
Blomsterprogram för Stockholms stad 2019

Vår

Exempel på sorter vår
Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig
Heuchera Primo ‘Wild Rose’, rödbladig alunrot 
Myosotis sylvativa ‘Snowsylva’, vit förgätmigej  
Viola cornuta ‘Rocky Black Velvet’’, mörkviolett viol 
Viola cornuta ‘Sunny Side Up’, gulvit viol 
Viola tricolor ‘Penny White’, vit småblommig pensé 
Hyacint ‘Midnight Mystic’, mörkviolett hyacint
Narcissus Triandrus ‘Starlight Sensation’, vit orkidénarciss 
Tulipa ‘Black Hero’, mörkviolett tulpan
Tulipa ‘Spring Green’, vit tulpan
Verver blomsterlökmix ‘Caroline’ 
Verver blomsterlökmix ‘Fringed Pastel’
Verver blomsterlökmix ‘Mondorf-les-Bains’

Buskar
Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel
Betula pendula, vårtbjörk 
Larix decidua, europeisk lärk 
Pinus nigra, bonsaiklippt tall 

‘Verver Fringed Pastel’’- blandning av gula vita tulpaner och narcisser och 
gul junoiris (Iris bucharica). Foto: Verver.

‘‘Verver Mondorf-les-Bains’ - blandning av gul och vita narcisser och 
tulpaner b.a. tulpanen ‘Akebono’. Mörkt violett klocklilja som accent. Foto: 
Verver.

Rödbladig alunrot. Foto: Hildegun Varhelyi.

‘Verver ‘Caroline’ - blandning av vita, krämvita och djupt violetta tulpaner, bl.a. tulpanen 
‘Bellicia’. Foto: Verver.

Gulvit viol, Viola cornuta ‘Sunny Side Up’  
Foto: Hildegun Varhelyi.

Tulipa ‘Black Hero’, mörkviolett 
tulpan. Foto: Verver.

Narcissus Triandrus ‘Starlight Sensation’, 
vit orkidénarciss. Foto: Verver.



Blomsterprogram för Stockholms stad 2019

Exempel på sorter sommar
Ageratum houstonianum ‘Artist Basso Blue’, ageratum blå 
Amaranthus ‘Pygmy Torch’, toppamarant
Anethum graveolens, dill 
Artemisia schmidtiana ‘Nana’, japansk malört
Beta vulgaris ‘Rubarb Chard’, rödstammig mangold 
Brassica oleracea ‘Neo di Toscana’, svartkål
Brassica oleracea ‘Redbor’, purpurkål (rödbladig grönkål)  
Calendula officinalis, ringblomma 
Cynara scolymus, kronärtsskocka 
Helianthus debillis ‘Italian White’, ljusgul solros 
Ipomea hybrida ‘Bright Ideas Black’, mörk purpurfärgad batat 
Lippia dulcis, sötverbena  
Melissa officinalis, citronmeliss  
Perilla frutescens var. nankinensis, bladmynta  
Petroselinum crispum, persilja  
Phaseolus coccineus ‘Prizewinner’ rosenböna röd (spaljé)  
Pisum sativum ‘ Blauwschokker’, lila spritärt (spaljé)  
Salvia farinacea ‘Fairy Queen’, blå-vit daggsalvia  
Tagetes patula nana ‘Bonanza Yellow’, sammetstagetes gul  
Tagetes tenuifolia ‘Disco Red’, liten tagetes röd  
Tithonia rotundifolia ‘Torch’, inkakrage orange  
Osteospermum ecklonis ‘Asti Purple’, lila sjärnöga 
Ribes nigrum ‘Öjebyn’. Svart vinbär 
Sambucus nigra ‘Black Lace’, flikbladig blodfläder

Majbräken, Athyrium filix-femina. Foto: Rebecka Grönjord.

Olika typer av gräs t.ex. grågrön bronsstarr, Carex comans ‘Ama-
zon Mist’. Foto: Hildegun Varhelyi.

