
1 

 

                                                                                   Beteckning: ______________ 

 

 

Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap. 
 

 

 

 

 

En trädgård med flera funktioner 
Gestaltningsförslag för utemiljön på  

Stenkyrka Mejeri, Hotell och Restaurang, 

Stenkyrka, Gotland 
 

 

 

 

 

Eva Kull 
December 2009 

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp, B-nivå 

Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap 
 

 

 

 

Trädgårdsmästareprogrammet med inriktning mot hälsa och design 

Examinator: Benita Andersson Handledare: Ingela Edkvist 

 



 

 

2 

En trädgård med flera funktioner 

 

Gestaltningsförslag för utemiljön på 

Stenkyrka Mejeri, Hotell och Restaurang, 

Stenkyrka, Gotland 

 

  

 

av Eva Kull december 2009 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot Hälsa och Design 

Högskolan i Gävle 

Trädgårdsmästareprogrammet med inriktning mot hälsa och design 

 

 



 

 

3 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 3 

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Syfte ............................................................................................................................................ 5 

Frågeställning ............................................................................................................................. 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Etik .............................................................................................................................................. 6 

Bakgrund .................................................................................................................................... 6 

Gestaltning av offentlig miljö ................................................................................................. 6 

Miljöpsykologi ......................................................................................................................... 9 

Corporate garden ................................................................................................................. 10 

Stenkyrka Mejeris historia .................................................................................................... 10 

Inventering av tomten .......................................................................................................... 11 

Sammanställning av ägarnas önskemål, enkät ..................................................................... 14 

Resultat av egna frågor ......................................................................................................... 15 

Växtförutsättningar .............................................................................................................. 16 

Summering ............................................................................................................................ 16 

Processbeskrivning ................................................................................................................... 17 

Privat zon Garagets uteplats samt rabatt ............................................................................. 18 

Halvprivat zon Hotellets entré och tillhörande uteplats ...................................................... 20 

Halvoffentlig zon ................................................................................................................... 23 

Ny uteplats under boken mitt på gräsmattan .................................................................. 23 

Renovering av befintlig uteplats bakom röda huset......................................................... 25 

Corporate garden Området mellan hotellet och vägen. ...................................................... 28 

Kritisk analys ............................................................................................................................. 30 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 31 

Nyckelord ................................................................................................................................. 31 

Referenser ................................................................................................................................ 32 

Tryckta .................................................................................................................................. 32 

Elektroniska .......................................................................................................................... 32 



 

 

4 

Foton och illustrationer ........................................................................................................ 34 

Bilagor ....................................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 Mailkontakt med ägarna ......................................................................................... 35 

Bilaga 2 Ifylld checklista inför trädgårdsdesign & rådgivning............................................... 37 

Bilaga 3 Privat zon Ritning garagets uteplats ....................................................................... 39 

Bilaga 4 Privat zon Planteringsplan garagets rabatt ............................................................. 40 

Bilaga 5 Privat zon Växtlista garagets uteplats och rabatt ................................................... 41 

Bilaga 6 Halvprivat zon Växtlista uteplats vid hotellentrén ................................................. 42 

Bilaga 7 Halvoffentlig zon Ritning pergola ............................................................................ 44 

Bilaga 8 Halvoffentlig zon Växtlista pergola ......................................................................... 45 

Bilaga 9 Corporate Garden Växtlista .................................................................................... 45 

Bilaga 10 Situationsplan ....................................................................................................... 46 

Bilaga 11 Situationsplan med förklarande text .................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Eva/Documents/Examensarbete%20&%20Praktik/Evas%20arbete.doc%23_Toc248484514


 

 

5 

Inledning 
 

Inom vissa branscher blir det allt vanligare att bedriva näringsverksamhet i direkt anslutning 

till den egna bostaden. Detta ställer ett flertal krav på näringsidkaren, bl.a. dilemmat 

offentlig kontra privat yta.  

För kunden/besökaren är det viktigt att veta vilka områden som är tillgänglig för 

honom/henne och vilka som är privata. 

För något år sedan blev jag tillfrågad om att göra ett förslag till gestaltning av utomhusmiljön 

tillhörande Stenkyrka Mejeri Hotell och Restaurang i Stenkyrka på Gotland.  

På sommaren bedrivs här näringsverksamhet och två familjer arbetar och bor här. 

Trädgården bör därför innehålla plats för hotellets och restaurangens gäster men även för de 

privat boende. 

Jag kommer att använda denna plats för att undersöka vad man som gestaltare kan göra för 

att tydligöra en trädgård. 

Syfte 
 

Att utforma ett gestaltningsförslag som rymmer yta för både privat och offentlig miljö i en 

och samma trädgård. 

Förslaget kommer att exemplifieras på Stenkyrka Mejeri Hotell och Restaurang. 

Frågeställning 
 

Vilka teorier kan ge stöd och verktyg för utformningen av en trädgård med flera olika 

funktioner? 

Metod 
 

Kartor rekvirerades från Gotlands kommun och även Lantmäteriverket. 

Litteratur om offentlig gestaltning, miljöpsykologi och corporate garden söktes i rapporter 

som var tillgängliga via internet och i tryckt litteratur. 

Sökord var bl.a. offentlig gestaltning och miljöpsykologi. 
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Inför kommande platsbesök sändes en enkät ut rörande ägarnas önskemål för trädgården, 

denna hämtades gratis från Slottsträdgården Ulriksdals hemsida (2009 elektroniska media). 

 

Den kompletterades med egna frågor rörande företagets profil och om vad som inte fick 

ändras i nuvarande disposition av tomten. 

 

Besök på plats genomfördes i slutet av oktober 2009 tillsammans med ägarparet. 

På plats fick jag en guidad tur av hotellträdgården med ägarna. Därefter mättes trädgården 

och under arbetets gång diskuterades trädgårdens layout samt befintlig växtlighet i form av 

rabatter, buskar och träd. Jordprov togs också på terrassen utanför hotellets entré. 

Då det inom ramen för detta arbete inte finns tid att gestalta hela trädgården bad jag ägarna 

delge sina önskemål angående de olika områdena i trädgården. Under arbetets gång kom 

även ytterligare information fram om ägarnas preferenser vad gäller växter och övriga 

material. 

En situationsplan har utförts samt förstoringar på de platser där det var befogat, rabatter 

och dylikt. Några perspektivbilder har också utförts. Dessa har sedan scannats och bifogats 

till detta arbete. 

Etik 
 

Då jag känner platsen och ägarna väl sedan tidigare har jag under hela mitt arbete försökt att 

förhålla mig till endast den information som framkommit i enkäten, mail konversation och 

under de samtal som fördes under platsbesöket. Dock har jag utnyttjat tidigare inhämtad 

kunskap vid något tillfälle då det gäller växtvalet i trädgården. 

Bakgrund 
 

Här redovisas relevant forskning rörande utformning av vår bostadsnära utemiljö, vilka 

miljöer som skapar lugn och trygghet samt om trädgården, företagets ansikte utåt. 

 

Gestaltning av offentlig miljö 

 

Sökning har skett på internet och i böcker efter grundprinciper för gestaltning av offentlig 

miljö som går att applicera på en hotellträdgård. Det som funnits är forskning och 
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information om riktlinjer för bostadsgårdar. Då det finns stora likheter mellan bostadsgårdar 

och denna hotellträdgård, flera boende som delar på en yta, behov av både privata och 

publika områden mm, så kommer denna forskning att användas i detta arbete.  

