trädgården är stort, djurlivet har ökat enormt 
och alla växter vi köpt eller fått av trädgårdsvänner eller 
på speciella resor, eller träden i ”skogen” som vi köpt av 
mors arv, barnen som har samma namn som växterna. 
De påminner oss ständigt om speciella människor, kanske 
deras trädgårdar eller andra härliga minnen och upplevel-
ser.
Trädgården är också fantastisk som ständigt ger oss 
möjligheten att vara kreativa på våra villkor, nya rabatter, 
nya gångar,ändra,bygga, en sittplats behövs alltid, eller så 
frö och ta sticklingar och sedan se dom blomma för första 
gången, underbart.
Vår trädgård är vår stora och enda hobby, som ger oss 
allt, möjligheten att ha nya projekt på gång som ger oss 
motion, såväl som mental och själslig hälsa. Att se blod-
boken, vårt vårdträd på kanske över 200 år, med stora grå 
knoppar på våren mot en klar blå himmel är mäktigt och 
balsam för själen.
Av dessa anledningar och många fl er, älskar vi vår träd-
gård.

Många härliga trädgårdshälsningar

Marie & Jan-Åke Larsson







Inspirerad av trädgård

Vår trädgård är nu 12 år gammal. 
Egentligen är den inte så stor, hela 
tomten är 840 kvadratmeter och cirka 
400 är trädgård. Ungefär varannan 
dag vill jag hyra en jordfräs och fräsa 
upp allt och börja om från början. De 
andra dagarna trivs jag i vår trädgård 
och njuter av att vara där.
Tankar vi har haft  när vi byggde upp 
vår trädgård: 
Man ska inte se hela trädgården från 
någon vinkel Vi har försökt att bygga 
den så att det fi nns saker att upptäcka 
hela tiden. 
Man ska vilja vara där. Det fi nns rum 
för både vuxna, barn och djur, spel och 
lek, kaff estunder och vila. 
Trädgården ska vara skånsk med ett 
tropiskt intryck. Hela trädgården ska 
ge en djungelkänsla där växterna tar 
för sig. Det ska slingra, krypa och välla 
ut. 
I och med att vi har all trädgård på 
baksidan av huset och mycket föns-
ter så ska där fi nnas något att titta ut 
på under hela året. Vi har även valt 
mycket vita blommor som lyser på 
kvällarna. 
Den ska vara lättskött. Vi är tack-
samma över växter som gärna frösår 
sig hos oss, julrosor och pioner kan det 
inte bli för mycket av! 
Åsa & Håkan Danmyr



Hej Anna.
Vet att jag är en dag sen. Får 
skylla på makens födelsedag 
igår.
Sänder i alla fall över tre bilder 
på vår oas i Hjärup som vi 
ständigt utvecklar.
Passar samtidigt på att hälsa 
till Annika.
 
"Från fotbollsplan med tusen-
skönor till mysoas med olika 
sittplatser. I trädgården trivs vi 
och kopplar av från vardagens 
trälande."
 
Humlebo (armeringsnät med 
humle) ger lagom skugga.
Rostig stol - stilleben med klät-
terkrasse.
Hängstol i slutet av rosenra-
batt.
 
Med vänlig hälsning
 
Annemo Elofsson







Haakon Palmqvis