Med inspiration från skogens vilda flora. Trifolium ‘Angel Clover Beauty’, rödbladig vitklöver. Foto: 
Rebecka Grönjord.

Nemesia SUNSATIA PLUS ‘Anona’. Foto: Rebecka Grönjord.

Sommar
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VÅR
Planteringsanvisningar

Växtförteckning vår 
(för antal se respektive tema)
Nr  Sort (höjd i cm)   c-c kvalitet/strlk 
Annueller
1 Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig       25 co 13 cm
2 Heuchera ‘Key Lime Pie’ eller ‘Lime Marmelade’, alunrut limebladig   15 co 11 cm 
3 Heuchera Primo ‘Wild Rose’, rödbladig alunrot     15 co 11 cm 
4 Myosotis sylvativa ‘Snowsylva’ eller likvärdig, vit förgätmigej     15 co 11 cm
5 Viola cornuta ‘Rocky Black Velvet’ eller Viola cornuta ‘Sorbet Black Delight’, 
 mörkviolett småblommig pensé       15 co 8 cm
6 Viola cornuta ‘Sunny Side Up’, gulvit småblommig pensé    15 co 8 cm
7 Viola ‘Delta Premium Pure White’, vit storblommig pensé    15 co 8 cm
8 Viola ‘Delta Pure Primrose’, ljusgul storblommig pensé     15 co 8 cm
9 Viola tricolor ‘Penny White’ eller Viola cornuta ‘Deltini True White’, vit småblommig pensé 15 co 8 cm     
10 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Lemon’ eller ‘Clear Matrix Yellow’,
 citrongul storblommig pensé          15 co 8 cm   
11 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Orange’ eller ‘Clear Matrix Orange’,  
 orange storblommig pensé       15 co 8 cm  
12 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Red’ eller likv., röd storblommig pensé   15 co 8 cm  
13 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Violet’ eller ‘Clear Matrix Purple Impr.’,
 violett storblommig pensé       15 co 8 cm 
14 Viola x wittrockiana Delta Pure Light Blue’ eller ‘Matrix Azure’, 
 eller likv. ljusblå storblommig pensé      15 co 8 cm 

Buskar för våren
100 Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175
101 Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 10,0 L, th 100-150  
102 Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 250-300 
103 Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co 10 L, th 150-200 
104 Pinus nigra, bonsaiklippt tall       - enligt överenskommelse 
            med beställaren*
105 Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co th 100-150
 
     
* Val av kvalité samt inköp av Pinus nigra görs i samråd med beställaren genom Britt-Marie Alvem.
** Inköp i samråd med beställare

Perenner och buskar som behålls hela året (för komplettering vid behov)
- Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175
- Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, tuvrör, gräs delas med fördel på våren  - kl/co 2,0 L
  
    

Lök och lökblandningar 
Hyacint ‘Midnight Mystic’, mörkviolett hyacint
Narcissus Triandrus ‘Starlight Sensation’, vit orkidénarciss 
Tulipa ‘Black Hero’, mörkviolett tulpan
Tulipa ‘Spring Green’, vit tulpan           
Verver ‘Caroline’    
Verver ‘Fringed Pastel’
Verver ‘Mondorf-les-Bains’

Samtliga sorter kan, efter överenskommelse med beställaren, ersättas med likvärdig sort i färg och höjd. 

Angivna mängder bygger på att storleken på växterna överensstämmer med krukstorlekar angivna i ovanstående 
växtförteckning. Det åligger på entreprenören att korrigera mängderna om storlekarna avviker från detta. 
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VARHELYI + VARHELYI 1919