I Boverkets rapport ”Gårdsutveckling i Miljonprogramsområden” beskrivs ett verktyg för 

restaurering av bostadsgårdar som Skanska, landskapsarkitektkontoret Landskapslaget och 

Wallenstam fastigheter testat och vidareutvecklat. Det innehåller information som kan 

behövas för att åta sig dylika projekt. 

Här skildras ett sätt att se på och indela bostadsgårdens yta, begreppet ”zonering”. 

Att ha kännedom om zonering och vad det innebär kan hjälpa gestaltaren att förstå vad som 

bör finnas på en bostadsgård. 

Man talar om gårdens fyra zoner; 

 Privat; t.ex. en egen uteplats eller området precis utanför fönstren på en lägenhet i 

markplan. Dessa platser ligger alltid i direkt anslutning till huset och de ska vara 

tydligt avgränsad.  

 Halvprivat; t.ex. trapphus och området utanför porten. Här känner man de personer 

som man möter och gör man inte det så reagerar man. En sittplats här inbjuder till 

gemenskap. 

 Halvoffentlig; t.ex. sittplatser och lekplatser på gården. Här känner man troligen inte 

igen alla man möter. 

 Offentlig; t.ex. parkeringsplatser, gator och områden utanför gården 

 

Zonerna kan överlappa varandra och var gränsen går är inte alltid så tydligt. Var gränsen 

mellan halvoffentlig och halvprivat går är svårast att skilja ut. 

Dock hjälper tydliga zoner de som vistas på gården och det skapar trygghet.  

En zon kan markeras med t.ex. en stödmur eller en häck. Det är också viktigt att arbeta med 

rumsligheten för att förtydliga zonerna (2008). 

  

Nästa del rörande bostadsgårdens innehåll hämtas från forskningsrådet Formas; 

”Bostadsgården; vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt” som landskapsarkitekt mm Eva 

Kristianssons baserar på sin egen doktorsavhandling ”Rymlighetens betydelse. En 

undersökning av rymlighet i bostadsgårdens kontext”. Här skriver hon om betydelsen av 

rymlighet samt om gårdens fyra roller; 
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Gården som; 

 Bostadsnära uterum; Gården ska fungera som rekreationsmiljö för de boende. En 

förutsättning för detta är att den innehåller platser för olika aktiviteter för många och 

för få. Gårdens användbarhet är beroende av dess utformning. 

 Lekmiljö; Rymlighet är en förutsättning för gården som lekmiljö och utformningen 

påverkar barnens lekar.   

 Mötesplats; Det inger trygghet och trivsel att känna sina grannar, att se andra och bli 

sedd. 

 Utsikt; Ger oss synintryck då vi passerar den och då vi ser ut på den genom fönstret. 

Grönska på gården är viktigt, likaså att gården är väl skött (2007). 

 

Ytterligare en tänkvärd definition på vad en bostadsgård bör innehålla återfinns i Movium 

bulletin nr 2/2007. Här intervjuas landskapsarkitekt Anders Jönsson vid Ander Jönsson 

Landskapsarkitekter AB i Stockholm om hur han definierar en bostadsgård; 

 Avgränsning; Den ska vara tydligt avgränsad mot omgivningen. Ansvarskänsla 

korrelerar med avgränsningen, är inte gården tydligt avgränsad förlorar man 

kontrollen på vilka som rör sig där och det blir svårare att ta ansvar och gårdskänslan 

försvinner. 

 Tillgänglighet; Det skall vara lätt att ta sig ut på gården från huset. 

 Användbarhet; Det ska finnas plats för många olika aktiviteter. Gården ska fungera 

som en förlängning av den egna bostaden och ska precis som den egna bostaden 

kännas trygg. 

 

Anders Jönsson definierar också vad som är kännetecknande för en bra bostadsgård; 

 

 rum i rummet 

 en samlad, fri och öppen yta 

 växter med trädgårdskaraktär 

 beständighet genom god kvalitet (ibid. s. 5) 
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Med detta menar han att rymligheten är viktig, att trädgårdsväxter gör så att gården får en 

mer privat än offentlig karaktär samt att ” Kvalitet är en känslomässig signal om att någon 

gjort någonting med omsorg”(ibid). 

Vill man ytterligare öka på gårdens kvalité kan man tillföra t.ex. konst, vatten eller 

odlingsmöjligheter (2007). 

 

Miljöpsykologi 

 

Den del av miljöpsykologin som relaterar till hur människan påverkas av vistelse i trädgård 

och fri natur har studerats flitigt under utbildningen på trädgårdsmästarprogrammet.  Det 

har varit intressant att lära om hur trädgårdar används i vården i vitt skilda sammanhang 

såsom inom rehabilitering vid stressrelaterade sjukdomar men också som ett hjälpmedel att 

stimulera det viktiga minnesarbetet som är ett sätt att förankra demenssjuka i nuet. Det 

mesta av de vi lärt oss om gestaltning för olika patientgrupper fungerar alldeles utmärkt 

även för friska. 

Den del som kändes relevant för detta arbete och som tidigare har nämnts i texten rörande 

offentlig gestaltning är känslan av trygghet. Tanken är att för att trivas och vilja vistas i en 

utemiljö så vill man känna trygghet.  

Roger Ulrich skriver i antologin Healing Gardens om den evolutionära teori som innebär att 

vi har en nedärvd förmåga att återhämta oss från stress i vissa naturmiljöer. Naturen är som 

mest helande om den innehåller gröna växter, stilla eller porlande vatten, öppenhet som 

savannen, ett fridfullt djurliv samt inger en känsla av trygghet (1999).  

 

I ”What Makes a Garden a Healing Garden?” samlar Ulrika A. Stigsdotter och Patrick Grahn 

de teorier som begreppet ”Healing gardens” vilar på.  En av de rapporter som citeras är 

”Evolutionary persistence of memory-like processes” av R G Coss (1991). Han menar att 

människan är anpassad till ett liv nära naturen och kan därför återhämta sig i denna miljö. Vi 

har en nedärvd förmåga att reagera på våra omgivningar. De kan ge oss signaler om hot, 

t.ex. mörka trånga utrymmen medan andra kan få oss att slappna av, t.ex. utsikten över en 

spegelblank tjärn eller en sommaräng (2002). 

 

En annan forskare som har påtalat vikten av trygghet är Johan Ottoson. 

I ”Naturens betydelse i en livskris” skriver han om sina upplevelser i naturen under 

rehabiliteringen av den hjärnskada han ådrog sig 1991 efter att ha blivit påkörd av en bil. 
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Han beskriver där det stöd naturen gav honom, främst de stora, mossbeklädda stenarna och 

de plana hällarna men även de gamla träden. 

Vandringarna i skogen runt sjukhuset utmanade hans gränser men gav honom samtidigt 

trygghet. (2001)  

 

Corporate garden 

 

Corporate garden är ett relativt nytt begrepp i trädgårdssammanhang och det inte finns 

mycket skrivet om det. 

Översatt från engelskan betyder det företagsträdgård.  Begreppet omfattar dock mer än så. 

I de flesta texter som återfinns på internet handlar det om att trädgården saluför ett företag 

men i vissa fall även om att erbjuda en positiv utemiljö för de anställda. 

