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Vem vill du se som veckans profil?

Tipsa oss på mejl: redaktion@kungsbackatidning.se

”Jag är nog en trädkramare med en romantisk touch”
Anna Wiebe skolade om sig till trädgårdsdesigner

N

är Anna flyttade till hus i Åsa blev
intresset för att skapa vackra rum
med hjälp av växter så stort att
hon bestämde sig för att bli trädgårdsdesigner.
Nu planerar och ritar hon andras trädgårdar. Så den egna täppan har fått stå
tillbaka.
– Men det håller jag på att ändra på.
Just nu står det en grävskopa på tomten.
Så snart ska det vara ordning. Men det
tar år att få ordning på trädgården och
det är ett arbete som aldrig tar slut, säger
Anna glatt.

ÅSA: Anna Wiebe utbildade sig
först till it-konsult, ett arbete som
varit heltidssyssla hela hennes yrkesverksamma liv, fram till för
fyra år sedan då familjen flyttade
till hus med trädgård i Åsa.
– Vi bodde innan i ett parhus
med liten tomt. Det var fantastiskt
att få sin egen trädgård. Med 1 200
kvadrat finns det gott om plats.
När jag började fixa ville man
få in blommor och växter men sedan insåg
jag att jag ville få
en helhet, och det
var inte så lätt. Jag
letade efter inspiration men tyckte det var svårt att
hitta och därför ville
jag utbilda mig till trädgårdsdesigner, för min egen
del och för att kunna hjälpa andra
med det som jag själv tyckte var
svårt när jag började.

Anna bestämde sig för att gå en
tvåårig utbildning på Trädgårdsakademien i Ängelholm och idag
arbetar hon halvtid med sitt företag Kungsbacka Trädgårdsdesign.
– Jag har ett ben i varje bransch
kan man säga. Jag är ju relativt ny
så jag har inte vågat ta steget fullt
ut ännu. Men just nu har jag mer
att göra än jag hinner med, säger
Anna med ett leende och fortsätter:
– Nu när solen börjar skina upptäcker många att de har en trädgård. Men vi får se hur det blir i
höst och vinter. Då glömmer man
ju lätt trädgården även om det är
den tiden man borde ta till att pla-

ÄLSKAR SIN TRÄDGÅRD. Här fixar Anna Wiebe i sin egen trädgård. Att lägga kantsten runt rabatterna är både vackert och gör
gräsklippningen enklare.
Foto: Privata

nera för vår och sommar. Men man
märker direkt när solen skiner för
då trillar mailen med förfrågningar in, är det en regnig dag är det
mycket lugnare.

Ingår i huskalkylen
Anna tycker att trädgården har fått
ett uppsving på senare tid.
– Trädgårdsdesign är lite i ropet just nu. Med en fin trädgård höjer du värdet även
på huset och får ett
extra rum att vara i.
Fram till 1960-talet ingick trädgården i huskalkylen
och nu har folk börjat få upp ögonen för
det igen.
För Anna är det viktigt
att veta vad man vill ha ut av sin
trädgård när hon planerar.
– Jag börjar alltid med att tänka på funktionerna i trädgården.
Vill du ha sittplatser, lekyta, vindskydd, insynsskydd, bullerskydd,
parkering och så vidare. Allt som
kan tänkas behövas ska du ta med
i planeringen. Sedan måste du fundera kring vilken form du tycker
om. Gillar man formell stil eller
informell? Vill man ha strikt japansk stil eller romantiskt? Sedan
bör du tänka på vad du har för hus,
har du ett gammalt torp kanske du
inte ska ha enbart japansk trädgård.
Man bör tänka på att utgå från husets stil. Därefter ska växterna in,
växterna kan ses lite som pynt. Att
bygga upp en trädgård kan liknas
vid att bygga ett hus. Du sätter inte
in möbler och tavlor innan väggar och tak är färdigt. Träd är trädgårdens tak medan buskar, häckar,

”Det var
fantastiskt
att få sin egen
trädgård”

När solen kommer fram

”Man får
inte glömma
att träden är
trädgårdens
tak.”

SITTPLATS. Att skapa rum och platser att vara i är viktigt i trädgården.
Foto: Privata

annas tips

TRIVS BLAND VÄXTERNA. Anna Wiebe älskar att få arbeta kreativt för att skapa vackra trädgårdar. På plantskolorna finns växter som ger inspiration.

staket, spaljé, pergola är dess väggar. Stommen först!

