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Familjemedlemmar (inklusive husdjur)

Namn Ålder Intressen

Checklista

Kundbeskrivning

Förväntningar
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Adress: Fastighetsbeteckning: Datum:

Kontaktperson: Tel. nr:

Stil, karaktär, stämning och personlighet … Vilken stil vill ni ha i er trädgård? Vilken karaktär och stämning? Markera 

de ord som passar bäst, skriv gärna till andra ord som stämmer med era förväntningar om er drömträdgård.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anspråkslöst Klassiskt Rofyllt

Avslappnat Kurvigt Romantiskt

Balanserat Lekfullt Sagolikt

Böljande Ljuvligt Snirkligt

Doftande Livfullt Spännande

Drömskt Minimalistiskt Stilrent

Elegant Modernt Strikt

Enkelt Naturligt Traditionellt

Ekologiskt Nostalgiskt Tryggt

Fridfullt Oförutsägbart Utmanande

Färgrikt Ordnat Uttrycksfullt

Gulligt Orgelbundet Varierat

Harmoniskt Originellt Vilt

Historiskt Propert Välkomnande

Inbjudande Prunkande Överraskande

Informellt Regelbundet
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Behov & önskemål
Praktiskt, nödvändigt och lustfyllt… Vad vill ni med er trädgård? Hur vill ni använda den? Längtar ni efter en pri-
vat oas, en plats för fest och umgänge, något för grannarna att beundra, en plats för barnen att leka fritt i eller vad?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Hur mycket tid vill ni lägga på trädgårdsskötsel?
❍ Så lite som möjligt   ❍ Mellan   ❍ Trädgård är ett fritidsintresse

Vad vill ni att er trädgård ska innehålla? Markera de funktioner och inslag som bäst speglar era behov och 
önskemål. Skriv till om det ni saknar inte finns med i listan.

Sittplatser Odling Fasta konstruktioner

Berså som förr i tiden Bärbuskar Altan

Plats med utblick/utsikt Drivbänk Belysning

Skuggig sittplats Fruktträdgård Friggebod

Skyddad plats för ro &vila Grönsaksland Grind

Solterrass Kryddträdgård Gångstig

Stor sten Pallkrage Inglasat uterum

Uteplats i kvällssolen Växthus Lusthus

Uteplats i middagssolen Trädgårdsskötsel Pergola

Uteplats i morgonsolen Kompost Plank 

Uteplats i skuggan Rishög Pool

Uteplats under tak Vattentunna Portal

Möbler Planteringsbord Spa

Hammock Bevattningsanordning Spaljé

Hängmatta Praktiskt & nödvändigt Staket

Krukor Cykelställ Stenmur

Sittgrupp Förråd Trappa

Solstol Hundgård Utedusch

Trädgårdssoffa Hushållskompost Utekök

Vilstol Parkering Färger

Planteringar Soptunna/skydd Vilka färger gillar ni?

Buskage av blommande buskar Tvättvinda/torklina

Perennrabatt Vedtrave

Rosenrabatt Barn & lek Vilka färger ogillar ni generellt?

Solitärträd Gräsmatta

Sommarblomsrabatt Gungor

Stenparti Lekstuga Vilka basfärger vill ni helst ha?

Träddunge Sandlåda

Woodland Studsmatta

Damm med vattenväxter Leksaksförvaring Vilken accentfärg vill ni ha?

Häck Trädkoja

Grusträdgård/grusbädd
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Platsens förutsättningar

Huset 

Hur stort är huset? (m2)

Byggår?

Enplans- eller tvåplanshus? ❍ Enplans    ❍ Tvåplans    ❍ Annat

Vilken färg och material är det på fasad och 
tak?

Vilka övriga byggnader finns på tomten?

Tomten 

Hur stor är tomten? (m2)

Vad är det bästa med er trädgård?

Var i trädgården trivs ni bäst?

Vad är det sämsta med er trädgård?

Var i trädgården trivs ni sämst?

Omgivningen

Finns behov av insynsskydd? ❍ Nej  ❍ Ja    

Finns behov av utsikt? ❍ Nej  ❍ Ja  

Finns ljud, lukter eller annat som stör 
omgivningen?

❍ Nej  ❍ Ja  

Gångar & stigar

Hur rör ni er i trädgården? 

Vilka gångvägar finns?

Behövs förändringar? ❍ Nej  ❍ Ja  

Nivåskillnader

Finns nivåskillnader på tomten?
❍ Nej  ❍ Ja   Om ja, var?

Växter & material

Vilka växter finns och vilka vill ni ha kvar, 
flytta eller ta bort?

Har ni någon favoritväxt ni absolut vill ha i 
er trädgård?

Vilka material finns och vad vill ni ha kvar/
återanvända?

Finns det något material (singel, natursten, 
betong, trä osv) ni gärna vill ha i er träd-
gård?
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Ståndort

Klimat

Vilken växtzon råder i trädgården? ❍ 1   ❍ 2   ❍ 3   ❍ 4   ❍ 5   ❍ 6   ❍ 7   ❍ 8  

Finns några köldhål? ❍ Nej  ❍ Ja

Finns varmare, skyddade platser? ❍ Nej  ❍ Ja

Jord

Hur är jorden att gräva i? ❍ Tung/svår
❍ Medel 
❍ Lätt

Hur djupt är matjordslagret? ❍ < 20 cm
❍ 20–30 cm
❍ > 30 cm

Finns daggmaskar? ❍ Inga/få
❍ Medel
❍ Många

Vilken färg har jorden? ❍ Mörk
❍ Mellan
❍ Ljus

Hur är jordens vattenhållande förmåga? ❍ Hög (fuktig/våt)
❍ Medel (frisk)
❍ Låg (torr)

Förekommer kirskål, brännässla och/eller maskros? ❍ Aldrig
❍ Ibland
❍ Ofta

Förekommer andra besvärliga ogräs så som kvickrot, 
åkertistel, parkslide eller liknande?

❍ Aldrig
❍ Ibland
❍ Ofta

Är jorden enhetlig eller är den olika på olika platser i 
trädgården?

❍ Enhetlig
❍ Olika

Ljus

Hur solbelyst är trädgården under sommarhalvåret? ❍ Sol (hela eller delar ligger i full sol mer än 6h/dag)
❍ Halvskugga (hela eller delar ligger i full sol mer än 6h/dag)
❍ Skugga (hela eller delar har inget direkt solljus

Vind

Finns lugna och vindskyddade områden i trädgården? ❍ Nej  ❍ Ja

Var ifrån blåser det oftast? ❍ Norr  ❍ Söder ❍ Öster ❍ Väster 

Vatten

Blir vatten stående någonstans efter regn? ❍ Nej  ❍ Ja

Är vissa platser torrare än andra? ❍ Nej  ❍ Ja

Har ni egen brunn? ❍ Nej  ❍ Ja
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Tid & budget

Vilken budget har ni för att göra om er trädgård? ………………………………………………………………………………………………………

När vill ni att förändringsarbetet ska vara klart? ………………………………………………………………………………………………………

Vad är mest angeläget att börja med? ………………………………………………………………………………………………………………………