 

Några definitioner återfinns på internet;  

 Madeleine Tunbjer, som arbetar med landskapsdesign, skriver på sin hemsida att ” en 

corporate garden handlar om återhämtning, inspiration och kommunikation” och 

även att den ”kan bli en del i företagets kreativa och visuella strategi”  

( Tunbjer 2009 elektroniska media) 

 

 Greenacres TLC, ett engelskt företag inom trädgårdsskötselbranschen beskriver 

corporate garden som att trädgården är företagets ansikte utåt  

( Greenacres 2009 elektronisk media) 

 

Karin Snell som är tidigare student på trädgårdsmästarprogrammet beskriver det i sitt 

examensarbete ”Trädgård som bygger varumärke ” som ”att levandegöra ett varumärke” 

(Snell 2007). 

 

Stenkyrka Mejeris historia 

 

Stenkyrka Mejeri uppfördes under åren 1928–30. Det var det första huset på Gotland som 

byggdes helt i betong. Mejeriet la ner sin verksamhet på Valborgsmässoafton 1952. 

Därefter drevs åkeri fram till mitten av 90- talet. 

Se Bilaga 1. 

 

I nuvarande ägarnas regi drivs hotellet sedan sommaren 2006. 
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Inventering av tomten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellet ligger i Stenkyrka socken på nordvästra Gotland, ca tre kilometer från havet och 

precis invid väg 149 (figur 1).  

 

Bland det första jag gjorde i detta arbete var att beställa kartor från Gotlands kommun. Det 

visade sig senare att dessa inte kunde användas av Arkitektkopia då de var doc. filer där det 

inte gick att separera texten från kartan. De hänvisade mig vidare till Lantmäteriverket på 

Gotland.  Då jag kontaktade dem visade det sig att större delen av personalstyrkan var på 

någon kurs och damen i växeln hänvisade till Lantmäteriverkets kundcenter i Gävle. Där 

kunde jag äntligen hämta kartor någon dag senare då jag ändå var uppe på handledning. 

Då jag besökt platsen tidigare kunde jag snabbt konstatera att dessa kartor inte stämde helt 

överrens med verkligheten. Formen på hotellet stämde inte och jag tyckte att tomten var för 

stor ut mot vägen. 

Från Lantmäteriet meddelade man då jag hämtade kartorna att kartmaterial uttaget från 

AutoKa-Vy kan differentiera på någon meter. Då tomten är på cirka 4000 m² så var jag inte 

speciellt orolig över detta. Skillnaden var dock betydligt större i detta fall. Efter att ha ritat 

om kartan ser det ut som att husen står fel på kartan då jag fått för mycket tomt på 

framsidan av hotellet och lite för lite på baksidan! Jag har därför kontrollmätt i de områden 

som ska gestaltas och har låtit det andra vara. Att mäta upp hela tomten kändes inte 

nödvändigt och skulle ta för mycket tid.  

Tomten är cirka 4000 m² stor med fyra större byggnader inklusive hotellet.  Tre av dessa hus, 

hotellet inkluderat, ligger utmed vägen. Dessa hus ligger i en sluttning och det är nedanför 

denna som större delen av tomten finns. 

 

 

Stenkyrka Mejeri 

Hotell & Restaurang 

Figur 1; Karta över norra 

Gotland 
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Nedan följer en kort presentation av tomten med fotografier. På de platser som kommer att 

gestaltas i detta arbete kommer fotografier under respektive plats i avsnittet 

”gestaltningsprocessen”. 

 Framför hotellet och utmed vägen täcks ytan av gräs och ett antal almar i varierande 

storlek samt en stor poppel. På gräsmattan mitt framför hotellet står en stor syren. 

Här finns även två infarter till hotellet samt plats för några bilar att parkera (bild 1). 

 

Bild 1; Framsida hotellet. 

 Nedanför hotellet finns en stor gårdsplan täckt av grus, härifrån når man garagen i 

källaren under resturangens veranda och hit levereras resturangens alla varor (bild 

2).  

 

Bild 2; Nedanför hotellet. 
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 Innanför grusplanen finns en stor betongplatta som tidigare brukades då åkeriets 

bilar tvättades, nuförtiden spelar barnen basket och landbandy här (bild 3).  

 Bortanför betongplattan tar gräsmattan vid. Här finns några stora bokar, en björk, en 

hassel samt några fruktträd i varierande ålder och kondition. Här finns även en 

sandlåda, en gunga i den ena boken och lite längre bort löper tvättlinor mellan 

träden där hotellets tvätt torkar sommartid. Tomten avgränsas mot åkern i väster av 

en stenmur (bild 3). 

 

Bild 3; Betongplattan och trädgården. 

 

 Utanför hotellets entré finns en uteplats på en grästerrass. 

 

Väster om huvudbyggnaden finns ett relativt förfallet hus som väntar på renovering. Detta 

hus benämns i fortsättningen av texten som ”Röda huset”. Här bakom finns en yta som i 

nuläget inte utnyttjas alls. 

 

 Bakom Röda huset finns också ett förfallet trädgårdsrum bestående av en liten 

pergola i järn och några tynande klängväxter. 

 De båda privata bostadshusen ligger öster om hotellet och har sina uteplatser 

utanför sina respektive entréer. Det som ligger längst ned i trädgården bebos av 

ägarna. Det är ett renoverat hönshus och benämns i fortsättningen av texten som 

”Hönshuset” (bild 4). 
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 I det andra privata huset som ligger bredvid hotellet bor sommartid ägarnas vuxna 

dotter med make och tre barn i åldrarna 6-12 år. Detta hus var förut ett garage och 

benämns i fortsättningen av texten som ”Garaget” (bild 5). Bakom garaget växer röda 

rosor mot husväggen och övrig yta ut mot vägen täcks av gräsmatta och på denna 

står en alm samt en busskur tillhörande landsortstrafiken. 

Ett flertal gamla träd och buskar planerar ägarna att ta bort och de har därför inte 

redovisats i text eller på situationsplanen. 

 

Sammanställning av ägarnas önskemål, enkät 

 

Trädgårdskaraktärer ägarna uppskattar är naturlika och vilsamma. Deras drömträdgård 

skulle innehålla bersåer och ljudet av porlande vatten samt favoritväxterna; rosor, klematis 

och humle. 

Om det får önska fritt så skulle de vilja ha följande element i sin trädgård; köksträdgård, 

kryddväxter, gräsmatta, klätterväxter, prydnadsträd t.ex. en sent blommande magnolia, 

fruktträd, gärna fikon samt bärbuskar, stenparti, pergola vid sandlådan samt det porlande 

vattnet! 

Viktiga funktioner i trädgården är ytor för lek och aktivitet, sittplatser, uteplatser samt en 

kompost.   

Bild 4; ”Hönshuset” Bild 5; ”Garaget” 
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Intervjufrågor angående trädgårdsanläggning har hämtats från Slottsträdgården Ulriksdal 

(2009 elektroniska media samt bilaga 2). 

 

Resultat av egna frågor 
 

Förutom det tidigare nämnda frågeformuläret lades några egna frågor till. Dessa frågor 

ställdes för att inte ändra på något i trädgården som ägarna önskade bevara intakt. Det 

framkom då att vägen ner till baksidan av hotellet måste lämnas fri så att garagen i källaren 

på hotellet kan nås och resturangens varutransporter kan komma fram. Yttermera var de 

väldigt förtjusta i tomtens stora bokar och fruktträden så dessa måste bevaras. 

