
SKOLGÅRDEN NYA PERSLUNDA 

 

- INBJUDANDE UTEMILJÖ 

 

På planen för den nya skolgården finns ett antal träd, buskar och perenner med; här finns till 

exempel häggmispel och måbär, rönn, oxel och lönnar. Skolgården utrustas för lek och aktivitet, 

arbete och avkoppling. I det här dokumentet visas vad vi har att vänta – en inbjudande utemiljö! 

 

   med bukettapel omkring 

Katsura,  Pepparkaksträd, planteras i båge norr om lekytan på västra gården. 

”Katsuran växer som ett flerstammigt träd. På våren syns röda knoppar tätt inpå grenarna som 

växer sig större och plötsligt en dag finns där små röda hjärtan på rad. 

Under försommaren har löven vuxit sig större och gröna men behåller en vacker tegelröd 

bladkant. Bladen rör sig fint i sommarbrisen och skuggspelet på marken leder tankarna till 

fjärilar.Till hösten bjuder katsuran på ett skådespel i rött och orange. Trädgården fylls av en 

underbar doft av nygräddade bullar, spunnet socker eller för några för de tankarna till nybakta 

pepparkakor.” 

 

   

Bakom pepparkaksträden finns en samlingsplats under tak med måbärshäck runtom. 

http://www.google.se/url?url=http://www.rydlingeplantskola.se/vaxter/prydnadsbuskar-36&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DdgWVI2NG8P8ywOV8oLoAg&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNEYBYIw0k7dEAv6SBUGIFcpR1WJ1w
http://www.google.se/url?url=http://www.blomsterlandet.se/Vaxter-och-tillbehor/Ute/Hackvaxter/Klippta/Mabar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nOgWVMmiOIXXyQP5mYDIAw&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEs_zo2F72X2YLPMTyliYsdkWYiOQ


  

3 kompisgungor 

 

Klättertorn med fågelbon!                 Två flyttbara mål 

 

 

Sittmöbler skyddade av pergolatak med direkt kontakt med odlingslådor som kan användas att 

odla i, samlas kring eller som ståbord i olika höjder finns intill bevarad stor lönn. 

   5 stycken i gullaserad furu under lönnen 

 

      Kaukasisk vingnöt är snabbvuxen och bildar stora luftiga träd. Sidogrenarna 

är långa och går nästan horisontellt ut från stammen. Barken är vacker och spricker upp i långa 

längsgående ränder. Bladen liknar askens. Det är just dessa frodiga, stora blad som gör kaukasisk 

vingnöt så exotisk och nästan palmlik. Blommorna sitter som på små hängande snören och är 

dekorativa bara om de ses på nära håll. 

De limefärgade nötterna som sedan bildas däremot drar ögonen till sig. 

40 cm långa hängande skaft fulla med små vingade nötter. 

Trädet står i sydvästra hörnet av tomten omgivet av stenblock. 

 

http://www.google.se/url?url=http://www.alltomtradgard.se/profil/album/bildsida/?albumId=362224&imgId=455330&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DW8NVNyOGcbMyAO-yYHADw&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNG0UaqDiX6Ui7l1r49gzySBIu8YxQ


 

     Rödek bjuder på färgprakt på hösten och får med tiden en allt bredare 

krona. Rödeken har vackra, flikiga gröna blad under sommaren, men det är på hösten den riktigt 

kommer till sin rätt. Då förvandlas ekbladen till en lysande orangeröd färgkaskad som syns på 

långt håll. Eken blir upp till 25 meter hög. Ju soligare, desto starkare höstfärg blir det. 

Ett sådant träd planteras med daggkåpa runtom utanför västra entrén till mellanstadiehuset. 

 

Lönnar på gröna skolgården 

   

Klotlönnar (6 st) Blodlönn Skogslönn 

 

På marken vid klotlönnarna finns balansstockar förankrade i marken. 