VÅR
Planteringsanvisningar

Växtförteckning vår 
(för antal se respektive tema)
Nr  Sort (höjd i cm)   c-c kvalitet/strlk 
Annueller
1 Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig       25 co 13 cm
2 Heuchera ‘Key Lime Pie’ eller ‘Lime Marmelade’, alunrut limebladig   15 co 11 cm 
3 Heuchera Primo ‘Wild Rose’, rödbladig alunrot     15 co 11 cm 
4 Myosotis sylvativa ‘Snowsylva’ eller likvärdig, vit förgätmigej     15 co 11 cm
5 Viola cornuta ‘Rocky Black Velvet’ eller Viola cornuta ‘Sorbet Black Delight’, 
 mörkviolett småblommig pensé       15 co 8 cm
6 Viola cornuta ‘Sunny Side Up’, gulvit småblommig pensé    15 co 8 cm
7 Viola ‘Delta Premium Pure White’, vit storblommig pensé    15 co 8 cm
8 Viola ‘Delta Pure Primrose’, ljusgul storblommig pensé     15 co 8 cm
9 Viola tricolor ‘Penny White’ eller Viola cornuta ‘Deltini True White’, vit småblommig pensé 15 co 8 cm     
10 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Lemon’ eller ‘Clear Matrix Yellow’,
 citrongul storblommig pensé          15 co 8 cm   
11 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Orange’ eller ‘Clear Matrix Orange’,  
 orange storblommig pensé       15 co 8 cm  
12 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Red’ eller likv., röd storblommig pensé   15 co 8 cm  
13 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Violet’ eller ‘Clear Matrix Purple Impr.’,
 violett storblommig pensé       15 co 8 cm 
14 Viola x wittrockiana Delta Pure Light Blue’ eller ‘Matrix Azure’, 
 eller likv. ljusblå storblommig pensé      15 co 8 cm 

Buskar för våren
100 Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175
101 Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 10,0 L, th 100-150  
102 Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 250-300 
103 Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co 10 L, th 150-200 
104 Pinus nigra, bonsaiklippt tall       - enligt överenskommelse 
            med beställaren*
105 Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co th 100-150
 
     
* Val av kvalité samt inköp av Pinus nigra görs i samråd med beställaren genom Britt-Marie Alvem.
** Inköp i samråd med beställare

Perenner och buskar som behålls hela året (för komplettering vid behov)
- Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175
- Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, tuvrör, gräs delas med fördel på våren  - kl/co 2,0 L
  
    

Lök och lökblandningar 
Hyacint ‘Midnight Mystic’, mörkviolett hyacint
Narcissus Triandrus ‘Starlight Sensation’, vit orkidénarciss 
Tulipa ‘Black Hero’, mörkviolett tulpan
Tulipa ‘Spring Green’, vit tulpan           
Verver ‘Caroline’    
Verver ‘Fringed Pastel’
Verver ‘Mondorf-les-Bains’

Samtliga sorter kan, efter överenskommelse med beställaren, ersättas med likvärdig sort i färg och höjd. 

Angivna mängder bygger på att storleken på växterna överensstämmer med krukstorlekar angivna i ovanstående 
växtförteckning. Det åligger på entreprenören att korrigera mängderna om storlekarna avviker från detta. 
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Handling 11.3 180915
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VARHELYI + VARHELYI 4545