För att få något grepp om företagets profil så ställdes även frågor om denna. 

Hotellets målgrupp är turister i alla åldrar och av olika nationaliteter samt mindre 

konferenser, kickoff och deltagare i workshops.  

De vill att trädgården, i likhet med hotellet, skall kommunicera lugn, ljus, hemkänsla, 

livsglädje, enkelhet och rofylldhet. 

Se Bilaga 1. 

 

 

 

 

Vid mitt besök på plats framkom lite extra information gällande ägarnas önskemål vad gäller 

växtvalet. Det framkom att de förutom tidigare nämnda växter även uppskattade pipranka, 

murgröna och smultronschersmin. Däremot var hortensior i alla dess former ingen favorit. 

De föredrog an avskalad, vilsam stil med blandade material, t.ex. trä och sten. Rost är också 

en favorit. Ägarna vill också gärna ta vara på de färger som ofta förknippas med Gotland; 

lavendelblått (bild 6), vallmorött (bild 7) samt gråa till kalkvita nyanser (bild 8).  

Vid förfrågan om vad de ville prioritera i trädgården så var det att locka ut hotellgästerna i 

trädgården genom att skapa flera sittplatser samt bevara ytorna för lek. 

Bild 6; lavendel Bild 7; vallmo Bild 8; Aursviken, Fårö. Illustration  

av gråa till kalkvita nyanser 
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Växtförutsättningar 

 

Här har hänsyn tagits till ståndort, jordprov, ägarnas önskemål samt tidigare observationer 

av växtmaterial i omgivningarna (bild 9-12). 

Större delen av trädgården återfinns nedanför de tre stora husen som ligger utmed vägen. 

Denna del är skyddad i norr av skog, i söder av husen och stora träd, i öster av grannens hus, 

träd och buskage och i väster delvis av muren och buskage. 

 

 

 

 

Bestämning av jordart utförs med hjälp av så kallat rullprov. Jord togs från en rabatt på 

terrassen utanför hotellets entré. Detta prov visar som misstänktes sandig morän.  Jorden är 

formbar men går inte att rulla (Jordbestämning 2009 elektroniska media).  

Jorden känns också väldigt mager. 

 

Summering 

I mitt gestaltningsförslag kommer jag att fokusera på tydlighet, trygghet och tillgänglighet. 

Från Boverket tar jag med mig begreppet zonering, ett sätt att tydliggöra, förenkla och skapa 

trygghet i den bostadsnära utemiljön (2008). 

Från landskapsarkitekt Eva Kristiansson hämtar jag tankarna om att gården ska fungera som 

rekreationsmiljö för de boende, att den ska innehålla platser för olika aktiviteter för många 

och för få samt att skapa eller i detta fall bevara lek ytor för barnen (2007).  

Från landskapsarkitekt Anders Jönsson hämtar jag tillgängligheten som en förutsättning för 
gårdens användbarhet, begreppet ”rum i rummet”( s. 5) och hans uttalande om kvalité 
(2007). 

Bild 9; väddklint Bild 10; murgröna Bild 11; 

jättekungsljus 

Bild 12; cikoria 
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Från miljöpsykologin, Roger Ulrich m.fl., tar jag med mig begreppet trygghet och försöker 
använda mig av faktorer som skapar trygghet, t.ex. en lagom öppen miljö som erbjuder både 
skydd och utsikt(1999). 

Från Greenacres TLC hämtar jag förhållningssättet att trädgården är ”företagets ansikte 
utåt” (2009). 

Detta kommer att sammanföras med ägarnas önskemål för trädgården. 
Slutligen vill jag att trädgården skall fungera som en förlängning av den privata bostaden, 
hotellrummet och företaget! 
 

Processbeskrivning 

 

För att utnyttja den kunskap som inhämtats i bakgrunden så gestaltas i designprocessen 

områden tillhörande de olika zonerna; privat, halvprivat och halvoffentlig samt ett område i 

enlighet med corporate garden konceptet (figur 2). Följande platser i trädgården har valts ut; 

 

 
 

Figur 2; Karta över zoner som gestaltas i processbeskrivningen. 

  

 

Härefter följer utförlig områdes-/zonbeskrivning med foton, skisser och ritningar. 

Corporate garden 

Området mellan hotellet och vägen. 

 

Halvoffentlig zon 

Uteplatser i trädgården;  

1. En ny under den största boken mitt på 

gräsmattan  

2. Renovering av en befintlig bakom röda 

huset. 

Halvprivat zon 

Entrén till hotellet med 

tillhörande uteplats. 

 

Privat zon 

Garagets område utanför entrén och 

utanför fönstren som vetter mot 

restaurangens uteservering. 



 

 

18 

Privat zon Garagets uteplats samt rabatt 

 

Garagets område utanför entré och under fönstren i väster som vetter mot restaurangens 

uteservering (bild 13). Man får ingen känsla av att detta område är privat då det inte skiljer 

sig från omgivande ytor. 

Garaget valdes för att visa principerna för den privata gestaltningen då ägarnas egen 

uteplats i det närmaste är färdigbyggd.  

 

 

Bild 13; Garagets område utanför entré samt under fönstren mot restaurangen. 

Jag planerar in ett trädäck i gotländsk kärnfuru som får ligga i markhöjd in mot husväggen då 

sidodörren är i markhöjd. Valet av trädäck korresponderar med det som redan är lagt 

utanför hönshuset. Däcket bör även ges ett staket runtom, det ska vara i samma stil som det 

ägarna planerar uppföra runt hönshusets altan. Då marken sluttar något kommer 

zongränsen markeras av en liten höjdskillnad, staketet samt de olika materialen, grus kontra 

trä.  

För att ge skydd i ryggen och skydda mot insyn från granntomten uppförs i bakkant av 

trädäcket ett kombinerat plank/spaljé med klättrande murgröna på. Murgröna är Gotlands 

landskapsväxt och trivs bra i omgivningarna, se bild från Lickershamn (bild 14). 
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Det är svårare att skydda mot insyn från restaurangen då den ligger så pass mycket högre än 

garagets uteplats. Det skulle behövas ett fullvuxet träd för att ge insynsskydd. Detta är inte 

praktiskt genomförbart då det av utrymmesskäl inte får plats och därtill skulle det ta bort all 

kvällssol, vilket inte är önskvärt. Ett alternativ kunde vara ett parasoll modell större att ha 

ovanför matgruppen för att blockera insynen ovanifrån tillfälligt. 

Till huvudentrén byggs en bred trätrapp som förlängs i sidled under köksfönstret och skapar 

därmed extra sittplatser, förvaring under lock samt avställningsyta. 

En hel del tankemöda har ägnats åt hur man skulle kunna få till någon växtlighet på altanen 

utan att behöva odla allt i krukor. En idé var att infoga t.ex. pallkragar redan då man byggde 

däcket och därmed kunna få jordkontakt för växterna. Efter att ha ritat in några pallkragar 

såg dock altanen ut som ett schackbräde. Jag vände och vred på problemet och kom ihåg att 

jag för länge sedan läst om någon som använde sig av betongrör istället för dyra 

utomhuskrukor. Förutom att rören var billigare var de också frosttåliga. 

