
Blomsterprogram för Stockholms stad 2020

Vår

Exempel på sorter vår

pärlhyacinter (Muscari armeniacum) 
blå viol (Viola cornuta)
förgätmigej (Myosotis sylvativa ‘Snowsylva’)
rosenbräcka (Saxifraga x arendsii Marto ‘White’)
tusensköna (Bellis perennis ‘Bella White’)
alunrot (Heuchera ‘Silver Gumdrop’)
bukettranunkel (Ranunculus Maché F1 Cream)
storblommiga penséer i ljusblått, blått och violett 
(Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Light Blue’,‘Delta 
True Blue’ och ‘Matrix Purple’)
vita tulpaner (Tulipa ‘Calgary’ och ‘White Prince’)
blomsterlökblandningar med tulpaner, fritillaria, iris, 
hyacinter och narcisser (Verver ‘Black and White 
Towers’, Verver ‘Happy Sunny Love’ och Verver 
‘Mescheder Frühlingszauber’)

Verver ‘Happy Sunny Love’ – blandning av blomsterlök. Foto: Verver.

Verver ‘Mescheder Frühlingszauber’ - blandning av blomsterlök. Foto: 
Verver.

Verver ‘Black and White Towers’ - blandning av blomsterlök. Foto: Verver.

Blandning av penséer i blå nyanser. 
Foto: Hildegun Varhelyi.

Vit triumftulpan. Foto: Foto: Hildegun Varhelyi.Verver ‘Cinq Mousquetaires – blandning av 
pärlhycaint. Foto: Verver.
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Exempel på sorter sommar

violverbena (Verbena rigida ‘Polaris’)
drakmynta (Physostegia virginiana ‘Crystal Peak 
White’)
sommarljus (Gaura lindheimeri ‘Snowbird’)
anisisop (Agastache ‘Blue Fortune’ och Agastache 
rugosa ‘Astello Indigo’)
stenkyndel (Calamintha nepeta ‘Marvelette Blue’) 
strandråg (Leymus arenarius)
purpurkvanne (Angelica gigas)
blåsvingel (Festuca galuca ’Festina’) 
fasanfjädergräs (Anemanthele lessoniana ‘Siroccio’)
vit begonia med mörkt bladverk (Begonia x semper-
florens-cultorum ‘Ascot Bronze White’)
kaukasisk förgätmigej (Brunnera macrophylla ‘Jack 
Frost’)
vit småpetunia (Calibrachoa hybrida ‘Minifamous 
White with Yellow Eye’)
tårlilja (Chlorophytum saunderisiae ‘Starlight’)
ljusgul rosenskära (Cosmos bipinnatus ‘Xanthos’)
orange gullskära (Cosmos sulphureus ‘Cosmic Red’)
silvernjurvinda (Dichondra argentea ’Silver Falls’)
solhatt (Echinacea ‘Hot Summer’)

Gräs typiska för skärgården som blåsvingel och strandråg. Foto: Tanja 
Peters.

Purpurkvanne. Foto: Hildegun Varhelyi.Med inspiration från skärgårdens färgskala och vilda flora. Violverbena. Foto: Hildegun Varhelyi.

kapaster (Felicia amelloides ‘Forever Blue 2019’)
fackellilja (Kniphofia ‘Orange Vanilla Popsicle’)
orange och gula nemesia  (Nemesia sunsatia plus 
‘Clementine’, ‘Kiwano’, ‘Pera’
stjärnöga (Osteospermum ecklonis ‘Astra Orange 
Sunrise’ och ‘SummerHero Magic Yellow’)
jungfruhirs (Panicum virgatum ‘Fontaine’)
petunia (Petunia x Calibrachoa ‘Beautical French 
Vanilla’, Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ och 
‘Surfinia Sky Blue’)
salvia (Salvia ‘Amistad’)
silversalvia (Salvia argentea ‘Artemis’)
silverstånds (Senecio candidans ‘Angel Wings’)
silverek (Senecio cineraria ‘Cirrus’ och ’Silverdust’)
vit och blå femtunga (Scaevola aemula ‘Farol White 
13’ och ‘Saphira’) 
blåklintsaster (Stokesia leavis ‘Peachie’s Pick’), 
snöflinga (Sutera cordata ‘Snowflake’)