SOMMAR

Planteringsanvisningar
Växtförteckning sommar ordinarie program 
(för antal se respektive tema)
Nr  Sort (höjd i cm)   c-c kvalitet/strlk Anm.
30 Alchemilla mollis ‘Thriller’, daggkåpa (30-45)   20 co 12 cm
31 Alternanthera ‘Purple Knight’ (35), stort papegojblad   20 co 12 cm
32 Athyrium filix-femina, majbräken (30-90)   20      co 3,5 L 
33 Begonia ‘Summerwings White’, häng begonia   20 co 12 cm
34 Begonia x hybrida ‘Gryphon’, bladbegonia silvergrön   20 co 12 cm
35 Begonia x semperflorens F1 ’Ascot Bronze Scarlet’, begonia röd m. mörkt bladverk (20) 20 co 11 cm  
36 Bidens ‘Starlight’, ampelskära vit (30)   20 co 12 cm
37 Carex ‘Everillo’, prydnadsgräs (45)   15 co 15 cm
38 Cleome ‘Seniorita Blanca’, paradisblomster (60)   20 co 11 cm 
39 Cobaea scandens f. alba, vit klockranka   20 co 13 cm
40 Cobaea scandens, lila klockranka    20 co 13 cm
41 Coleus ‘Black Prince’, palettblad   20 co 13 cm 
42 Cosmos atrosanguineus ‘New Chocco’, chokladblomma   30 co 12 cm
43 Dahlia ‘Bishop of Dover’, dahlia enkelblommig   30 co 15 cm
44 Dahlia ‘Dahlegria White’, enkel vit dahlia med mörkt bladverk (50-60)   30 co 15 cm
45 Daucus carota ‘Dara’, blomstermorot med purpur/rosa/vitablommor   15 co 13 cm
46 Dichondra argentea ‘Silver Falls’, silvernjurvinda   15 co 10 cm
47 Erigeron karvineskianus ‘Profusion’, murbinka (25)   15 co 11 cm
48 Fragaria vesca ‘Rügen’, månadssmultron   15 co 10 cm
49 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)   20 co 11 cm
50 Gaura lindheimeri ‘Rosy jane’, sommarljus rosa   20 co 11 cm
51 Glechoma ‘Dappled Light’, jordreva melerade blad   20 co 11 cm
52 Helichrysum microphylla ‘Silver Mist’, rabatt eternell   15 co 11 cm
53 Helichrysum petiolare ‘Gold’ eller ‘Golden Leaved’, rabatteternell   20 co 11 cm
54 Helichrysum petiolare ‘Silver’, rabatteternell   20 co 11 cm
55 Helichrysum petiolare ‘Variegata’, rabatteternell   20 co 11 cm
56 Ipomea ‘Sweet Heart Jet Black’, purpurfärgad batat   20 co 12 cm
57 Lamium maculatum ‘White Nancy’, rosenplister   20 co 12 cm 
58 Lobelia erinus ‘Curacao Compact Blue’, lobelia ljusblå upprättväxande   15 co 10 cm
59 Lysimachia nummularia ‘Goldilocks’ eller Goldii’, penningblad   15  co 10 cm
60 Meuhlenbeckia complexa, storslideranka   15 co 12 cm
61 Nemesia sunsatia plus ‘Anona’, vit nemisa (25)   15 co 12 cm      
62 Nicotiana sylvestris ‘Only the Lonely’, vit narcisstobak (150)   20 co 11 cm
63 Osteospermum ecklonis ‘Asti Purple’, sjärnöga lila   15 co 12 cm 
64 Pelargonium fragrans ‘Nutmeg’, muskotpelargon alt. Pelargonium peltatum ‘Snow Cascade’ 20 co 12 cm 
65 Pelargonium peltatum ‘Snow Cascade’, hängpelargon   20 co 12 cm 
66 Pennisetum alopecuroides ‘Pennstripe’, prydnadsgräs (45)   30 co 12 cm  
67 Petroselinum crispum, persilja krusbladig   15 co 10 cm
68 Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’, rörflen limefärgad   15 co 13 cm
69 Scabiosa ‘Blackberry Scoop’, praktvädd purpur (60)   15 co 12 cm 
70 Stipa tenuissima ‘Fontäne’, svansfjädergräs (60)   15 co 8 cm
71 Sutera diffusus ‘Snowflake’, bacopa   20 co 11 cm
72 Tagetes patula nana ‘Bonanza Yellow’, sammetstagetes gul (25)   15 co 10 cm
73 Tagetes patula nana ‘Durango Tangerine’ el. ‘Aton Deep Orange’, sammetstagetes orange 15 co 10 cm
74 Trifolium ‘Angel Clover Beauty’, rödbladig vitklöver (30-50)   20 co 12 cm 
75 Veronica spicata ‘Alba’ eller ‘Veronique White’, axveronica (50)   20 co 13 cm 
76  Begonia semperflorens Juwel F1, begonia   15 co 11 cm 
86 Hedera helix, murgröna   15 co 12 cm