Betong kopplar till hotellet som var det första huset på ön som byggdes helt i betong. 

Gotland har för övrigt haft cementfabrik sedan slutet av 1800talet, först i Visby (Cementa 

2009 elektroniska media) och numera i Slite. Det finns också flera formgivare på ön som har 

en förkärlek för materialet, bl.a. Stina Lundholm på Skulpturfabriken i Boge utanför Slite. 

Så för att bryta upp kantigheten i däcket så ordnas plats för odling och prydnadsväxter i 

brunnsringar i betong. Dessa finns att tillgå i diverse bredder och höjder, se bland annat på 

Betongfabrikens hemsida (2009 elektroniska media). 

För ritning över uteplats, se bilaga 3. 

Bild 14; Murgröna 

I Lickershamn 
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För att markera utrymmet utanför garagets fönster i väster som privat område anläggs här 

en rabatt med torktåliga växter. Rabatten dras ut ca trettio centimeter från husväggen för 

att lämna utrymme för dränering samt att ge växterna större chans till regnbevattning. 

Rabatten avgränsas mot grusvägen av en kant kullerstenar (figur 3). 

 

Figur 3; Rabatten utanför ”garaget”. 

Förutom inritat växtmaterial så växer väddklint och cikoria i omgivningen, dessa får gärna 

sprida sig in i rabatten. För planteringsplan se bilaga 4 samt växtlista bilaga 5. 

 

Halvprivat zon Hotellets entré och tillhörande uteplats 

 

 

Bild 15; Hotellets entré 
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Det är inte helt lätt att hitta hotellentrén om man inte vet var den är. I dagsläget göms den 

nästan helt av en vildvuxen bokharabinda som ägarna beskär hårt varje år men som ändå tar 

alldeles för mycket plats (bild 15). 

Ägarna har nu tröttnat på tukta den och kommer försöka ta bort den. 

Vad som kan göras av utrymmet är inte riktigt klart då denna ”arkitektens tröst” i sig 

gömmer en gammal delvis nedknackad skorsten. 

Mitt förslag för entrén är beroende på vad som går att göra åt skorstenen. Går den att ta 

bort skulle man få ett utmärkt skyddat läge att odla något exklusivt, t.ex. ett fikonträd. Går 

skorstenen inte att få bort så skulle jag föreslå en annan klätterväxt; t.ex. klematis ’Summer 

snow’. Den är förvisso också starkväxande men är lättare att tukta än bokharabindan. 

Dessutom har den ett värde i sin långa blomning. 

I båda fallen skulle jag vilja placera en ”ljugarbänk” framför så att man kan slå sig ner en 

stund om man vill. 

Nu till området utanför hotellentrén. 

 

Bild 16; Uteplats vid hotellets entré. 

I dagsläget en terrasserad gräsplätt med rabatter i kanterna ovanför den övre muren och i 

kant med den nedre muren samt mot hotellets vägg (bild 16). Den övre rabatten med 

lavendel önskar ägarna spara, annars får jag fria händer med området. Då det framkommit 

önskemål från både innehavarna och resturangens kock om en örtagård så förlägger jag den 
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här nära köksingången. Jag kombinerar den med en lättillgänglig uteplats för hotellets gäster 

(figur 4). 

Då platsen är omgärdad av två hus och två låga murar ger den ett kantigt intryck. Jag vill göra 

den mer organisk och markerar uteplatsen som ellips och försöker passa in den så att dörrar 

och trappor nås utan att kliva i rabatterna. Det låter sig inte göras helt utan jag får på ett 

ställe markera formen i ett annat markmaterial, smågatsten. Resten av uteplatsens golv 

läggs i kalksten, ett lokalt material som motsvarar ägarnas önskemål. Mellan fogarna 

planteras grå- och backtimjan som får sprida sig fritt. 

I rabatterna planteras örtkryddor, annueller och perenner. 

För att få upp höjd i rabatterna planteras humle och luktärtor, den första finns med på 

ägarnas önskelista. Humlen får klänga på störar och till luktärtorna görs växttorn i 

armeringsmatta, ett material som rostar lätt och faller ägarna i smaken. 

För växtlista se bilaga 6. 

 

 

Figur 4; Hotellentré och uteplats 
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I nuläget står här endast ett stort bord och stolar, jag byter ut dessa mot flera mindre av 

typen cafébord med tillhörande stolar. På så sätt öppnar jag området för flera personer, det 

är ju som bekant lättare att slå sig ner vid ett eget bord än vid någon som man inte känner. 

För att underlätta passagen ner i trädgården breddar jag den nuvarande lilla trappen som i 

nuläget ligger i ena kanten invid hotellväggen samt flyttar ut den mitt på terrassen och gör 

den därmed mera synlig. 

Genom en mer synlig utgång till resten av trädgården ökas tillgängligheten och med något 

spännande i blickfältet ökar chansen att man fortsätter ut i resten av trädgården. 

 

Halvoffentlig zon 

 

Två stycken uteplatser i trädgården;  

Ny uteplats under boken mitt på gräsmattan 

  

                       

Bild 17; 

Under boken 
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En av anledningarna att gestalta trädgården är att locka ut gästerna i trädgården. I nuläget 

finns bara utrymmen som lockar ut barnen; sandlådan, stora lek ytor samt gungan i den 

största boken. Till förmån för en sittplats som kan brukas av både stora som små tas gungan 

under den ena boken bort (bild 17). 

Jag har alltid gillat idén med en sittplats under ett träd och de finns en uppsjö av förslag på 

sådana bänkar i snickra själv handböcker. Det känns inte riktigt som om det skulle fungera i 

detta fall då boken är så stor och nivåskillnaden från ena till andra sidan skulle göra den 

opraktisk. Inspirationen till denna uteplats cyklade jag förbi på vägen hem från centrum för 

några veckor sedan. I trädgården till ett dagis på väster i Örebro hade man byggt en relativt 

stor plattform i trallvirke under ett äppelträd. En härlig och skyddad sittplats som lätt skulle 

kunna anpassas till den stora boken (figur 5). 

 

 

Figur 5; Sittplats under boken. 
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Innan man börjar projektera för en dylik uteplats på mejeriet tycker jag man bör ta dit en 

arborist för att kontrollera att trädet är friskt så att inga stora grenar hotar att falla ner i 

huvudet på den som sitter här. Sen får man ta bort alla rotskott och även i fortsättningen 

rensa med jämna mellanrum.  

Vad gäller däckets storlek så måste man tänka på att det inte blir så stort att det hindrar 

trädets vattenupptag, dock ingen större risk i detta fall om man utformar det som den 

sittplattform den är ämnad som. 

Eftersom marken lutar kan man kanske behöva göra ett extra trappsteg i nederkant.  Under 

trallet bör man ha markduk som förankras väl på plats för att förhindra att ogräs växer upp. 

Konstruktionen kan göras så att man kan lyfta av ovansidan av däcket om man händelsevis 

behöver komma åt något som råkat ramla ner under eller för att ta bort rotskott och ogräs. 

Jag skulle föreslå att göra däcket i samma material som trädäcken på uteplatserna, gotländsk 

kärnfuru, dels för att hålla ihop trädgårdens design och dels för att det grånar när det åldras 

vilket ger ett naturligt intryck och står bra mot bokens gråa stam. Då däcket är klart skulle jag 

pynta det för att göra det ännu mer inbjudande. Sittdynor och kuddar, några blommor i 

kruka och/eller i ampel hängande från trädet får utgöra rekvisitan. 

