
Odla din trädgård  
Låt kreativiteten blomstra



Idag en bit bortglömd asfalt. Snart en grön oas. Ett idylliskt trädgårdskvarter 
växer fram där små fötter ska få springa fritt. 

Mitt i centrala Gustavsberg, men ändå helt avskilt, tar Trädgården form. Namnet 
var självklart - här ska alla som vill ges möjligheten att odla sitt gröna intresse. 
Här ska den goda naturen finnas nära och middagens tillbehör ska kunna plockas 
färska från egen täppa.   

I Trädgården erbjuds alla med en bostad i markplan en väl tilltagen odlingslåda/
pallkrage. Skapa er egen köksträdgård med örter, grönsaker, potatis och smultron 
eller låt den prunka med blomster. Väljer ni en lägenhet med balkong eller terrass 
ingår istället en generös blomlåda med gott om utrymme för familjens egna odling.

Ni väljer odlingslåda/pallkrage som ett tillval i samband med att förhandsavtal 
tecknas.

Tillsammans skapar vi den bästa platsen för både människor och frön att växa.

Låt naturen spira och  
kreativiteten flöda

På samma sätt som 
man ska odla växter 
ska man odla livet
 - Johan Paju, Trädgårdens landskapsarkitekt

”
”



Möt Johan Paju, landskapsarkitekten 
som förvandlar asfalt till en grön oas   
Johan Paju är landskapsarkitekt och har bland annat ritat den omskrivna 
takterrassen på Urban delis tak på Sveavägen i Stockholm. För Trädgården har 
han skapat de gröna ytorna med uteplatser med möjligheter till umgänge,  
odling och lek. 

Hur skulle du beskriva Trädgården och idén bakom? 

Mitt i det täta fabriksområdet i Gustavsberg kommer trädgården att anläggas. Mellan 
husen vindlar gränder och uteplatser avskärmade av grönska. Trappor, räcken och 
gavlar bär klängväxter och buskträd samt blommande fruktträd skapar rum kring 
gemensamma uteplatser där stråken möts. Idén har varit att locka till gemensam 
vistelse kring stora bord i utemiljön. En plats att träffas på.

Hur kommer livet i Trädgården ta form?

På samma sätt som man ska odla växter ska man odla livet. Vi vill skapa platser som 
lockar till att slå sig ned på och snacka en stund. I området uppstår platser mellan 
stråken där lite lugn finns. På de egna uteplatserna och terrasserna fyller man på med 
sina egna växter och önskningar. Den täta och intima skalan gör att man ser varandra 
och lätt kan ta kontakt.

Var har du hämtat inspiration till utformningen av ytorna mellan husen och 
uteplatserna i Trädgården? 

Jag var i Trieste för många år sen och gick på strandpromenaden söder ut efter det 
vackra torget som öppnar sig ut mot medelhavet. Där fanns en pir rakt ut till marinan 
med vita funkisradhus med fantastiska grönskande terrasser. Den bilden etsade sig fast 
i minnet och är förebilden till detta projekt.

Hur tror du livet i Trädgården kommer se ut?  

Jag tror och hoppas att den intima skalan och variationen i nivåer gör detta till en lekfull 
och tillåtande miljö där man känner sig hemma överallt. Lite så att ungarna rumlar runt 
och folk slår sig ner med en kopp i handen.

Vad är du mest nöjd med i Trädgården? 

Jag tycker arkitekterna på Dinell Johansson har hittat en väldigt fin skala på arkitekturen 
som ger vackra stadsrum kring och mellan sig. Grönskan som klänger och klättrar in 
kompletterar rummen på ett fint sätt. Det bildar tillsammans en fin stomme att låta livet 
utvecklas på. 


