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SÅ FRÄSCHAR DU UPP  
TRÄDGÅRDEN I MAJ
I maj är det generellt 
vår i nästan hela landet. 
Gräsmattan och ogräset 
vaknar, rabatterna bör 
rensas och grönsaker kan 
sås. Granngården tipsar 
om vad som är viktigt att 
tänka på just nu.
Emma Johansson är trädgårdsexpert på 
Granngården. Hon rekommenderar att 
man utgår ifrån trädgårdens förutsättning-
ar och utifrån vilka ambitioner man har.

– Det underlättar om man väljer växter 
efter läge. Skuggväxter blir sällan bra i sol 
och växter som gillar sandjord blir inte så 
glada i lerjord. Man kan alltid gräva ur och 
byta jord men i förlängningen har man nog 
mest glädje av sin trädgård om man accep-
terar dess förutsättningar och arbetar med 
den - inte mot den, säger Emma Johans-
son. 

Ett vanligt misstag enligt Emma är att man 
anlägger en stor gräsmatta i sin trädgård 
för man tycker att det verkar lättskött och 
att man sedan inte tänker på att den bör 
klippas 1-2 gånger per vecka plus att man 
ofta vill ha bort mossa, med allt jobb som 
den innebär.
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Förbered trädgården inför sommaren 8 tips!
1. Gräsmattan: En lagom 

hög gräsmatta bör 
vara 3-4 cm. Kalka och 
gödsla så stärks gräset 
och ogräset försvinner. 
Läs mer här.

2. Ogräset: Passa på att ta bort 
maskrosor och tistlar innan 
de växer upp ordentligt.  
Spade eller maskrosjärn är 
bra att använda och enklast 
går det när jorden är fuktig.

3. Buskar och rabatter: 
Klipp bort döda grenar, 
rensa bort löv och lägg 
till näringsrik gödsel 
och ny jord.

4. Odla kryddor: Plantera ut  
eller odla kryddor inför 
sommaren. Nästan alla örter 
passar att blandas med pryd-
nadsväxter, bland annat anis, 
fänkål och dill. Har du ont om 
plats kan du odla till exempel 
basilika, timjan, rosmarin, 
oregano, dragon och mynta 
tillsammans.

5. Altanen: Passa 
på att rensa, 
rengöra och 
olja altanen 
innan möblerna 
plockas fram. 

6. Rosor: Dags att beskära 
björkarna har musöron. 
Använd en vass sekatör 
och ta bort döda och fula 
grenar. Olika rosor be-
skärs på olika sätt.  
Se instruktionsfilm.

7. Potatis: Köp en potatis-
kruka eller odla din egen 
potatis. Planteringsdjup 
7-10 cm, sättavstånd:  
20-30 cm, radavstånd:  
60-70 cm. I rabatter bör 
de helst odlas på en ny 
plats varje år.  
Se instruktionsfilm.

8. Gräsklipparen: Innan du 
använder den bör du byta 
olja, kolla kniven och an-
vända alkylatbensin som 
är bättre för maskinen 
och har längre hållbarhet. 
Se instruktionsfilm.

http://grannliv.granngarden.se/tradgard/sa-anlagger-du-grasmatta/
http://grannliv.granngarden.se/tradgard/sa-anlagger-du-grasmatta/
https://www.youtube.com/watch?v=EEoTE0kkX_0
https://www.youtube.com/watch?v=5n72mjgzKSE&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=5n72mjgzKSE&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=EEoTE0kkX_0
https://www.youtube.com/watch?v=t-PhbA9HeSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=t-PhbA9HeSg&spfreload=10
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Läs mer:
Trädgårdsguide
Guide till fröodling
Musöron på björken – dags att beskära rosorna
Sätt en potatis

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Ståhlros, kommunikatör Granngården, tel nr 040-31 32 40
sofia.stahlros@granngarden.se

Emma Johansson, kategori Trädgård Granngården, tel nr 040-31 32 23
emma.johansson@granngarden.se

Granngården är en rikstäckande butikskedja med 109 butiker i Sverige. Granngården vill underlätta vardagen, ge kunskap och inspirera 
människor som privat eller professionellt har lantbruk & skog, djur och trädgård. Våra kunder kan välja att handla i någon av våra 109 butiker, 
från Ystad i syd till Gällivare i norr. De kan även handla dygnet runt på www.granngården.se. Under varumärket Nordpost bedriver vi postorder 
mot företag. Vi är drygt 500 anställda som omsätter ca 1,7 miljarder kr. Vi erbjuder kunderna hög kompetens och ett attraktivt sortiment till 
konkurrenskraftiga priser. Grönare odling och gladare djur! 

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=q3vfp0f1&gInitPage=1
http://grannliv.granngarden.se/tradgard/fron-odling-del-1/
https://www.youtube.com/watch?v=w79YOIfNznk
https://www.youtube.com/watch?v=OaJ9b2tMHPY
mailto:sofia.stahlros@granngarden.se 
mailto:emma.johansson%40granngarden.se?subject=
http://www.granngården.se