Är man nyfiken och observant och har kommit ut så här långt i trädgården kan det hända att 

man får syn på ytterligare något som kan locka en längre ut i trädgården, in bakom det röda 

huset. 

Renovering av befintlig uteplats bakom röda huset 

 

 

Bild 18; Uteplats 

bakom röda huset 
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Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv är denna lilla uteplats i sitt nuvarande skick ett 

skolexempel på vad som inte uppfattas som inbjudande eller trygghetsskapande. Taggiga 

växter växer in i den redan innan begränsade ytan, detta signalerar var för sig fara. 

Växtmaterialet är också på vissa platser i pergolan så pass glest att det uppskattade skyddet i 

ryggen uteblir (bild 18).   

Ett av ägarnas önskemål om prioriteringar omfattade detta lilla uterum. För att fräscha till 

det krävs en rad åtgärder. Till att börja med bör man kontakta en smed som kan renovera 

järnpergolan. I bakgrunden citerade jag Landskapsarkitekt Anders Jönsson då han i en 

intervju i Movium bulletin nr 2/2007 sa att ” Kvalitet är en känslomässig signal om att någon 

gjort någonting med omsorg” (s. 5). Jag tycker att det är en viktig iakttagelse som man bör 

förhålla sig till. 

Området bör även rensas upp. Den gamla syrenhäcken som avgränsar tomten mot ängen 

västerut kommer allt närmare och måste gallras och tas in rejält. I vänster bakkant av 

pergolan står en syren till och en vildros och ytterligare en ros har klämt in sig mellan 

pergolan och häcken.  Alla dessa växer inåt i sittplatsen. Sen finns det ett litet 

Engelmannavin som klättrar på pergolan, det känns nästan helt utkonkurrerat. Allt detta 

rensas bort och den trånga och murriga känslan avtar. 

Vad som dock kvarstår av denna och som påverkar området negativt är den ena av tomtens 

två gigantiska bokar som står cirka fyra meter från pergolans framkant. Det känns som om 

ingenting får näring i detta område. Jag påtalar problemet för ägarna och de är lite kluvna 

inför det. Å ena sidan har de själva noterat att gräset inte växer på samma sätt här som på 

övriga tomten, å andra sidan är de väldigt förtjusta i de båda bokarna. I nuläget lär den stå 

kvar men i samband med en eventuell framtida renovering av röda huset kommer den 

troligen att tas ner. Jag berättar att jag tror att boken kan äventyra delprojektet med 

järnpergolan men att vi gör ett försök. 

Som golv ligger nu någon mörk natursten med breda fogar där det växer gräs och ogräs. Då 

området är murrigt vill jag byta till et ljusare markmaterial som lyser upp och ger intryck av 

rymd. Min första tanke var att hålla ihop denna uteplats med den utanför hotellentrén och 

lägga kalksten. Då jag sätter igång och rita så ser jag att det ger ett oroligt uttryck 

tillsammans med stenmuren. Det får bli ett ljust kalkstensgrus med en kant av gatsten och 

kantjärn utanför (figur 6). 

Rummet är som nämnts tidigare mycket litet och känns väldigt trångt. För att ytterligare 

göra det större planerar jag att göra golvet till en cirkel och förstora delen som är utanför 

muren med cirka en meter på varje sida. Det visar sig vid ritarbetet att en jämn cirkel blir 

alldeles för stor, istället blir det kanten på en större cirkel som läggs utanför uteplatsen, se 

ritning och skiss. 

Självklart bör man utföra ett gediget markarbete och lägga markduk under så att inte gräset 

och ogräset hittar upp igen. 
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I kanten på halvcirkeln framför pergolan kan man placera krukor med perenner eller 

sommarblommor så de får frodas i egen jord och slippa konkurrera med den stora boken. 

För att slippa vinterförvara eventuella perenner inne kan man plantera i frosttåliga krukor, 

t.ex. den nya Lindesbergskrukan i frigolit (2009 elektroniska media). 

 

För att lysa upp under pergolan hade jag tänkt mig en ljus- och långblommande klätterväxt.  

Det har varit svårt att hitta den perfekta klättraren till denna lilla pergola. Jag har gått 

igenom ett flertal rosor som antingen haft fel färg, blommat för kort tid eller haft för mycket 

taggar, ingen bra egenskap i en trång pergola! Ett flertal fina vita klematisar avfärdades pga. 

att de var starkväxande med en angiven höjd upp emot 7 meter, även om betingelserna inte 

är bra här är hälften av angiven sluthöjd dubbelt för mycket! 

Till slut föll valet på den italienska klematisen ’Carmencita’. Den är visserligen inte vit utan 

karminröd men blommar i juli-oktober, förväntas inte bli högre än ca två meter enligt 

Billbäcks produktkatalog (2009) och en av ägarna har tidigare uttalat sig i positiva ordalag 

om den vid åsynen av ett exemplar i DBW:s botaniska trädgård i Visby. 

 

 

 
 

Figur 6; Uteplats bakom röda huset. 



 

 

28 

Man kan ju kompensera den mörkblommiga clematisen med att måla utemöbeln vit samt ha 

ljusa perenner i krukorna, t.ex. vitblommande lavendel! 

 

Jag föreslår att man efter bortrensning av syrener, rosor och annat som nu växer ovanför 

pergolan försiktigt gräver bort gamla rötter, jordförbättrar och skämmer bort klematis 

plantorna så gott det går. 

Klarar de inte kampen mot boken nedanför garderar jag med murgröna till pergolan, den 

tycks frodas överallt i omgivningarna! 

Se bilaga 7 för ritning och bilaga 8 för växtlista. 

 

Corporate garden Området mellan hotellet och vägen. 
 

 

Bild 19; Området mellan hotellet och vägen. 

Min första tanke på plats som kvarstår efter att ha studerat fotona från mitt besök är att 

syrenen måste bort! Den må vara underbar när den blommar men även då och resten av 

året skymmer den stora delar av hotellets framsida samt texten ”STENKYRKA MEJERI” som 

står på väggen under övervåningens fönster (bild 19). 

Området är cirka 7 x 29 meter och avgränsas av väg 149 i söder och infartsväg till hotellet i 

grus på övriga sidor. Förutom ovan nämnda syren står också två almar i varsin kant av 

området. 

För att få ett grepp om gestaltningen har jag haft hotellets ledord; lugn, ljus, hemkänsla, 

livsglädje, enkelt och rofyllt i åtanke (bild 20). 



 

 

29 

 

 
Jag vet sen tidigare att företaget Bemz som syr överdrag åt IKEA soffor fotograferade större 
delen av sin nya ”Lifestyle” linje; ”Simple life” på hotellet våren 2009 (Bemz 2009). 
 
Det talar för att hotellets ledord stämmer överrens med den känsla det ger. I enlighet med 
vad corporate garden står för så vill jag föra ut denna känsla i den lilla trädgårdsplätten på 
framsidan av hotellet. 
  
Det begränsade området är inte helt lätt att ta sig an med vägar i alla kanter. 