Sommar

Sommarljus. Foto: Rebecka Grönjord
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VÅR
Planteringsanvisningar

Växtförteckning vår
(för antal se respektive tema)
Nr  Sort (höjd i cm)   c-c kvalitet/strlk
Annueller
1 Bellis perennis ‘Speedstar Plus White’ el. ‘Bella White’, vit tusensköna   15 co 11cm
2 Heuchera ‘Key Lime Pie’ eller ‘Lime Marmelade’, alunrut limebladig   15 co 11 cm
3 Heuchera ‘Silver Gumdrop’ eller likvärdig, silverröd alunrot    15 co 11 cm
4 Myosotis sylvativa ‘Snowsylva’ eller likvärdig, vit förgätmigej     15 co 11 cm
5 Ranunculus Maché F1 Cream eller likvärdig, ljusgul fylld ranunkel   15 co 11 cm
6 Saxifraga x arendsii Marto ‘White’, vit rosenbräcka     15 co 11 cm
7 Viola cornuta EVO ‘Mini True Blue XP’ el. ‘Rocky Deep Blue’, blå viol   15 co 8 cm
8 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Lemon’ eller ‘Matrix Yellow Clear’,
 citrongul storblommig pensé          15 co 8 cm
9 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Light Blue’ eller ‘Matrix Light Blue’,
 eller likv. ljusblå storblommig pensé 15 co 8 cm
10 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Orange’ eller ‘Matrix Orange Clear’,
 orange storblommig pensé 15 co 8 cm
11 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Red’ eller likv., röd storblommig pensé 15 co 8 cm
12 Viola x wittrockiana ‘Delta True Blue’ eller ‘Matrix True Blue’, blå storblommig pensé  15 co 8 cm
13 Viola x wittrockiana ‘Delta Pure Violet imp’ eller ‘Matrix Purple’, violett storblommig pensé 15 co 8 cm

Lök och lökblandningar
14 Muscari armeniacum, blå pärlhyacint     15 co 12 cm (ca 7 st lök/co)
15 Tulipa ‘Calgary’, vit Thriumphtulpan (höjd 20 cm)    * höstplantering 2019
16 Tulipa ‘White Prince’, vit/blekgul tulpan (höjd 35 cm)    * höstplantering 2019
17  Verver ‘Black and White Towers’, vit och mörkviolett lökblandning Fritillaria, tulpaner (höjd 50-90 cm)* höstplantering 2019
18 Verver ‘Cinq Mousquetaires’, blå-vit mix av pärlhyacinter    * höstplantering 2019
19 Verver ‘Happy Sunny Love’, gul lökblanding tulpaner, iris, narcisser (höjd ca 25 cm)  * höstplantering 2019
20 Verver ‘Mescheder Frühlingszauber’,
 vit och blå lökblandning narcisser, tulpaner, hyacinter m m (höjd 15-50 cm)   * höstplantering 2019

*Höstplanterad lök planteras enligt leverantörens anvisningar

Perenner och buskar som behålls från föregående år
- Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175
- Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 10,0 L, th 100-150
- Betula pendula, vårtbjörk       - co/kl 250-300
- Calamagrostis acutifl ora ‘Karl Foerster’, tuvrör, gräs delas med fördel på våren  - kl/co 2,0 L
-  Carex ‘Evergold’, starr gulbrokig       25 co 13 cm
- Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co 10 L, th 150-200
- Larix decidua, europeisk lärk       - kl/co th 100-150
- Pinus sylvestris ’Watereri’, miniatyrtall       - co 60–70

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 4040

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Växtförteckning sommar ordinarie program
(för antal se respektive tema)
Nr Sort  (höjd i cm)   c-c kvalitet/strlk Anm.

