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När familjen flyttade in var tomten fylld av rotvältor och
gamla stubbar. Det tog Anna Wiebe drygt fyra år att göra
om det till sin drömträdgård.
Under tiden utbildade hon sig till trädgårdsdesigner och hjälper nu
andra villaägare att skapa egna oaser.

FORDONSBRANSCHEN

Europakrisen slog hårt
mot Volvo PV

Utanför familjen Wiebe - Fasths gamla trävilla i Åsa, slingrar
grusgångarna mellan svällande perennrabatter och smaragdgröna
gräsplättar.
En promenad genom stillheten i Annas egen drömträdgård, förbi

Utbildning

sällskapsdelen med trädäck och sittplatser, flamröd vägg av

Trädgårdsakademin i Ängelholm

vildvin och mängder av små skulpturer och växter, ner till barnens

anordnar utbildning på distans

trädgård med lekstuga, sandlåda, gungställning och studsmatta,
omgärdad av ljuddämpande syrénhäck, ger känslan av en

av olika längd och innehåll.
Introduktionskurs i
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SENASTE NYTT

trädgårdsdesign, grundkurs i

Säljbolag lurade kunder

växtkännedom, ritteknik,

Irans polis beskylls för fängelsedöd

- Det är 1 200 kvadratmeter, upplyser Anna. Konsten är att skapa

ritningsläsning och mätteknik,

flera rum med häckar, buskage, plank eller murar emellan, så att

är några av ämnena.

Anhållen för mordförsök på sambo

intrycket av trädgården hela tiden förändras när man rör sig i

På många platser i landet finns

den.

också KY-utbildningar inom

megastor trädgård.

http://www.gp.se/jobbstudier/1.463634-skapar-grona-oaser[2013-01-07 14:35:51]

trädgårdsområdet.
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Vi träffar Anna och den sällskapliga katten Ester, en solig höstdag

Sveriges Lantbruksuniversitet

hemma i det vita trähuset vid en idyllisk villagata i Åsa. Dörrarna

utbildar landskapsarkitekter och

står öppna mot grönskan som redan börjat skifta färg.

landskapsingenjörer som också

Huset är grundligt ombyggt sedan Anna och sambon Daniel Fasth
flyttade in. Väggar är bortmonterade, en kamin har blivit husets
glödande mittpunkt, källaren rymmer både föräldrasovrum och
rum för sönerna Leon, 6, och Noah,3. Allt är vitt, från soffor och
trämöbler, till väggarnas pärlspont och kökets inredning.

kan arbeta inom

Ung man stoppades för att ha lurat kameran

trädgårdsplanering.

Trängselskatten sätts på prov

Annas hösttips
träd och buskar, dela perenner.
Sätt blomsterlökarna så fort du
kommer hem från affären med

viktigt att trädgården passar huset. En japansk trädgård kring ett

dem, så att de inte ligger och

gammalt torp skulle ju bara se konstigt ut.

torkar.

Anna har jobbat som it-tekniker i hela sitt vuxna liv.

torra fröställningarna utgör

både morfar och farfar var entusiastiska trädgårdsodlare så den
delen av mig fanns väl i generna.
Längtan efter ett eget hus och en egen trädgård fick paret Wiebe Fasth att slå till på den gamla trävillan med den vildvuxna tomten.
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Hösten är planteringstid. Sätt

- Intresset för inredning och trädgård går hand i hand. Och det är

- Alla i min familj var ingenjörer så det var nästan självklart. Men

Köerna ovanligt korta första normala
arbetsdagen

Klipp inte ner perennerna. De
vinterskydd för växten och är
bra fågelmat. Lägg gärna över
trädgårdsavfall och gräsklipp
som skydd.

Chatta
med GP
Chatta med Västtrafiks
ordförande.
» det är så trångt på tågen nuförtide...
» Sponsrar Västrafik idrott och kultu...
» Överväger ni någonsin att införa av...
Chatta med GP »

Städa inte för noga. Rafsa in löv
under buskar och häckar. Det är
bra vinterskydd.

- Jag började genast köpa växter och peta ner här och var. Men

Se över trädgårdsmöbler och ta

jag saknade ett helhetsgrepp, så efter ett ha läst om

in krukor och skulpturer som

Trädgårdsakademin började jag en sexmånaders introduktionskurs

kan frysa sönder.

Kund- och supportforum
BILDER

på distans.
Suget efter kunskap ökade och Anna fortsatte studera växtlära, jordmån, design och arkitektur i
ytterligare två och ett halvt år. I vintras gick hon ner till halvtid som it-konsult och startade sitt
företag, Kungabacka Trädgårdsdesign.
- Det har gått över förväntan. Jag har redan hunnit med ett 40-tal trädgårdar, säger hon.
Kunderna är både nybyggare och villaägare som vill förändra en redan uppvuxen trädgård. De får
fylla i en checklista med detaljerade frågor om vilka behov trädgården ska fylla, vilken form den ska
ha, vilken karaktär och liknande. Det blir en chans att tänka efter ordentligt.

Deltagare Farmen 2013

Med checklistan som underlag går Anna en trädgårdspromenad ihop med kunden. Den kan ta ett par

Fler bilder

timmar och resulterar i ett förslag. Kunden bestämmer om det ska vara en detaljerad plan med
växttlistor och växtråd, eller en skiss.
Efteråt tar anläggnings-och trädgårdsföretag över. Anna samarbetar med Åsa Blommor och Trädgård

MODE

som kan utföra båda delarna. En ny trädgård kan kosta från 50 000 - 300.000 kronor, beroende på
storlek. Annas del kostar 4 000 - 7 000 kr för en detaljplan, 2 500 - 4 500 kr för en skiss.
- Oftast handlar det om att ta stora grepp, att schakta och riva upp. Växter som betyder extra
mycket kan man spara genom att placera om. Att bygga upp en ny trädgård handlar om att börja
med ytterväggar och tak. Träden är taket. Häckar, staket, plank och buskar delar de olika rummen.
Den öppna trädgården med jättestor gräsmatta, ett träd och fri insikt till grannen, är på väg bort. Nu
är det ombonade rum som gäller.
- Det finns ett sug efter vackra sittplatser och efter en trädgård som är till för husets invånare, säger
Anna Wiebe, som påpekar att en stor gräsmatta kan vara betydligt jobbigare att sköta än stora
perennrabatter med marktäckande växter som håller ogräset borta.
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Anna känner redan att hon hamnat i ett framtidsjobb, säger hon.

smala modeller

- Många budgeterar numera trädgården, innan de köper eller bygger sin villa. Allt fler inser att en
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vacker trädgård höjer husets värde, både för den som bor där och för framtida köpare.
Modebloggen»

Ingalill Löfgren
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ingalill.lofgren@gp.se
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