Vid mitt studiebesök på ön i november kunde jag lägga bort ett orosmoment angående 

området . Redan på vägen ut från färjeterminalen såg jag en stor skylt bredvid vägen som 

förkunnade att man inte saltar vägarna på Gotland vintertid. Bra för den planerade 

växtligheten! Ett annat bryderi har varit att gestalta lugn, ljus, hemkänsla, livsglädje, enkelt 

och rofyllt i ett! Inga som helst idéer kom till mig förrän den plötsligt var där; ängen! Jag kan 

inte tala om var den kom från eller varför, det kändes bara rätt! Då detta är ett område som 

man inte vistas i så passar den perfekt. 

Efter att ha tagit bort syrenen uppfattar jag området som något tomt och planerar även in 

två träd som placeras så att de ger en glugg mitt i ytan så att mejeriets skylt på huset kan 

läsas från vägen.  

Jag har letat efter ett mindre träd som skulle kunna pryda sin plats på framsidan av hotellet 

och även kunde passa in i hotellets ledord. Efter en hel del letande föll valet på 

hybridkörsbäret ’Schnee’. Som framgår av sortnamnet är det vitblommande. För den 

oinvigde så betyder ”Schnee” snö på tyska. Jag tittade även på andra prydnadskörsbär men 

flertalet föll bort pga. rosa blom. 

Jag gillar rosa i vanliga fall men jag tycker inte att det passar här, kan inte riktigt beskriva 

varför, det är bara en känsla jag har och jag har följt den, jag har förutom en kungsmynta 

inte ritat in någon rosablommande växt i trädgården. 

 

Interiörbild från hotellet 

Bild 20 
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Figur 7; Området mellan hotellet och vägen. 

För växtlista se bilaga 9. 

För situationsplan över hela trädgården se bilaga 10 och 11. 

 

Kritisk analys 
 

I detta arbete undersöks vilka teorier som finns för att gestalta offentliga miljöer samt 

korresponderande teorier inom miljöpsykologi. En kort inblick ges i begreppet Corporate 

garden. De två första bidrog med mest praktiska verktyg för gestaltningen, corporate garden 

angav mest en känsla. 

Dessa teorier har sedan knutits ihop till ett gestaltningsförslag för trädgården på Stenkyrka 

Mejeri Hotell och Restaurang i Stenkyrka på norra Gotland. 

Jag är nöjd med gestaltningsförslagen men kände att jag kanske kunde ha varierat dem mer. 

Nu blev det mest uteplatser då fokus lades på att använda begreppet zonering för indelning 

av trädgården. 
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Jag tycker att gestaltningsförslaget svarar bra mot syfte, frågeställning och informationen i 

bakgrunden. Dock har jag inte fått med allt som ägarna hade önskemål om då det inte 

passade in i vald arbetsmall.  Mest krut har lagts på den offentliga delen av trädgården och 

de privata delarna har fått stå tillbaka. 

Ett sätt att gå vidare med gestaltningen av denna trädgård är att föra in fler av de önskemål 

som nu inte kom med.  En uppsjö av idéer finns redan klara. 

Sammanfattning 
 

Detta arbete handlar om hur teorier om offentlig gestaltning av bostadsgårdar, 

miljöpsykologi och corporate garden kan hjälpa till med verktyg för gestaltningen av en 

trädgård med flera funktioner; näringsverksamhet i form av Hotell- och Restaurangrörelse 

samt privat boende. 

Litteraturstudier genomfördes i ovan nämnda områden och ägarnas önskemål samlades in 

via enkät, mail korrespondens och samtal vid besök på platsen. Då noterades även platsens 

förutsättningar och de delar av tomten som skulle gestaltas mättes upp. 

Den samlade informationen har sedan resulterat i ett designförslag som omfattar fem 

platser i trädgården. Dessa platser representerar områden som betecknas som privata, 

halvprivata, halvoffentliga samt en del som representerar en corporate garden. 

 

Nyckelord 
 

Trädgård, Offentlig gestaltning, Miljöpsykologi, Corporate garden, Gotland. 
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Foton och illustrationer 

 

Alla foton tagna av författaren förutom;  

 Bild av hotellet sidan 2 fotograferad av ägarna. 

 Karta över norra Gotland s 11  

http://www.stenkyrkamejeri.se/gfx/karta.text.karta.gif 2009-11-22 

Hämtad från Stenkyrka Mejeris hemsida med tillstånd från ägarna. 

 

 Bild på vallmo sidan 15. Denna bild tagen från internetsidan; 

http://farm4.static.flickr.com/3034/3025817744_c1a22f8dde_m.jpg 2009-11-18 

 

 Interiörbild från hotellet sidan 29 fotograferad av ägarna. 

 

Alla illustrationer av författaren. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Mailkontakt med ägarna 
 

Mail till Wisténs  
  
Hej Pelle och Agneta! 
Tack för svar som kom i posten idag! 
Jag hade några egna frågor också, dessa har nu blivit flera och lyder enligt följande; 
  

 Vad får inte ändras på i trädgården? 
Favoritträd, plats eller dylikt 
Viktig ”offentlig” yta t.ex. leveransväg till restaurangen 

 Företagets profil/ målgrupp? 
 Skall trädgården ha samma stil som hotellets inomhusmiljö, färg, känsla, 

            ”känns väldigt norra gotland” 
 Skall trädgården kommunicera något? 
 
Undrar Eva 
 

 
Svar från Wisténs 
 
Hm…. 
Boken måste vara kvar! Samt fruktträden. 
Offentliga ytor som måste vara kvar är utrymmet på baksidan utanför garaget, soprummet 
och det blivande snickeriet, där även ingång till tvättstuga och matleveranser är. Lastbilar 
måste kunna backa fram till tvättstugan. 
 
Målgrupp är turister i alla åldrar och av olika nationaliteter samt mindre konferenser, kick-
off och deltagare i workshops. 
Viktigt att ta vara på de färger Gotland har; gråa nyanser, lavendel och vallmo, kalkvit – även 
i grus och stenpartier. 
Trädgården skall kommunicera det vi skriver på hemsidan: Lugn, ljus, hemkänsla, enkelt och 
rofyllt. 
 
Mejeriet: 
 
I långliga tider har människor hållit kor och nyttjat deras mjölk, kärnat smör, skummat 
grädde och gjort ost. Men det var först i mitten av 1800-talet som mejerier som servade en 
hel by tillkom. 
På Gotland var det Hushållningssällskapet som var pionjärer med anläggandet av öns allra 
första by mejeri vid lantmannaskolan i Varplöse i Björke på mellersta delen av ön år 1868. 
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Under 1880-talets andra hälft tillkom ett dussin nya bymejerier, men många av dessa blev 
kortlivade och upphörde före sekelskiftet. 
En ny anläggningsfas startade strax efter sekelskiftet. Totalt har ett 50-tal mejerier funnits på 
ön, men Gotlands mejerihistoria väntar till stor del ännu på att bli skriven. 
 
Stenkyrka Mejeri uppfördes under åren 1928 – 30. Det var det första huset på Gotland som 
byggdes helt i betong. Mejeriet la ner sin verksamhet på Valborgsmässoafton 1952. Där 
drevs sedan åkeri fram till mitten av 90- talet. 
 
Mejerierna hade en central plats i de små byarna runt om på ön och fyllde en viktig social 
funktion. Det var vid lastkajen man möttes och samtalade om allt och alla. Mycket av detta 
finns kvar. 
Stenkyrka Mejeri är inte bara ett litet hotell och restaurang, det är också en kulturell 
mötesplats där människor i alla åldrar, sommargäster och bofasta, träffas i en rofylld och 
välkomnande atmosfär eller som en äldre dam sa i kön på ICA ”Det är så trevligt när det lyser 
i fönstren på Mejeriet igen!” 
 