30 Agastache ‘Blue Fortune', anisisop blågrå (75) 30 co 2 L
31 Agastache rugosa ‘Astello Indigo’, koreansk anisisop (50-60)   20 co 12 cm
32 Anemanthele lessoniana ‘Sirocco’, fasanfjädergräs (50-60) 20 co 13 cm
33 Angelica gigas, purpurkvanne (tvåårig 140 cm)   40 co 2 L
34 Begonia semperfl orens ‘Ascot Bronze White’, vit begonia med mörka blad (20) 20 co 12 cm
35 Begonia x semperfl orens F1 ’Ascot Bronze Scarlet’, begonia röd m. mörkt bladverk (20) 20 co 12 cm
36 Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, kaukasisk förgätmigej med brokiga blad (20) 20 co 1 L
37 Calamintha nepeta ‘Marvelette blue’, stenkyndel (25) 20 co 12 cm
38 Calibrachoa hybrida ‘Minifamous White with Yellow Eye’, småpetunia vit med gult öga 20 co 12 cm
39 Chlorophytum saunderisiae (Anthericum) ‘Starlight’ (80), tårlilja  	 	     20 co 12 cm
40 Cosmos bipinnathus ‘Xanthos’, rosenskära ljusgul (110)   20 co 10 cm
41 Cosmos sulphureus ‘Cosmic Red’, gullskära orange (40)   20 co 12 cm
42 Dichondra argentea ’Silver Falls’, silvernjurvinda     20 co 10 cm
43 Echinacea ‘Hot Summer’, solhatt rödorange (80 cm)    20 co 1 L
44 Felicia amelloides ‘Forever Blue 2019’, kapkrage   15 co 11 cm
45 Festuca galuca ‘Festina’, blåsvingel (20) 15 co 11 cm
46 Gaura lindheimeri ‘Snowbird’ eller ‘Belleza White’, sommarljus vit (40-70)   20 co 11 cm
47 Kniphofi a ‘Orange Vanilla Popsicle’ (50) 20 co 13 cm
48 Leymus arenarius, strandråg (60/120) 30 1 L
49 Lobelia erinus ‘Curacao Compact Blue’, lobelia ljusblå upprättväxande 15 co 10 cm
50 Nemesia sunsatia plus ‘Clementine’, nemesia varmt orange   15 co 10 cm
51 Nemesia sunsatia plus ‘Kiwano’, nemesia orange   15 co 10 cm
52 Nemesia sunsatia plus ‘Pera’, nemesia ljusgul   15 co 10 cm
53 Osteospermum ecklonis ‘Asti Purple’, sjärnöga lila   15 co 12 cm
54 Osteospermum ecklonis ‘Astra Orange Sunrise’, stjärnöga, gul med rostöga 15 co 12 cm
55 Osteospermum ecklonis ‘Astra Yellow’ eller ‘SummerHero Magic Yellow’, stjärnöga (15-20) 15 co 12 cm
56 Panicum virgatum ’Sparkling Fontaine’ (90), jungfruhirs 20 co 12 cm
57 Petroselinum crispum, persilja krusbladig   15 co 10 cm
58 Petunia x Calibrachoa ‘Beautical French Vanilla’, petuniahybrid vanilj med rost mitt  20 co 12 cm
59 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’, djupt blå petunia 20 co 12 cm
60 Petunia hybrida ‘ Compact Famous Sky Blue 14’ el ‘Surfi nia Sky Blue’, ljusblå petunia 20 co 12 cm
61 Physostegia virginiana ‘Crystal Peak White’, drakmynta vit (40)   20 co 12 cm
62 Salvia ‘Amistad’ (90-120), salvia blå   20 co 12 cm
63 Salvia argentea ‘Artemis’, silversalvia (25 blad)   20 co 10 cm
64 Senecio candidans ‘Angel wings’, silverstånds (60)   30 co 10 cm
65 Senecio cineraria ‘New Look’ eller ‘Cirrus’, silverek med hela blad (20-30)   15 co 10 cm
66 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30)   15 co 10 cm
67 Scaevola saligna ‘Farol White 13’, femtunga vit med blått inslag   20 co 11 cm
68 Scaevola saligna ‘Saphira’, femtunga blå hängande   20 co 11 cm
69 Stokesia leavis ‘Peachie’s Pick’, stokesia (30-50)   20 co 12 cm
70 Sutera cordata ‘Scopia ’Gulliver Dynamic White’ eller ‘Snowfl ake’, snöfl inga vit  20 co 11 cm
71 Tagetes patula nana ‘Bonanza Yellow’, sammetstagetes gul (25)   15 co 10 cm
72 Tagetes patula nana ‘Durango Tangerine’ el. ‘Aton Deep Orange’, sammetstagetes orange 15 co 10 cm
73 Verbena rigida ‘Polaris’, violverbena (40)    20 co 12 cm