Perenner och buskar som behålls hela året
- Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel   - kl/co 150-175*
-   Betula pendula, vårtbjörk       - kl/co 10,0 L, th 100-150*  
-   Betula pendula, vårtbjörk       - kl/co 250-300*
- Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig   25 co 13 cm* *
- Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, tuvrör   50 co 2 L, perenn** 
-   Heuchera primo ‘Wild Rose’, rödbladig alunrot     15 co 12 cm**
- Larix decidua, europeisk lärk   - kl/co 10,0 L, th 100-150*
-   Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co 250-300* 
-   Pinus nigra, bonsaiklippt tall       - enligt överenskommelse 
            med beställaren* 
-   Sambucus nirgra ‘Black lace’, flikbladig blodfläder     - busk co 7,5 L  
        min 0,5 m hög vid plantering*

* befintlliga träd ersätts vid behov 
** befintliga plantor delas eller kompletteras vid behov

Samtliga sorter kan, efter överenskommelse med beställaren, ersättas med likvärdig sort i färg och höjd. 
Angivna mängder bygger på att storleken på växterna överensstämmer med krukstorlekar angivna i ovanstående 
växtförteckning. Det åligger på entreprenören att korrigera mängderna om storlekarna avviker från detta. 
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S1 (Urnor/Plus) - vitt/rosa /vinrött

Nr Antal Sort       Anm.
37 5 Carex ‘Everillo’, prydnadsgräs (45)    fördelas jämnt över ytan*
45 5 Daucus carota ‘Dara’, blomstermorot med purpur/rosa/vitablommor fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
47 10 Erigeron karvineskianus ‘Profusion’, murbinka (25)   fördelas jämnt över ytan*
48 10 Fragaria vesca ‘Rügen’, månadssmultron    fördelas jämnt över ytan*
49 5 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
55 10 Helichrysum petiolare ‘Variegata’, rabatteternell   fördelas jämnt över ytan*
74 10 Trifolium ‘Angel Clover Beauty’, rödbladig vitklöver (30-50)  fördelas jämnt över ytan*
75 5 Veronica spicata ‘Alba’ eller ‘Veronique White’, axveronica (50)  fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Oas 160 (2 kvm)

Tema S2  (Urnor/Plus) - vitt/lime/svart

Urnor Oas 160 och GH form stor (2 kvm)
Nr Antal Sort       Anm.

30 10 Alchemilla mollis ‘Thriller’, daggkåpa (30-45)   fördelas jämnt över ytan*
44 3 Dahlia ‘Dahlegria White’, enkel vit dahlia med mörkt bladverk (50-60)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
49 5 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
52 10 Helichrysum microphylla ‘Silver Mist’, rabatt eternell   fördelas jämnt över ytan*
61 10 Nemesia sunsatia plus ‘Anona’, vit nemisa (25)   fördelas jämnt över ytan*
64 10 Pelargonium fragrans ‘Nutmeg’, muskotpelargon   fördelas jämnt över ytan*
66 5 Pennisetum alopecuroides ‘Pennstripe’, prydnadsgräs (45)  fördelas jämnt över ytan*
69 5 Scabiosa ‘Blackberry Scoop’, praktvädd purpur (60)   fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Betongkar, Sergelgatan
Nr Antal* Sort       Anm.
36 5 Bidens ‘Starlight’, ampelskära vit (30)    fördelas jämnt över ytan*
56 5 Ipomea ‘Sweet Heart Jet Black’, purpurfärgad batat   fördelas jämnt över ytan*
68 17 Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’, rörflen limefärgad   fördelas jämnt över ytan*

* OBS! För denna urna anges antal per kvadratmeter planteringsyta!
**OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 

Tema S3 (Urnor/Bas) - vit/cremevit/djupröd
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S1 (Urnor/Plus) - vitt/rosa /vinrött