Sedan mitten av 1990-talet har ett antal nya småskaliga gårdsmejerier etablerats på ön. 
Idag finns det tre gårdsmejerier på Gotland; Stafva, Häftings och Hejnum-källingens. 
 
Hälsningar Pelle 
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Bilaga 2 Ifylld checklista inför trädgårdsdesign & rådgivning 
 

Dessa intervjufrågor har hämtats från Slottsträdgården Ulriksdal (2009 elektroniska media). 

De är i original i pdf version men har här gjorts om till world dokument för att kunna 

redovisa ifyllda svar. 

Valt alternativ markerat i grön färg. 

 
CHECKLISTA FÖR TRÄDGÅRDSDESIGN & RÅDGIVNING 
Checklistan kan vara ett bra hjälpmedel för att sätta igång tankeprocessen och konkretisera 
önskemål och behov. 
 
Namn: Agneta & Per Wistén 
 
Hur stort trädgårdsintresse har ni? 
Minimalt Litet Medel Stort 
 
Hur mycket trädgårdskunskap har ni? 
Minimalt Lite Medel Mycket 
 
Vad önskar ni er? 
Vindskydd Barnvänlighet Insynsskydd Fjärilar & bin Rumslighet Utsikt Öppna ytor 
Annat: 
 
Vilken trädgårdskaraktär tänker ni er? 
Naturlikt Minimalistiskt Romantiskt Robust & funktionellt Vilt & busigt Tuktat & stramt 
Färgsprakande Vilsamt  
 
Beskriv med egna ord drömträdgårdens karaktär eller känsla: 
Bersåer, ljudet av porlande vatten  
 
Vad ska trädgården innehålla? 
Mycket blommande växter Gröna lummiga växter Perennrabatt Buskplantering Solitära 
växter Prydnadsträd Barrväxter Rhododendron Rosor Fruktträd Köksväxter Bärbuskar 
Kryddväxter Stenparti Woodland Trädgrupper 
Friväxande häck Klippt häck Gräsmatta Blomsteräng Klätterväxter Lökväxter 
 
Nämn några favoritväxter: 
Rosor, Klematis och humle 
 
Vilka funktioner är viktiga? 
Gångar Hårdgjorda ytor/stensättningar Lek ytor Parkeringsplats Sittplatser Uteplatser 
Köksträdgård Plats för kompostering 
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Ska det finnas fasta konstruktioner? 
Växthus Pergola Damm Fontän Spaljéer Plank 
 
Hur mycket skötsel av trädgården är rimligt? 
Minimalt Lite Medel Mycket 
 
 
Vilken typ av skötsel kan ni tänka er? 
Gräsklippning Ogräsrensning Vattning Gödsling Beskärning Jordförbättring Formklippning 
Övrigt: 
 
 
Har ni problem med rådjur eller harar? 
Ja Nej 
 
 
När är ni i trädgården mest?  
Vistas i trädgården året om 
 
 
När brukar ni vara bortresta? 
 
Vad fungerar bra respektive dåligt i nuläget? 
Har övertagit en tomt som är väldigt lite åtgärdad 
 
Egna förslag på förändringar som skulle förbättra: 
 
Övriga önskemål; 
Sten, porlande vatten, olika material. 
Specificering av önskemål; 

 Prydnadsträd; magnolia, gärna sent blommande 

 Fruktträd; fikon 

 Pergola, gärna vid sandlådan 
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Bilaga 3 Privat zon Ritning garagets uteplats  
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Bilaga 4 Privat zon Planteringsplan garagets rabatt 
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Bilaga 5 Privat zon Växtlista garagets uteplats och rabatt 
 

Träd och buskar 

Rosa Aїcha ros 1 

Syringa josikea Holger ungersk syren 1 

 

 

Klätterväxter 

Hedera helix  murgröna 5 

 

Perenner 

Achillea Moonshine röllika 7 

Echinicea purpurea Alba röd rudbeckia 4 

Eryngium planum Blauer Zwerg Rysk martorn 10 

Festuca glauca Elijah Blue blåsvingel 9 

Fragaria vesca  smultron 30 

Lychnis coronaria Alba purpurklätt 5 

Miscanthus sinesis Silberfeder glansmiskantus 1 

Perovskia Blue spire  6 

Verbascum 

olympicum 

 jättekungsljus 4 

 

Annueller 

Papaver rhoeas  kornvallmo ca 20 
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Bilaga 6 Halvprivat zon Växtlista uteplats vid hotellentrén 
 

Träd och buskar 

Ficus carica Bornholm fikon 1 

 

 

Klätterväxter 

Clematis vitalba Summer snow klematis 2 Som alternativ till 

fikon, se process-

beskrivningen 

Humulus lupulus   humle 3 

 

Perenner 

Anthemis 

marschalliana 

 guldkulla 6 

Artemisia abronatum  åbrodd 1 

Artemisia 

dracunculus 

 fransk dragon 3 

Echinicea purpurea Alba röd rudbeckia 7 

Knautia macedonica Red Knight grekvädd 10 

Mentha x piperita  pepparmynta 16 

Nepeta x faassenii Blue Wonder kantnepeta 8 

Origanum vulgare Aureum kungsmynta 5 

Petrisoleum crispum  persilja 18 

Salvia nemorosa Caradonna stäppsalvia 8 

Salvia officinalis Purpurascens kryddsalvia 7 

Santolina 

rosmarinifolia 

 grön helgonört 2 
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Sedum Matrona kärleksört 4 

Thymus x citriodorus  citrontimjan 36 

Thymus 

pseudolanuginosus 

 gråtimjan 8 

Thymus Serpyllum Alba backtimjan 30 

Thymus vulgaris Lammefjord kryddtimjan 5 

 

Annueller 

Anethum graveolens  dill 7 

Lathyrus odoratus Matucana luktärt 24 
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Bilaga 7 Halvoffentlig zon Ritning pergola 
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Bilaga 8 Halvoffentlig zon Växtlista pergola  
 

Klätterväxter 

Clematis viticella Carmencita italiensk klematis 3 

 

Perenner 

Lavandula 

angustifolia 

Alba lavendel 6 Förslag på innehåll 

i krukor 

 

 

Bilaga 9 Corporate Garden Växtlista 
 

Träd och buskar 

Prunus x gondouinii Schnee hybridkörsbär 2 

 

Övrigt 

Ängsfrö blandning och pluggplantor alternativt färdiga ängsmatta till torräng på ett område 

omfattande ca 205 m².
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Bilaga 10 Situationsplan 
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Hönshuset 

Privat boende 

Garaget 

Privat boende 

 

 

Betongplattan 

Hotell och 

Restaurang 

Prunus 

 

Bok  

Buss kur 

 

Sandlåda  

Syrenhäck 

Poppel 

Äppelträd 

Björk 

Hassel 

2 stycken almar 

 

Prydnadskörsbär x 2 
Röda huset 

2 stycken almar 

Gräsmatta 

Gräsmatta 

Ängs yta 

Gräsmatta 

Grus yta 

Päron 

 

Bilaga 11 Situationsplan med förklarande text 