Perenner och buskar som behålls från föregående år
- Amelanchier laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel     - co/kl 150-175*
- Calamagrostis acutifl ora ‘Karl Foerster’, tuvrör, gräs delas med fördel på våren  - kl/co 2,0 L*
- Pinus sylvestris ’Watereri’, miniatyrtall       - co 60–70*

* Befi ntlliga träd, buskar och perenner som behålls hela året. Befi ntliga plantor delas eller kompletteras vid behov.
Betula, Carex och Larix rivs tillsammans med vårfl oret, inför plantering av sommarfl oret. Träden tas tillvara och tillfaller beställaren.

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 1616

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S1 (Urnor/Plus) - blått/rosa-aprikos

Nr  Antal  Sort         Anm.
32 3 Anemanthele lessoniana ‘Sirocco’, fasanfjädergräs (50-60)   32+47 mixas*
45 9 Festuca galuca ‘Festina’, blåsvingel (20)     45+73 mixas*
47 3 Kniphofi a ‘Orange Vanilla Popsicle’ (50)     32+47 mixas*
50 18 Nemesia sunsatia plus ‘Clementine’, varmt orange nemesia   50+54+60 mixas*
54 9 Osteospermum ecklonis ‘Astra Orange Sunrise’, stjärnöga, gul   50+54+60 mixas*
60 15 Petunia hybrida ‘Compact Famous Sky Blue 14’ el ‘Surfi nia Sky Blue’,
  ljusblå petunia       50+54+60 mixas*
73 9 Verbena rigida ‘Polaris’, violverbena (40)      45+73 mixas*

*Samtliga annueller i detta tema blandas/mixas jämnt över angiven yta.
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

Urna Oas 160 och GH-form stor (2 kvm)

45-3
73-3

45-3
73-3

45-3
73-3

32-3
47-3

50-6
54-3
60-5

50-6
54-3
60-5

50-6
54-3
60-5
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Nr  Antal  Sort         Anm.
37 12 Calamintha nepeta ‘Marvelette blue’, stenkyndel (25) 37+55 mixas*
39 3 Chlorophytum saunderisiae (Anthericum) ‘Starlight’ (80)   39+61 mixas*
52 18 Nemesia sunsatia plus ‘Pera’ 52+59+68 mixas*
55 6 Osteospermum ecklonis ‘Astra Yellow’ eller ‘SummerHero Magic Yellow’,
  stjärnöga (15-20) 37+55 mixas*
59 18 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’,
  djupt blå petunia 52+59+68 mixas*
61 3 Physostegia virginiana ‘Crystal Peak White’, drakmynta vit (40)   39+61 mixas*
68 5 Scaevola saligna ‘Saphira’, femtunga blå hängande fördelas jämnt i raden närmast
           ytterkant  med  52+59*

*Samtliga annueller i detta tema blandas/mixas jämnt över angiven yta.
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

