
Sommarblommor 2021

#umeåplanterar



Om broschyren
Broschyren ges ut årligen av Umeå kommun och riktar sig till alla som vill 
uppleva staden i sin fulla blomsterprakt. 
Besök gärna vår webbsida: umea.se/sommarblommor

På omslaget
Solrosor som följer solens väg över en blå himmel. Solros som på latin 
heter Helianthus annus. Sorten vi odlar heter 'Schnittwunder', vilken man 
i år kan se längs Rådhusesplanaden. 

Dela med dig av dina egna sommarblomsplanteringar!
Inspireras av våra bilder på sociala medier genom att söka på vår hashtag, 
eller dela med dig av din egen planteringsbild genom att tagga den med 
#umeåplanterar. 

Bildrättigheter/copyright
Planteringsritningar och foton är framställda eller tagna av Umeå kommun, såvida inget 
annat anges.
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Sommarblommor i Umeå centrum

Varje år smyckar Umeå kommun staden med runt 40 000 
sommarblommor och  ett par hundra olika sorter från våra egna 
växthus. Planteringarna består främst av ett- eller tvååriga växter men 
det förekommer även fleråriga växter i planteringarna. Ett exempel är 
stamfuchsior som kan bli hundratals år gamla om de hanteras väl. Umeås 
stamfuchsior är kända i Trädgårdssverige och några av dem har varit 
utlånade till bland annat Millesgården, Trädgårdsföreningen i Göteborg 
och Berzelii park. 
Passa på och njut i sommar av ett Umeå i full blom!

Datum  Tid
8 juli  14.00
15 juli   14.00
22 juli  14.00
29 juli  14.00
5 augusti  14.00
12 augusti 14.00
19 augusti 14.00
26 augusti 14.00

Sommarblomsvandringar
Under sommaren bjuder kommunen in 
till guidade parkvandringar där vi berättar 
om växtkompositionerna och årets tema. 
Dagsvandringarna utgår från Grön eld 
på Järnvägstorget (1) . Vi erbjuder även 
separata vandringar för större sällskap efter 
bokning. Sommarblomsvandringarna är 
gratis och tar cirka 2 timmar.
Välkommen!

Obs!
Endast 30 

personer per 

guidning
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10. Rådhusparken: tapetgrupper
11. Rådhusparken: fontänen
12. Kyrkrondellen: rundel samt urna
13. Döbelns park: planteringsyta runt 

monumentet av general von Döbeln
14. Döbelns park: planteringsyta bakom 

Fredsbaskrarnas minnesmonument

UME ÄLV
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Programpunkter
1. Järnvägstorget: urnor
2. Busstationen: urna
3. Entrén Rådhuseplanaden: 

planteringsyta
4. Rådhusesplanaden: urnor
5. Rådhuseplanaden: Norrlandsgatan
6. Götaplatsen: rundel samt urna
7. Gågatan: urnor
8. Gågatan: urnor
9. Rådhustorget: urnor
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Grön Eld
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Umeås parker nu och i framtiden 
Framtiden för Umeås parker och grönområden kommer allt mer att präglas av den 
förtätade staden och att vi måste skapa fler mötesplatser som är trygga, hållbara och 
värda att besöka för både Umeåbor och andra besökare. Parkerna och stråken kring 
Umeälven är prioriterade områden. Vår ambition är att bli bättre på att ta vara på 
det som redan finns och utveckla det på olika sätt. Naturlekplatser, stadsodling och 
promenadstråk som varsamt byggs i befintliga och nya stadsdelar. 

På den gamla båtuppställningsplatsen på Lundåkern nära den nya Lundabron kommer vi 
att bygga en ny park. Där skapar vi bland annat platser där du kan njuta av solen, soffor 
där du kan sitta en stund och lekmiljöer.  