 

 

       

Bergkörsbär med bänk runtom i solhörnet vid ingången till språklängan och även uppe vid 

hörnet där nya och gamla skolan möts. För att ge liv och skuggspel åt den ytan kommer även  

 

http://www.google.se/url?url=http://www.alltomtradgard.se/forum/tradgard/tradgardsforum/far-nordamerikanska-trad-har-likt-rodek-lika-starka-farger-som-dar--91735&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LHENVIGaA-jmyQP8wYCQBQ&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNFiJeEABxk9d_Qw0DeBthpHaLptjw
http://www.google.se/url?url=http://www.tonnersjo.se/show_trad.php?ID=16&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LnINVLO4IILmywOMhIGAAg&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNHX8e5TcqeR8EoAG81qFCUSp6QeDw
http://www.google.se/url?url=http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=90815&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YHINVJHOEIu9ygOHooGQCw&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEkyOz2c2EAAhKCwxlguS5STVk_Vw
http://www.google.se/url?url=http://www.eplanta.com/Pages/LayouterPrint.asp?Pagenr=53&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4XINVKblL8TMyAPatIHQCw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH-TW43B-J0csBmLHV7Wx9G9Yau2w
http://www.google.se/url?url=http://dayviews.com/anazora/2009/4/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=inMNVMjxDMiAywPGloGoDw&ved=0CCcQ9QEwCA&usg=AFQjCNGWTSPMklX62Hqffui3iK11PWOGaw
http://www.google.se/url?url=http://www.grobar.se/Vaxtdatabas/991/Bergkorsbar&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=inMNVMjxDMiAywPGloGoDw&ved=0CCsQ9QEwCg&usg=AFQjCNHJP7it37LiFx3ACc494R_3VDFwIw


  uppstammade större häggmisplar att planteras. I april månad börjar 

de kopparfärgade bladen slå ut och samtidigt öppnas knopparna i en mild körsbärsrosa färg. När 

blommorna slår ut är de först rosa och efter någon vecka bleknar blommorna till vitt. Samtidigt 

som blombladen trillar så slår bladen ut helt och hållet. 

 

   

På den östra skolgården finns en hårdgjord plan för basket och annan bollsport, med korgar och 

mål i tåliga material. Man ska kunna spela pingis utomhus. Handledarräcke sätts upp vid 

nivåskillnader. 

 

 

Sittmöjligheter utomhus är något som efterfrågas och uppskattas 

I trappstegen upp mot solhörnan där gamla byggnaden länkas till den nya finns sittytor, i hörnan 

placeras utemöbler och blir café vår och höst, stora stenblock finns placerade för att sitta på och 

dessutom får vi möbler som på bilden enligt nedan: 

  

bord, bänkar och soffor på båda sidor om entrén mot söderväggen 6 soffor och 4 bord, bland 

träd längs vägen 17 bänkar och 8 bord, i måbärshörnan 1 soffa, 4 bänkar och 2 bord för rullstol 

samt vid västra väggen på andra sidan byggnaden 6 soffor och 4 bord. 

 

 

http://www.google.se/url?url=http://www.hags.se/products/sport-and-fitness/61-sport/374-bollsport/8002872&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y5gNVPazOOO6ygOEk4GADw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHNYw_XKKQCnGv6fWBdVuHVQ-SpLg
http://www.smekab.se/wp-content/themes/smekab/uploads/produktbilder/150_opti_produktbild_12.jpg


Häggmisplar är tåliga buskar utan många krav på tillvaron står utanför österväggen till höger om 

entrén tillsammans med svartaronia. En häggmispel har flera höjdpunkter under året. Den 

första är på våren i april-maj då den blommar samtidigt som löven spricker ut. Blommorna är vita 

och liknar häggens.  

  

    

   Svartaronia                                              Häggmispel 

 

 

         

       

 

 

Häggmispeln gynnar fåglarna som äter bären och dessutom får skydd i busken. På höstkanten 

kommer ytterligare en praktfull tid för häggmispeln då bladverket skiftar färg till gult, orange eller 

rött. Det blir ett riktigt fint färgfyrverkeri innan bladen faller av. 

 

 

         

Pelaraspar,   oxel,  rönnar,            tallar 

kommer att stå längs vägen framför östra skolgården tillsammans med cykelställ, bänkar, 

bord och stenblock. 

 

 

      

I hörnan som omges av måbärshäck planteras förutom pelarasparna en lind, strutbräken, 

sockblommor och brunnäva. Här finns också hängmatta och studsmatta. 