Nr Antal Sort       Anm.
37 5 Carex ‘Everillo’, prydnadsgräs (45)    fördelas jämnt över ytan*
45 5 Daucus carota ‘Dara’, blomstermorot med purpur/rosa/vitablommor fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
47 10 Erigeron karvineskianus ‘Profusion’, murbinka (25)   fördelas jämnt över ytan*
48 10 Fragaria vesca ‘Rügen’, månadssmultron    fördelas jämnt över ytan*
49 5 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
55 10 Helichrysum petiolare ‘Variegata’, rabatteternell   fördelas jämnt över ytan*
74 10 Trifolium ‘Angel Clover Beauty’, rödbladig vitklöver (30-50)  fördelas jämnt över ytan*
75 5 Veronica spicata ‘Alba’ eller ‘Veronique White’, axveronica (50)  fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Oas 160 (2 kvm)

Tema S2  (Urnor/Plus) - vitt/lime/svart

Urnor Oas 160 och GH form stor (2 kvm)
Nr Antal Sort       Anm.

30 10 Alchemilla mollis ‘Thriller’, daggkåpa (30-45)   fördelas jämnt över ytan*
44 3 Dahlia ‘Dahlegria White’, enkel vit dahlia med mörkt bladverk (50-60)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
49 5 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)  fördelas jämnt över ytan, dock ej ytterkant*
52 10 Helichrysum microphylla ‘Silver Mist’, rabatt eternell   fördelas jämnt över ytan*
61 10 Nemesia sunsatia plus ‘Anona’, vit nemisa (25)   fördelas jämnt över ytan*
64 10 Pelargonium fragrans ‘Nutmeg’, muskotpelargon   fördelas jämnt över ytan*
66 5 Pennisetum alopecuroides ‘Pennstripe’, prydnadsgräs (45)  fördelas jämnt över ytan*
69 5 Scabiosa ‘Blackberry Scoop’, praktvädd purpur (60)   fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Betongkar, Sergelgatan
Nr Antal* Sort       Anm.
36 5 Bidens ‘Starlight’, ampelskära vit (30)    fördelas jämnt över ytan*
56 5 Ipomea ‘Sweet Heart Jet Black’, purpurfärgad batat   fördelas jämnt över ytan*
68 17 Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’, rörflen limefärgad   fördelas jämnt över ytan*

* OBS! För denna urna anges antal per kvadratmeter planteringsyta!
**OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 

Tema S3 (Urnor/Bas) - vit/cremevit/djupröd

Handling 11.3 180915
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S3 (Urnor/Bas) - vit/cremevit/djupröd

Urna Oas 160 (2 kvm)
Nr Antal Sort       Anm.
36 10 Bidens ‘Starlight’, ampelskära vit (30)    fördelas jämnt över ytan*
56 10 Ipomea ‘Sweet Heart Jet Black’, purpurfärgad batat   fördelas jämnt över ytan*
68 34 Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’, rörflen limefärgad   fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Marte med solitärbuske för Drottninggatan, skala 1:20 (ca 1,5 kvm)Marte
Sommar S4

19
00

Bef. Amelanchier

Urnans kant

46-1
46-1

86-1
86-1

46-1

46-1

Tema S4 (Urnor/Bas) - Skugga

Nr Antal Sort       Anm.
32 5 Athyrium filix-femina, majbräken (30-90)    fördelas jämnt över ytan*
33 10 Begonia ‘Summerwings White’, hängbegonia   fördelas jämnt över ytan*
34 10 Begonia x hybrida ‘Gryphon’, bladbegonia silvergrön   fördelas jämnt över ytan*
46 4 Dichondra argentea ‘Silver Falls’, silvernjurvinda   planteras enligt planprincip
60 10 Meuhlenbeckia complexa, storslideranka    fördelas jämnt över ytan*
86 2 Hedera helix, murgröna     planteras enligt planprincip

Mittpjäs  
- - Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel   solitär i mitten**

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

**Befintlig buske. Kompletteras vid behov.
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Handling 11.3 180915

FHK 170711

VARHELYI + VARHELYI 2121

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S3 (Urnor/Bas) - vit/cremevit/djupröd