Oas 160 samt Urna Betongkar, Sergelgatan
Nr  Antal*  Sort         Anm.
46 5 Gaura lindheimeri  ‘Snowbird’ eller ‘Belleza White’, sommarljus vit (40-70) fördelas jämnt över ytan, dock
           ej i raden närmast ytterkant**
59 7 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’,
  djupt blå petunia fördelas jämnt över ytan**
60 14 Petunia hybrida ‘ Compact Famous Sky Blue 14’ el ‘Surfi nia Sky Blue’,
  ljusblå petunia fördelas jämnt över ytan**
65 6 Senecio cineraria ‘New Look’ eller ‘Cirrus’, silverek med hela blad (20-30) fördelas jämnt över ytan**

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

Tema S3 (Urnor/Bas) - blått/vitt/grått

Tema S2  (Urnor/Plus) - blått/gult

Urnor Oas 160 och GH form stor (2 kvm)

39-3
61-3

37-12
55-6

52-18
59-18
68-5
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Nr  Antal  Sort         Anm.
37 12 Calamintha nepeta ‘Marvelette blue’, stenkyndel (25) 37+55 mixas*
39 3 Chlorophytum saunderisiae (Anthericum) ‘Starlight’ (80)   39+61 mixas*
52 18 Nemesia sunsatia plus ‘Pera’ 52+59+68 mixas*
55 6 Osteospermum ecklonis ‘Astra Yellow’ eller ‘SummerHero Magic Yellow’,
  stjärnöga (15-20) 37+55 mixas*
59 18 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’,
  djupt blå petunia 52+59+68 mixas*
61 3 Physostegia virginiana ‘Crystal Peak White’, drakmynta vit (40)   39+61 mixas*
68 5 Scaevola saligna ‘Saphira’, femtunga blå hängande fördelas jämnt i raden närmast
           ytterkant  med  52+59*

*Samtliga annueller i detta tema blandas/mixas jämnt över angiven yta.
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

Oas 160 samt Urna Betongkar, Sergelgatan
Nr  Antal*  Sort         Anm.
46 5 Gaura lindheimeri  ‘Snowbird’ eller ‘Belleza White’, sommarljus vit (40-70) fördelas jämnt över ytan, dock
           ej i raden närmast ytterkant**
59 7 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’,
  djupt blå petunia fördelas jämnt över ytan**
60 14 Petunia hybrida ‘ Compact Famous Sky Blue 14’ el ‘Surfi nia Sky Blue’,
  ljusblå petunia fördelas jämnt över ytan**
65 6 Senecio cineraria ‘New Look’ eller ‘Cirrus’, silverek med hela blad (20-30) fördelas jämnt över ytan**

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

Tema S3 (Urnor/Bas) - blått/vitt/grått

Tema S2  (Urnor/Plus) - blått/gult

Urnor Oas 160 och GH form stor (2 kvm)

39-3
61-3

37-12
55-6

52-18
59-18
68-5

Handling 11.3 190916
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

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

Tema S4 (Urnor/Bas) - Skugga

Nr  Antal  Sort         Anm.
34 22 Begonia semperfl orens ‘Ascot Bronze White’, vit begonia med mörka blad (20) fördelas jämnt över ytan*
36 5 Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, kaukasisk förgätmigej med brokiga blad (20) fördelas jämnt kring mittpjäs
66 10 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30) fördelas jämnt över ytan*
70 8 Sutera cordata ‘Scopia ’Gulliver Dynamic White’ eller ‘Snowfl ake’, snöfl inga vit fördelas jämnt i raden närmast ytterkant

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

*Samtliga annueller i detta tema blandas/mixas jämnt över ytan.
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
**Befi ntlig buske. Kompletteras vid behov.

