
Rekommendationer från Gröna gruppen angående ny- 

eller omplantering av entrérabatterna 
 
 

I samråd med experter på Zetas handelsträdgård har Gröna gruppen tagit fram 

förslag till växter som trivs i skuggig miljö vilket gör dem lämpliga för våra 

entrésidor som ju i hela området ligger åt norr. Vi har valt växter med olika höjd 

som med fördel kan kombineras till en vacker och funktionell helhet. 
 

Buskar  
Spirea - det finns redan olika sorters spireor i Blackeberg vilket är ett gott tecken på att de 

trivs i miljön. De är tåliga, trivs i halvskugga, växer snabbt, brer ut sig och täcker marken 

varvid ogräsbekämpning kräver minimal insats. Behöver därför inte kombineras med 

marktäckare. Här kan nämnas; 

Björkspirea, vita blommor, blommar i maj-juni, höstfärg orange/rött, höjd 0,8-1,2 m 

(planterad 2014 utmed länga 1) 

Girlandspirea, vita blommor, blommar i juni, finns i olika sorter i höjd mellan 0,8-1,5 m  

Brokspirea, vita, röda och rosa blommor på samma buske, blommar i juli, augusti, 

september, höjd, 0.8-1 m (Finns tex vid Porthansvägen) 

Rosenspirea, röda blommor, blommar i juli, augusti, september, finns också gulbladig, 

höjd, 0,75 – 1 m 

 

Vit kornell, vita kanter på ljusgröna blad och röda grenar. höjd 1 m. 

Guld kornell. höjd 1,5 - 2 meter hög men kan naturligtvis klippas i önskad storlek. Liksom 

den vita kornellen blir de ljusa bladen vackra i skugga. 

  

Rododendron trivs också i skuggigt läge. Till skillnad från de andra buskarna växer den dock 

mycket långsamt och täcker under tiden inte jorden varvid man får kämpa med ogräset själv i 

åtskilliga säsonger. 

   

Marktäckare under buskar och träd  
"Arvid" - tuvsnöbär blir 0, 5 meter hög, mörkgröna blad, växer tätt och lågt.  

Marktäckare som trivs i djup skugga 
" Gajo" -  Lagerhägg - 60-70 cm hög, mörkgröna, glansiga blad – städsegrön.  

"Emerald gaiety "- silverbenved - blir 30-50 cm hög och brer ut sig bra. Nedhängande grenar 

som får markkontakt bildar egna buskar. Bladen har ljusa profiler - vacker i skugga.  

"Major" - Krypoxbär - helt krypande och städsegrön. (Finns i rabatterna hos våra grannar på 

Blackebergsbacken). 

 Vinka – städsegrön, krypväxt som täcker jorden effektivt, 
 
 

Lycka till! 

önskar 

Catherine och Marika 