 

http://www.google.se/url?url=http://www.blomsterlandet.se/Vaxter-och-tillbehor/Ute/Hackvaxter/Frivaxande/Svartaronia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8OMWVITzJ4S6ygOMhILICQ&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHgBoPsL04lGyEqk_n2QsMBqkJ8NQ
http://www.google.se/url?url=http://harrysson.info/blogg/?cat=12&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2OQWVMmnOOj_ygP5rILgBg&ved=0CCEQ9QEwBjgo&usg=AFQjCNFmb-hMY7E-edGCyLCNRv9yIYjTDw
http://www.odlablommor.com/bilder/hagg-haggmispel.jpg
http://www.odlablommor.com/bilder/haggmispel-host.jpg
http://www.google.se/url?url=http://cartina.photo/sv/search/pelarasp.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=snUNVJWrHuX_ygOXoIGQDA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGB1n-J7KuoIq1Qj5t8IRKkn9uTPQ
http://www.google.se/url?url=http://www.luontoportti.com/suomi/sv/puut/oxel&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v3cNVO6dFMf4yQOT8YHYDA&ved=0CC0Q9QEwDDgU&usg=AFQjCNHggDPwcJczX29gBbnTciTqR_blmw
http://www.google.se/url?url=http://www.vikeningarna.se/2006/06/oxel-och-rabarber/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v3cNVO6dFMf4yQOT8YHYDA&ved=0CDUQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNFQv8OpX0SQ7fuy9PMRSHtRt9_qtw
http://www.google.se/url?url=http://www.anpc.ab.ca/wiki/index.php/Sorbus_aucuparia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=U3gNVLGkCcHiywOIkYDYBQ&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNG0Bcr8GOFdnuTHu0iUs-CU1dRcJw
https://www.google.se/url?url=https://www.rhs.org.uk/Plants/13141/Scots-pine/Details&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yHgNVIrcPKPnyQPs9IFg&ved=0CBsQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNEtyOMmRpE4ouqbkvCbwK4N2fuyjA
http://www.google.se/url?url=http://lunasblogg.net/tag/mabar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HtwWVKzmNon_ygOp34LIBQ&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNGBc36NkDbY9DwMELwhDNUwlxPEww
http://www.google.se/url?url=http://www.tracentrum.se/sv/fakta-och-publikationer/traslagsinformation/lind/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0tgWVOiYNor9ygObjIG4Bg&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNGDMGeB6hnm-sGb20GaxsZn3bHnaQ
http://www.google.se/url?url=http://torvans.blogspot.com/2011/05/strutbraken-en-fantastisk-ormbunke.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9NgWVI_kF4SuygOVqIG4DQ&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNHHSM0n0HY8OqyAaGWPtsg_3tjS9A
http://www.google.se/url?url=http://www.borealisplant.se/epimedium-grandiflorum-akebono-japansk-sockblomma/1137-0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=R9kWVK6yHKH5yQOztICwAQ&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHM6DifNIdF9cP9wxlNqkHJYrrG0Q
http://www.google.se/url?url=http://webbutik.lindersplantskola.se/product.html/geranium-phaeum&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f9kWVOPqO6O6ygOk7ICIBA&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNGh3rpzHNXI6s38N_PPfVtYok4qOA


 I triangeln till höger om entrén står tidvis adventsgran, serbgran och en samling 

sockertoppsgranar och bergtallar. 

   Bakom idrotten ska det planteras björkar, ”Splendor white” med vitare 

stammar än andra björkar. Likadana träd planteras öster om huset, mot Perslundavägen. 

Väderskydd vid busshållplats, öster om nya huset.

Skolgården har planerats av landskapsarkitekt Stefan Harestad i samråd med pedagoger, elever 

och utomhuspedagog E-M Åkerlund. Växtval gjordes i samarbete med Lars Krantz, Wij 

trädgårdar.  

Fakta och bilder på växter hämtat från div hemsidor. Utrustning i form av lekredskap, utemöbler, 

cykelställ mm från resp tillverkare/leverantörs sidor.  

http://www.google.se/url?url=http://www.rydlingeplantskola.se/vaxter/prydnadstrad-7&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4NkWVOrRB-j_ygOnpILQCw&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNFMd1P4KyOb8DGcrk7YLknpatTNjg