Urna Folke Stor Almlöfsgatan, skala 1:20 (0,8 kvm)

Urna Folke Grande med solitärbuske för Drottninggatan, skala 1:20 (1 kvm)

Nr  Antal  Sort        Anm.
34 10 Begonia semperfl orens ‘Ascot Bronze White’, vit begonia med mörka blad (20) fördelas jämnt över ytan*
36 3 Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, kaukasisk förgätmigej med brokiga blad (20) planteras som grupp i mitten
66 6 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30) fördelas jämnt över ytan*
70 6 Sutera cordata ‘Scopia ’Gulliver Dynamic White’ eller ‘Snowfl ake’, snöfl inga vit fördelas jämnt i raden närmast ytterkant

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

Nr  Antal  Sort         Anm.
34 12 Begonia semperfl orens ‘Ascot Bronze White’, vit begonia med mörka blad (20) fördelas jämnt över ytan*
36 3 Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, kaukasisk förgätmigej med brokiga blad (20) fördelas jämnt kring mittpjäs
66 8 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30) fördelas jämnt över ytan*
70 7 Sutera cordata ‘Scopia ’Gulliver Dynamic White’ eller ‘Snowfl ake’, snöfl inga vit fördelas jämnt i raden närmast ytterkant

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

*Samtliga annueller i detta tema blandas/mixas jämnt över ytan.
Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
**Befi ntlig buske. Kompletteras vid behov.
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S5 (Rabatter/Extra)

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

Typ  Nr  Antal  Sort        Anm
A   33  6 Angelica gigas, purpurkvanne    i  mitten
 56 18 Panicum virgatum ’Sparkling Fontaine’ (90), jungfruhirs  runt nr 33

B 31 20 Agastache ‘Blue Fortune, anisisop blågrå (75) fördelas jämnt över ytan*
 48 20 Leymus arenarius, strandråg (60/120) fördelas jämnt över ytan*
 64  6 Senecio candidans ‘Angel wings’, silverstånds (60) fördelas jämnt över ytan*

C 31 25 Agastache rugosa ‘Astello Indigo’, koreansk anisisop (50-60) fördelas jämnt över ytan*
41 25 Cosmos sulphureus ‘Cosmic Red’, gullskära orange (40) fördelas jämnt över ytan*

 69 25 Stokesia leavis ‘Peachie’s Pick’, stokesia (30-50)   fördelas jämnt över ytan*

D 38 115 Calibrachoa hybrida ‘Minifamous White with Yellow Eye’, fördelas jämnt över ytan*
    småpetunia vit med gult öga
 50 115 Nemesia sunsatia plus ‘Clementine’, nemesia varmt orange fördelas jämnt över ytan*
 51 115 Nemesia sunsatia plus ‘Kiwano’, nemesia orange fördelas jämnt över ytan*
 60 115 Petunia hybrida ‘ Compact Famous Sky Blue 14’ el fördelas jämnt över ytan*
    ‘Surfi nia Sky Blue’, ljusblå petunia

E 44 90 Felicia amelloides ‘Forever Blue 2019’, kapkrage   44+45+73 mixas i 1 rad i ytterkant**
 45 45 Festuca galuca ‘Festina’, blåsvingel (20) 44+45+73 mixas i 1 rad i ytterkant**
 73 45 Verbena rigida ‘Polaris’, violverbena (40) 44+45+73 mixas i 1 rad i ytterkant**

* Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
** Sorterna mixas jämnt i ytterkant c-c 15 cm. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
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SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S6 (Rabatter/Plus)

Friplantering Slussen (47 kvm) skala 1:100

Typ Nr Antal Sort Anm.
A 39 85 Chlorophytum saunderisiae (Anthericum) ‘Starlight’ (80) 39+40+62 mixas i ytor A*
 40 45 Cosmos bipinnathus ‘Xanthos’, rosenskära ljusgul (110) 39+40+62 mixas i ytor A*
 62 45 Salvia ‘Amistad’ (90-120), salvia blå 39+40+62 mixas i ytor A*

