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Pressen att åstadkomma nå-
got speciellt blir ju inte min-
dre om man dessutom själv 
är skribent för Allt om träd-
gård och andra specialtid-

ningar för odlingsnördar. Eller nör-
dar förresten, trädgårdsintresset växer 
kraftigt, och skiftar fokus.

– Glöm tips om pelargoner! 
Reportage i dag ska helst handla om 
yngre familjer, och det kan till och med 
vara en trädgård som är ganska rufsig, 
säger Marie Onäng.

Hon bodde tidigare med man och 
två små barn i Onsala, men med en 
tomt på 332 kvadratmeter var utrym-
met för trädgårdsfantasier minst sagt 
begränsat.

Så de slog till på en avstyckad bit 

Gröna fantasier
Drömmen om den perfekta trädgården! Steget är långt om man som 
Marie Onäng står med nytt hus och en tomt på 1600 kvadratmeter som 
mest är en jordhög.

åker i Stuvkrysset, alltså vid landsvägen 
någon kilometer öster om Frillesås kyr-
ka. Där byggde de förra året ett hus på 
140 kvadrat, och runt om ligger en jät-
tetomt med stora möjligheter. Nästan 
för stora.

– Jag har tusen idéer men det är svårt 
att veta i vilken ände man ska börja i 
och hur man får till en helhet.

Hjälpen hittade hon hos trädgårds-
designern Anna Fasth i Åsa. De möttes 
när Marie Onäng knackade på och und-
rade om det gick an att göra ett reporta-
ge om Annas häftiga trädgård.

Det gick an, och mötet resulterade 
senare i ett förslag till hur Maries egen 
tomt skulle kunna disponeras och be-
mästras. Skissen blev en hjälp att börja 
någonstans, och inte bara förtvivla över 

jordhögarna och ogräset som glatt tit-
tar upp utan att bekymra sig om design.

– Det var tur att du föreslog en stöd-
mur där vi ska fylla upp. Men jag vet 
inte hur många ton jord det kommer 
att gå åt, till odlingsboxarna på baksi-
dan köpte vi 20 ton och det blev nästan 
ingenting!

Odlingslådor
På baksidan snickrades det redan i hös-
tas stabila odlingslådor, och vid ute-
platsen tittar några kvadratmeter pe-
renner försiktigt fram. 

Marie och Anna pekar och diskute-
rar på skissen som visar var det ska bli 
en halvcirkelformad gräsmatta, omgi-
ven av buskar.

– Och runt huset ska det gå stenlag-

da gångar, så att vår femåring Max kan 
cykla igen. Landsvägen är inget bra 
ställe att lära sig på.

Det är Marie som har visionerna och 
får bestämma, hennes man är måttligt 
intresserad av det gröna men konstrue-
rar gärna odlingslådor och altan.

Men när blir det färdigt? Marie och 
Anna tittar på varandra och börjar 
skratta.

– Vad ska vi säga? Om fem år!

 En vacker ritning kan ge inspiration, 
menar Anna Wiebe Fasth.

Det är ljust och luftigt i det kombi-
nerade köket/matsalen, med fönster 
ut mot ängarna och öppet ända upp 
i taknocken. Anna Wiebe Fasth och 
Marie Onäng med dottern Klara disku-
terar trädgårdsritningen. 

Det nybyggda 
huset lig-
ger vid 
Frillesåsvägen, 
med skog och 
en liten bäck 
på ena sidan 
och äng och 
vid utsikt på 
den andra.
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