Omläggningen av ytor för att klara miljömål och dagvattenproblematik kommer 
på många sätt att tillföra nya miljöer i våra grönområden framöver. Ett flertal 
projekt har påbörjats för att bygga fördröjningsdammar för dagvatten i våra 
parker. I Kungsgårdsparken på Grubbe har Vakin, tillsammans med oss, byggt ett 
fördröjningsmagasin och då skapade vi också nya värden med träd och sittplatser i 
parken.  Som en del av utvecklingen av Mariehemsängarna och Stadsliden har vi byggt 
en ny damm på ängarna. Dammen blir klar under sommaren. 

Vi vill att våra parker ska fortsätta att vara hållbara i framtiden och då är det viktigt att 
vi alla är uppmärksamma på vad som sker i vår omgivning och att vi har en fortsatt bra 
dialog med Umeåborna.

Stadsträdgårdsmästare
Michael Holmström
Umeå kommun
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Årets sommarblomstema: Motsatser attraherar
Varje år väljer vi i kommunen ut ett tema som ger inspiration till våra rabatter utifrån 
någon färg, form eller känsla. Det finns några växter som vi tar tillvara på från år till år. 
Dessa växter finns med i våra planteringar som vanligt. Har ni någonsin funderat på 
varför något passar ihop? I år har vi tänkt på motstatser som attraherar varandra, där 
den ena inte skulle finnas utan den andra. "Motsatser attraherar". På Rådhusesplanaden 
kommer ni få uppleva eld och is, gågatans urnor kontrasterar med högt och lågt. 
Färgerna i år är en skala från mörkt rött till ljusa gula och vita toner. Ta en sväng på stan 
och se om du kan upptäcka motsatserna som attraherar.

Nedan: Cosmos astrosanguineus, 
Chokladskära härstammar från 
Mexiko och älskas av insekter 
och människor för dess vackra 
färg och dess chokladlika doft. 

Järnvägstorget

1. Umeåurnor runt Grön eld, mitt på torget 

Inspiration: Park och skog, parkurnan
Design av Sofia och Linnea
1. Dahlia Natal
2. Argyranthemum frutescens 'Limero yellow' 
3. Pelargonium zonale 'Sunrise clarissa'
4. Cosmos astrosanguineus 'Chocamoca'
5. Petunia pegasus 'Velvet picotee'
6. Muehlenbeckia complexa 'Minor giga'

Knöldahlia 
Margurit
Pelargon
Chokladskära
Hängpetunia
Slidranka

21

  3+4

5+6

2

I år har vi två olika urnor 
vid Grön eld, en för 
skogen och en för parken. 
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Järnvägstorget
1. Umeåurnor runt Grön eld, mitt på torget 
Inspiration: Park och skog, Skogurnan
Design av Sofia och Linnea
1. Canna generalis
2. Ammi majus 'Queen of Africa'
3. Cheilanthes lanosa 'Cimbra'
4. Scabiosa columbaria 'Barocca' 
5. Asteriseus marirmus 'Golden dollar'
6. Muehlenbeckia complexa 'Minor giga'

Arrowrot
Slöjsilja
Luddläppsbräcken
Fältvädd
Strandstjärna
Stor slidranka

1

  3+4

2

5+6

Nedan: Muehlenbeckia 
complexa, stor slidranka, tillhör 
ett släkte med cirka 20 arter som 
härstammar från Sydamerika, 
Australien, Nya Guinea och Nya 
Zeeland. Det är en slingrande 
växt som växer snabbt på 
en säsong. Den kräver jämn 
fuktighet men ger en vacker grön 
färg till urnor och rabatter även 
fram på hösten. Kan användas 
som krukväxt inne under vintern. 



9

Busstationen
2. Urnor framför buss- och järnvägsstationen 
Inspiration: Eld
Design av Sofia och Linnea
1. Dahlia 'Dutchland'
2. Helianthus annus 'Sonja' 
3. Verbena x peruviana 'Vectura dark red'
4. Bidens ferulifolia 'Eldoro yellow'

Knöldahlia
Solros
Verbena
Ampelskära

Helianthus annus, Solros, är 
en växt som härstammar från 
USA och Mexiko. Den har odlats 
i århundranden för dess frön 
som man ätit som dom är 
eller använt som foder. I dag 
produceras olja av fröna. Oljan 
används kallpressad som matolja 
och varmpressad i fernissa- 
och tvålfabrikation. Solrosen 
följer solens väg över himlen 
medan den blommar, det kallas 
heliotropism, när blomningen är 
över blir den stilla. 

