Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området
Spirea japonica ’Manon’ – dvärgpraktspirea
Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor som skiljer sig genom sina
kraftigt röda höstfärger. Blommar på årskotten Lång blomningstid och fantastisk
höstfärg. Låg kompakt buske, höjd ca 80 - 100 cm. Matt, mörkt gröna blad under
sommaren.

Prunus tenella ’Fire Hill’ – dvärgmandel
Växtsättet är upprätt och de dekorativa rosaröda blommorna uppträder utmed
grenarna i maj. Trivs i väldränerad, mullblandad jord och full sol. Höjd 60 – 120 cm.
Växtzon 1-5.

Syringa meyeri ’Palibin’ – Koreansk dvärgsyren
En medelstor buske, 1-1,5 m, eller uppstammat till litet träd, 1,5-3 m, med tätt och
kompakt, buskigt växtsätt. Blekt lilarosa, med purpurröda knoppar, samlade i korta,
täta och rikblommande klasar, även på unga plantor, väldoftande, slutet av majbörjan av juni. Långsamväxande. Växtzon 1-4.

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E-planta - Norskspirea
Vitblommande buske med skirt överhängande växtsätt. Blommar under försommaren
med små vita blommor i klasar. Bladen är grågröna och får gul höstfärg. Höjd ca 150
cm och lika bred. Zon 1-6.
	
  

Rhododendron yakushimanum ’Morgenrot’ – låg rododendron
En av de vackraste sorterna. Knopparna är typiskt mörkrosa till purpurröda.
Blommorna är nästan mörkröda och ’Morgenrot’ är mycket blomrik. Höjd: 0,8-1m.
Växtzon 1-3.

Potentilla fruticosa 'Red Ace' – Ölandstok
Vacker lite ovanligare sort av ölandstok. Är tålig och har en otroligt lång blomning av
orangeröda blommor, juni-oktober. Ju kallare desto rödare blommor. Höjd: 50-70cm.
Fungerar bra som en mellanhög marktäckare. Zon 1-4.
	
  

	
  

Körsbärsbenved
Tål upp till zon 5. Små oansenliga blommor på våren. Dekorativt växtsätt, buske eller
litet träd, 2-3 meter högt. Vackra fröställningar i september och fina höstfärger i
rosarött.

Vingbenved - Euonymus alatus
Tål upp till zon 5. Små oansenliga blommor på våren. Dekorativt växtsätt, buske 1-2
m högt. Kraftiga korklister på grenarna, vackra fröställningar i september och fina
höstfärger i rosarött.

Bukettapel - Malus toringo var. sargentii
Lättodlad buske som bara blir 1,5- 2 m hög, med brett, upprätt växtsätt. Kan ympas
som litet träd. Översållas av vita blommor i maj – juni och rikligt med små,
orangeröda frukter på hösten. Bladverket får dessutom orange höstfärg. Föredrar
väldränerad jord och sol till halvskugga. Tål klippning och passar utomordentligt i
buskage och grupper, även som häck. Uppskattad av fåglar. Härdig i zon 1-5.

Kopparhäggmispel - Amelanchier laevis E
Kopparhäggmispelns blad är just kopparfärgade när de slår ut tidigt på våren. De
bildar då en strålande bakgrund till buskens eller det lilla trädets vita blommor.
Efterhand övergår bladen i blågrönt. På hösten ändrar de färg igen, den här gången
till vackert orange med ätliga bär. Höjd: 2-4 m. Zon 1-4(5).

Fjäderkaragan - Caragana arborescens E ”Lorbergii”
Upprättväxande träd med överhängande toppar, översållat med gula blommor i maj,
sen bruna ärtbaljor (inte giftiga). Fjäderlika blad, mycket tåligt träd som trivs bäst på
magra ställen. Höjd 2-3 m, läge sol-halvskugga. Zon 1-7

Pärlrönn - Sorbus koehneana
Ett litet träd eller en stor buske på 2-3 m. Med sitt lilla format och gracila växtsätt med
bågformade, tunna grenar passar den i mindre trädgårdar. Bladen är små och
fintandade och på försommaren blommar den med små vita blommor som på hösten
blir till rikligt med vita runda bär på röda skaft. Samtidigt övergår bladen i en allt
djupare blodröd färg. Senare på vintern bildas stora vinterknoppar, täckta med
knoppfjäll. Zon 4(5).

Japansk rönn - Sorbus Commixta ”Carmencita”
En liten rönn, med häftiga knoppar om våren, lackröda små frukter, utbredd krona
med kompakt växtsätt och denna sagolika höstfärg. Perfekt att placera vid entrén in
till trädgården.
2-4 m hög, zon 1-5. Blanka, bronsfärgade blad vid lövsprickn.