B 37 95 Calamintha nepeta ‘Marvelette Blue’, stenkyndel (25)	                              	         37+61+66 mixas i yta B*
 61 95 Physostegia virginiana ‘Crystal Peak White’, drakmynta vit (40) 37+61+66 mixas i yta B*
 66 95 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30) 37+61+66 mixas i yta B*

C 58 200 Petunia x Calibrachoa ‘Beautical French Vanilla’, petuniahybrid vanilj med rost mitt 58+59+63 mixas i yta C*
 59 450 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’, djupt blå petunia 58+59+63 mixas i yta C*
 63 150 Salvia argentea ‘Artemis’, silversalvia (25 blad) 58+59+63 mixas i yta C*

*OBS! Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.

Befi ntliga träd och perenna plantor från våren rivs tillsammans med annuellerna, träden tas tillvara för omplantering
och tillfaller beställaren.



Blomsterprogram för Stockholms stad 2020
Handling 11.3 190916

VARHELYI + VARHELYI 2626

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema S6 (Rabatter/Plus)

Friplantering Strandvägen (76 kvm) skala 1:100

Typ Nr Antal Sort Anm.
A 39 140 Chlorophytum saunderisiae (Anthericum) ‘Starlight’ (80) 39+40+62 mixas i ytorna A*
 40 72 Cosmos bipinnathus ‘Xanthos’, rosenskära ljusgul (110) 39+40+62 mixas i ytorna A*
 62 72 Salvia ‘Amistad’ (90-120), salvia blå 39+40+62 mixas i ytorna A*

B 37 160 Calamintha nepeta ‘Marvelette Blue’, stenkyndel (25) 37+61+66 mixas i yta 
B*
 61 160 Physostegia virginiana ‘Crystal Peak White’, drakmynta vit (40) 37+61+66 mixas i yta B*
 66 160 Senecio cineraria ’Silverdust’, silverek grå fl ikiga blad (30) 37+61+66 mixas i yta B*

C 58 300 Petunia x Calibrachoa ‘Beautical French Vanilla’, petuniahybrid vanilj med rost mitt 58+59+63 mixas i yta C*
 59 750 Petunia hybrida ‘Compact Famous Blue’ el. ‘Sanguna Cobalt Blue’, djupt blå petunia 58+59+63 mixas i yta C*
 63 225 Salvia argentea ‘Artemis’, silversalvia (25 blad) 58+59+63 mixas i yta C*

*OBS! Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
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VARHELYI + VARHELYI 3535

SOMMAR

Planteringsanvisningar

Tema PU

Urna T.N. med solitärbuske för Raoul Wallenbergs torg skala 1:20 (ca 2,3 kvm)
Nr   Antal  Sort             Anm.
42 6 Dichondra argentea ’Silver Falls’, silvernjurvinda    planteras enligt planprincip
45  6 Festuca galuca ‘Festina’, blåsvingel (20) fördelas jämnt i raden närmast ytterkant
           med  51+73
51 12 Nemesia sunsatia plus ‘Kiwano’, nemesia orange    45+51+73 mixas*
54 10 Osteospermum ecklonis ‘Astra Orange Sunrise’, stjärnöga, gul med rostöga 54+60 mixas*
60 20 Petunia hybrida ‘ Compact Famous Sky Blue 14’ el ‘Surfi nia Sky Blue’,
  ljusblå petunia       54+60 mixas*
67 3 Scaevola saligna ‘Farol White 13’, femtunga vit med blått inslag  planteras enligt planprincip
73 6 Verbena rigida ‘Polaris’, violverbena (40)      45+51+73 mixas*

Mittpjäs
-  - Pinus sylvestris ’Watereri’, miniatyrtall      solitär i mitten**

*Sorterna mixas jämnt över ytan. Enskilda sorter/färger planteras ej i grupper eller mönster.
**Befi ntlig mittpjäs, behålls hela året, ersätts vid behov i samråd med beställaren.

Befi ntlig
mittpjäs/solitär
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