2

1

  3+4
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4. De sex urnorna längs och tre urnorna i mitten av 
grusgången
Inspiration: Eld och is, is
Design av Sofia och Linnea
1. Verbena bonariensis
2. Dahlia 'Eveline' 
3. Salvia panama blue
4. Osteospermum erato white
5. Petunia famous 'White 14'
6. Dichondra argentea 'Silverfalls'

Jätteverbena
Knöldahlia
Blåsalvia
Sjärnöga
Petunia 
Silvernjurvinda

Rådhusesplanaden
3. Esplanadens entré från Järnvägstorget 
Inspiration: Eld och is, eld
Design av Sofia och Linnea
1. Helianthus annus 'Schnittwunder'
2. Dahlia 'Bishop of llandaff'
3. Canna indica  
4. Verbena x peruviana 'Vectura dark red'
5. Bidens ferulifolia eldoro yellow

Solros
Knöldahlia enkelblommig
Arrowrot
Verbena
Ampelskära

De tre urnorna har alla samma 
växtarter och komposition.

2,3

11

2,3

2
1

3,4
5,6
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Knöldahlia enkelblomig
Arrowrot
Solros
Afrikanskt efantgräs
Ampelskära
Verbena

Rådhusesplanaden
5. Esplanaden mot Norrlandsgatan
Inspiration: Eld och is, eld
Design av Sofia och Linnea
1. Dahlia 'Bishop of llandaff ́
2. Canna indica
3. Helianthus annus 'Schnittwunder'
4. Pennisetum 'Vertigo'
5. Bidens ferilufolia 'Eldoro yellow'
6. Verbena x peruviana 'Vectura dark red'

 3, 4

   1

   5,6

   2

Nedan: Verbena x peruviana, 
Verbena är släkt med både 
violverbena och jätteverbena. 
I Umeå trivs verbenor bra på 
sommaren och blommar från 
juni ända tills de fryser. Verbenor 
kommer i alla möjliga färger och 
är relativt torktåliga, dessutom 
bra för våra pollinerare. I våra 
eldrabatter i år har vi valt en 
mörkröd sort som pryder kanten. 
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Stamros
Rabattros
Agave
Luddläppsbräcken
Froststarr
Zinnia

Götaplatsen
6. Götgatan/Västra Norrlandsgatan
Inspiration: Fast och fri
Design av Corinne och Elvira
1. Rosa Edelweiss ('Pouledel') 
2. Rosa hybrida fairy
3. Agave americna
4. Chelilanthes lanosa 'Cimbra'
5. Carex albula frosted curls
6. Zinnia elegans 'Oklahoma pink'

Agaven finns i flera olika varianter och har flera användningsområden 
så som sötningsmedel- och sprittillverkning. Agave sisalana som man 
gör sisal av användes redan för 8000 år sedan av azteker och mayafol-
ket för att göra rep och fiskenät. I dag används syntetiska fibrer istället 
för sisal, men sisal har lägre klimatpåverkan då den kan komposteras, 
bli djurfoder och kan förhindra jorderosion med dess utbreda rotsys-
tem. 

Nedan: Agave är en växt med 
köttiga blad som växer i rosetter 
och har taggar både längs kanten 
och längst ut i spetsen på bladen. 
Växten härstammar från USA och 
Mexiko men har spridit sig till flera 
andra länder. Den har kallats ”the 
century plant” eller ”den hund-
raåriga aloen” eftersom det tar 
tiotals år för den att blomma. När 
den blommar skjuts det ut en ca 
7- 10 meter lång stängel som kan 
bli 30 centimeter i diameter upp 
från blommans mitt. Blommorna 
lockar till sig åtskilliga insekter och 
kolibrier, men även fladdermöss 
när den blommar. Den spelar 
därför en stor roll i det mexikanska 
djurlivet där vissa fladdermöss är 
helt beroende av blommorna. 