Urna Oas 160 (2 kvm)
Nr Antal Sort       Anm.
36 10 Bidens ‘Starlight’, ampelskära vit (30)    fördelas jämnt över ytan*
56 10 Ipomea ‘Sweet Heart Jet Black’, purpurfärgad batat   fördelas jämnt över ytan*
68 34 Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’, rörflen limefärgad   fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
 
 

Urna Marte med solitärbuske för Drottninggatan, skala 1:20 (ca 1,5 kvm)Marte
Sommar S4

19
00

Bef. Amelanchier

Urnans kant

46-1
46-1

86-1
86-1

46-1

46-1

Tema S4 (Urnor/Bas) - Skugga

Nr Antal Sort       Anm.
32 5 Athyrium filix-femina, majbräken (30-90)    fördelas jämnt över ytan*
33 10 Begonia ‘Summerwings White’, hängbegonia   fördelas jämnt över ytan*
34 10 Begonia x hybrida ‘Gryphon’, bladbegonia silvergrön   fördelas jämnt över ytan*
46 4 Dichondra argentea ‘Silver Falls’, silvernjurvinda   planteras enligt planprincip
60 10 Meuhlenbeckia complexa, storslideranka    fördelas jämnt över ytan*
86 2 Hedera helix, murgröna     planteras enligt planprincip

Mittpjäs  
- - Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel   solitär i mitten**

*OBS! Samtliga annueller och och perenner i detta tema blandas/mixas jämnt över hela ytan. 
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

**Befintlig buske. Kompletteras vid behov.
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Handling 11.3 180915

FHK 170711

VARHELYI + VARHELYI 2424

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S5 (Rabatter/Extra)

Friplantering Stureparken norra (ca 32 kvm) skala 1:100

Typ Nr Antal Sort       Anm 
A  39 10 Cobaea scandens f. alba, vit klockranka    planteras i grupper om 4, varannan vit & lila*
 40 10 Cobaea scandens, lila klockranka    planteras i grupper om 4, varannan vit & lila* 

B 43 12 Dahlia ‘Bishop of Dover’, dahlia enkelblommig   fördelas jämnt över ytan**
 45 65 Daucus carota ‘Dara’, blomstermorot med purpur/rosa/vitablommor fördelas jämnt över ytan**
 49 65 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90)  fördelas jämnt över ytan**
 62 12 Nicotiana sylvestris ‘Only the Lonely’, vit narciss tobak (150)  fördelas jämnt över ytan**
 70 40 Stipa tenuissima ‘Fontäne’, svansfjädergräs (60)   fördelas jämnt över ytan**

C 42 65 Cosmos atrosanguineus ‘New Chocco’, chokladblomma  fördelas jämnt över ytan**
 55 205 Helichrysum petiolare ‘Variegata’, rabatteternell   fördelas jämnt över ytan** 
 74 205 Trifolium ‘Angel Clover Beauty’, rödbladig vitklöver (30-50)  fördelas jämnt över ytan**
 75 65 Veronica spicata ‘Alba’ eller ‘Veronique White’, axveronica (50) fördelas jämnt över ytan**    
     
D 47 180 Erigeron karvineskianus ‘Profusion’, murbinka (25)   1 rad i ytterkant, c-c 15 cm ytterkant   
  

*OBS!  Cobaea scandes planteras med spaljé gjord av grenar, se Handling Innerstad 11.3 s. 3.
**Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

Friplantering: Stureparken norra (ca 32 kvm)

B
A 1 kvm

 7 kvmD

D 27 m

B
A

A A
A

A
C

C 20 kvm

B
B B
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Handling 11.3 180915

FHK 170711

VARHELYI + VARHELYI 2828

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S6 (Rabatter/Plus)