Lättskött
De allra flesta vill ha en lättskött
och vacker trädgård. Och för att
komma ett steg i denna riktning
menar Anna att man måste välja
rätt växt på rätt plats. En växt som
gillar sol ska inte planteras på en
skuggig plats och vice versa.
– Ofta köper man bara en planta
av varje. Köp istället minst tre eller gärna fem. Att bara sätta en och
en kan bli lite plåttrigt.
Anna uppmanar även till att inte
vara rädd för att blanda in träd och
buskar i planteringen.
– Kanske något vackert vintergrönt eller prydnadsgräs, funderar hon.
Många förknippar kanske en
lättskött trädgård med gräsmatta
men Anna håller inte med.
– Gräsmatta är ofta det som

många tänker på när de tänker lättskött. Men då reflekterar man inte
över hur mycket tid en gräsmatta
tar, det ska klippas, det ska gödslas och det ska kanske vattnas. Då
inser man att det kanske kan vara
lika enkelt med en rabatt som man
får rensa en till två gånger under
sommaren.
Ska trädgården, med både rabatter och gräsmatta, bli ännu mer
lättskött är Annas tips sten.
– Kanta med marksten runt rabatterna så kan gräsklipparhjulen
gå på dem. Marksten och marktäckare är två heta tips för en lättskött trädgård.

Trädgårdens tak
Anna gillar själv att plantera eller
ta tillvara befintliga träd i trädgården.
– Många vill ha bort träden för
de skymmer eller ger för mycket
skugga. Men jag tycker att man ska

ha respekt för de gamla träden. De
tar lång tid på sig att uppnå storlek men sågas ner på nolltid. Träden bär på en historia och man kan
aldrig få tillbaka dem. Vill man ha
förändring kan man stamma upp
och göra något nytt och fint av det.
Man får inte glömma att träden är
trädgårdens tak. Jag är nog en trädkramare med en romantisk touch,
säger Anna vars favoritträd är silverpäron och klotrobinia.
– Silverpäron kallas för nordens
olivträd. De har ett sirligt växtsätt
och silveraktiga blad. Silverpäron ihop med lavendel, solhatt och
kantnepeta är vackert. Klotrobinia
gillar jag för den vackra formen.

Vårarbete
Våren är den tid man ska göra
grovarbetet i trädgården för att inte
behöva spendera sommaren med
att rensa ogräs.
– Det är nu man rensar ogräs,

och beskär rosorna. När björkens
blad är som musöron ska man göra
det. Det är även nu som man ska
gödsla och vattna växterna. Ska
man plantera kan man göra det nu
och fram till midsommar, sen ska
man vila brukar man säga. Sedan
kan man plantera i höst igen. Man
kan plantera under sommaren men
då krävs det passning med mycket vatten. Ett annat tips för de som
kör med uppsamlare efter gräsklipparen är att lägga gräset runt
träd och buskar. Det ger fukt och
gödsel. Det kanske inte är så vackert men det är bra.
För problem med rådjur och
sniglar föreslår Anna blodmjöl eller fårull för att hålla rådjuren borta och järnsulfat för att minimera
sniglarna. Järnsulfat tar även död
på mossan.
– På gräsmattan lägger jag ut
NPK istället för renodlat gräsmattsgödsel. Resultatet blir få

sniglar och en vacker gräsmatta.

Trädgårdsentusiast
Anna älskar sitt jobb och speciellt
att kunna hjälpa andra skapa sin
drömträdgård.
– Det roligaste i mitt arbete är att
kunna hjälpa andra trädgårdsentusiaster som brinner för sin trädgård.
För egen del är trädgården en
plats där Anna kan arbeta kreativt
på så många olika sätt.
– Det jag tycker är roligast är att
få planera nya ytor och givetvis att
plantera.

Text & Foto:
Annika Lundby
0300–141 91
annika.lundby@kungsbackatidning.se

– Rätt växt på rätt plats.
Torr jord ska ha växter som
klarar det och där det är
skuggigt och fuktigt ska
man ha växter som passar
för det.
– Var inte rädd för att fråga
på plantskolorna. De som
arbetar där har massor av
kunskap om växter.
– Vill man ha en lättskött
trädgård, välj inte så mycket
blommor utan marktäckare,
träd och buskar.

BACKSIPPA. En röd
blomma som backsippan
lyser upp.

STRANDTRIFT. Den vackra strandtriften trivs i soligt läge.