1

2

3
4

5,6
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34

Paradisblomster
Slöjsilja
Blåklint
Stjärnöga
Sötpotatis
Petunia

Gågatan
8. Urnor längs gågatan
Inspiration: Dag och natt
Design av Sofia och Linnea
1. Cleome hassleriana `Señorita blanca´
2. Ammi majus `Queen of africa´
3. Centaurea cyanus`Goliat blue´
4. Osteospermum eklonis`Compact lemon´
5. Ipomea batatas `Black tone´
6. Petunia pegasus `Blue splash´

Nedan: Cleome hassleriana, 
Paradisblomster härstammar 
från Sydamerika och används 
som annuel i planteringar. Den 
har vackra blommor som doftar 
gott och drar till sig fjärilar. 
Paradisblomster blommar hela 
sommaren och kan växa till en 
höjd av 180 centimeter. Bladen 
är palmlika och har en frisk 
grönfärg. Den är torktålig och vill 
stå soligt men tål halvskuggiga 
lägen. 

5,6

3

1

2

4
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Ovan till höger: Laburnum watereri, gullregn. Gullregn är stora buskträd som står mitt i de höga 
corténkrukorna vars ursprungliga plats är Renmarkstorget. Vid behov flyttas Gullregnen till Gågatan eller 
Rådhusesplanaden mot Rådhustorget. Gullregn blommar på våren med mycket dekorativa gula blommor 
i stora hängande klasar. Arten härstammar från södra Europa och har spridit sig till södra och mellersta 
Sverige. När de blommat över bildas fröställningar som ser ut som ärtskidor. Här i Umeå finns den på några 
få skyddade lägen men är egentligen inte härdig så vi har våra i växthus under vintern. Umeå kommun 
får varje säsong frågor om växtens giftighet och hela växten är mycket riktigt giftig, speciellt fröna som 
innehåller cytisin. Förtäring av några frön kan ge symtom hos barn. Symtomen kommer inom en halvtimme 
till ett par timmar och omfattar bland annat illamående och kräkningar. Fröställningarna kan se lockande 
ut men är inte goda och hänger för högt upp för små barn att nå. Som tur är så är det mycket ovanligt med 
svårare förgiftningsfall orsakade av växter och inga allvarliga olyckor har skett i Sverige sedan 1940-talet, 
men det är ändå alltid bra att lära barn att inte äta av okända växter samt att hålla uppsikt. 
Källa: Giftinformationscentralen

Renmarkstorget
7. Höga urnor i corténstål
Inspiration: Sol och moln
Design av Corinne och Elvira

1. Laburnum watereri
2. Salvia argéntea
3. Tagétes pátula 'Alumia vanilla cream'
4. Rudbeckia hirta 'Prairire Sun'
5. Dichondra argentea 'Silverfalls'
6. Begonia x tuberhybrida 'Illumination White F1'
7. Anemone coronaria 'Mr. Fokker'

Gullregn
Silversalvia
Sammetstagetes
Sommarrudbeckia
Silvernjurvinda
Knölbegonia
Anemone

2

34

6

1
57
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Jätteverbena
Salvia
Svansfjädergräs
Sommarljus
Stjärnöga
Jordreva

Gågatan
8. Urnor längs gågatan
Inspiration: Högt och lågt
Design av Carina och Annika
1. Verbena bonariensis 
2. Salvia x hybrida 'Love and Wishes'
3. Nassella tenuissima
4. Gaura lindheimeri 'Gambit rose'
5. Osteospermum eklonis 'Flowerpower pink eye'
6. Glecoma hederacea 'Varigeata'

3,4,5

66

1

2

Ovan: Salvia x hybrida 'Love and 
Wishes' är en salvia vi började 
odla för cirka 2 år sedan. Den får 
mörka foderblad som omsluter 
den ljusare blomman. Denna 
Salvia kommer från Australien 
och kräver mycket värme och 
ljus. Den attraherar bin och 
andra pollinatörer. 
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Knöldahalia
Jätteverbena
Salvia
Svansfjädergräs
Sommarljus
Malbuske
Silvernjurvinda
Jordreva