Friplantering Slussen (ca 50 kvm) skala 1:100

Slussen 

träddunge, marktäckande gräs

33 kvm
A
B

8.5 kvm

A

B B

C

 8.5 kvmC

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Bef. 
Betula

Typ Nr Antal Sort Anm.
B 31 70 Alternanthera ‘Purple Knight’ (35), stort papegojblad fördelas jämnt över ytan*   
 38 70 Cleome ‘Seniorita Blanca’, paradisblomster (60) fördelas jämnt över ytan*   
 44 70 Dahlia ‘Dahlegria White’, enkel vit dahlia med mörkt bladverk (50-60) fördelas jämnt över ytan*
 49 110 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90) fördelas jämnt över ytan*   
 53 160 Helichrysum petiolare ‘Gold’ eller ‘Golden Leaved’, rabatteternell fördelas jämnt över ytan*
 54 160 Helichrysum petiolare ‘Silver’, rabatteternell fördelas jämnt över ytan*
 66 110 Pennisetum alopecuroides ‘Pennstripe’, prydnadsgräs (45) fördelas jämnt över ytan*
 69 110 Scabiosa ‘Blackberry Scoop’, praktvädd purpur (60) fördelas jämnt över ytan*

C 41 230 Coleus ‘Black Prince’, palettblad fördelas jämnt över ytan

Perenner och buskar som behålls hela året
A - - Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig enligt planprincip**
 - -   Betula pendula, vårtbjörk enligt planprincip**

*OBS! Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
**befintliga träd alt. plantor från våren behålls, flyttas och kompletteras vid behov
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Handling 11.3 180915

FHK 170711

VARHELYI + VARHELYI 3030

SOMMAR

Planteringsanvisningar

vägskylt

vp
vp

A

A

A

68 kvmA

A

A

B

8 kvmB

Tema S6 (Rabatter/Plus)

Friplantering Strandvägen (76 kvm) skala 1:100

Typ Nr Antal Sort Anm.
A 31 140 Alternanthera ‘Purple Knight’ (35), stort papegojblad fördelas jämnt över ytan*
 38 140 Cleome ‘Seniorita Blanca’, paradisblomster (60) fördelas jämnt över ytan* 
 44 140 Dahlia ‘Dahlegria White’, enkel vit dahlia med mörkt bladverk (50-60) fördelas jämnt över ytan*
 49 230 Gaura lindheimeri ‘Karalee White’, sommarljus vit (90) fördelas jämnt över ytan*   
 53 340 Helichrysum petiolare ‘Gold’ eller ‘Golden Leaved’, rabatteternell fördelas jämnt över ytan*
 54 340 Helichrysum petiolare ‘Silver’, rabatteternell fördelas jämnt över ytan* 
 66 230 Pennisetum alopecuroides ‘Pennstripe’, prydnadsgräs (45) fördelas jämnt över ytan*
 69 230 Scabiosa ‘Blackberry Scoop’, praktvädd purpur (60) fördelas jämnt över ytan*

B 41 220 Coleus ‘Black Prince’, palettblad fördelas jämnt över ytan*

*OBS! Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
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Exempel på platser där ovanstående tema förekommer:
Mybttorget, Stadshuset

GH-form Stor

17
00

PU

GH-form Stor skala 1:20 (2 kvm)

Tema PU
(Prakturna med solitärträd i GH-form urnor)

Typ Nr Antal Sort      Anm.
A 28 14 Ipomea hybrida ‘Bright Ideas Black’,    
    mörk purpurfärgad batat    i ytterkant
 38     6  Scaevola saligna ‘Saphira’, femtunga blå hängande  enligt planteringsplan
  

B 43 19 Tagetes patula nana ‘Durango Tangerine’   
    el.  ‘Aton Deep Orange’, sammetstagetes orange  en rad

C 22      5  Brassica oleracea ‘Neo di Toscana’, svartkål  22+37 mixas
 37 4  Salvia farinacea ‘Fairy Queen’, blå-vit daggsalvia   22+37 mixas

D    Mittpjäs       i urnans mitt
 
     
    
     

B
A

C

D

38-1

38-1

38-1

38-1

38-1

38-1

OBS!  Som mittpjäs där träd saknas används Ribes från vårtemat.
 
    