Rådhustorget
8. Urnor på torget
Inspiration: Högt och lågt
Design Carina och Annika
1. Dahlia 'Karma lagoon'
2. Verbena bonariensis
3. Salvia x hybrida 'Love and wishes'
4. Nassella tenuissima
5. Gaura lindhiemeri 'Gambit rose'
6. Plectranthus fruticosus 'Nikki'
7. Dichondra argentea 'Silver falls'
8. Glechoma hederacea 'Variegata'

1

2,3,4,5

7,8
6 Till vänster: Dichondra argenta 

'Silverfalls', Silvernjurvinda 
härstammar från USA och 
Mexiko. I dag används den som 
prydnad i urnor och planteringar 
där den antningen hänger eller 
täcker ytor relativt snabbt. I 
Sverige är den en ettåring och 
används för dess silvriga färg. 
Dess släkting Dichondra repens, 
används som marktäckare 
där gräs inte riktigt fungerar i 
varmare klimat. Den klipps då 
som en gräsmatta ca 3-4ggr per 
år. I år använder vi mycket silver 
som kant i våra planteringar.
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Rådhusparken
9. Rundlar 5 meter i diameter, söder om Rådhuset
Komposition av Ulf Nordfjell

A. Dahlia x hybrida 'Arabian Night'
B. Dahlia 'Stolte von Berlin'
C. Dahlia 'Eveline'
D. Pennisetum macrourum 'White Lance'
E. Pennisetum advena 'Rubrum'

1. Nicotiana alata grandiflora 'Whisper Appleblossom'
2. Salvia guaranitica 'Black and Bloom'
3. Carex flagellifera 'Auruga'
4. Verbena bonariensis
5. Nasella tenuissima 'Pony Tail'
6. Ammi majus 'Queen of Africa'
7. Cosmos bipinnatus 'Pied Piper Blush'

Kaktusdahlia, vinröd
Pompon-dahlia, starkt rosa
Pompon-dahlia, vit/lila
Svansborstgräs, grön
Fjäderborstgräs, vinröd

Blomstertobak, vit/rosa
Paranasalvia, mörkblå
Tårstarr, bronsfärgad
Jätteverbena, lila
Svansfjädergräs, grön
Slöjsilja, vit
Rosenskära, rosa

Rådhusparken anlades 1896 som en promenadpark i engelsk stil med grusgångar och sommarblommor i 
tapetgrupper längs mittaxeln. Tapetgruppernas kontrollerade form utgjorde en kontrast till det annars mjuka 
och naturliga uttryck som kännetecknade det engelska trädgårdsidealet. Tapetgrupperna anlades oftast på 
plan mark som här, mitt i gräsmattan, och växterna planterades tätt ihop i ett färgkoordinerat mönster. Ofta 
sattes höga växter i rabattens mitt med fält av lägre växter runtom i en starkt geometrisk form. Tapetgrupper 
gick ur modet efter sekelskiftet 1900 och runt den tiden försvann de också från Rådhusparken. Sedan parken 
stod klar efter ombyggnaden 2017 har de återuppstått i modern tappning.
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10. Rundlar 4 meter i diameter, i gräsmattan
Komposition av Ulf Nordfjell

C. Dahlia 'Eveline'
D. Pennisetum macrourum 'White Lance'
F. Dahlia 'Arabian night'

1. Nicotiana alata grandiflora 'Whisper Appleblossom'
2. Salvia guaranitica 'Black and Bloom'
3. Carex flagellifera 'Auruga'
4. Verbena bonariensis
5. Nassella tenuissima 'Pony Tail'
6. Ammi majus 'Queen of Africa'
7. Salvia longispicata x farinacea 'Mystic Blue Spires'
8. Cosmos bipinnatus 'Pied Piper Blush White'

Pompon-dahlia, vit/lila
Svansborstgräs, grön
Dahlia, dekorativ, vinröd

Blomstertobak, vit/rosa
Paranasalvia, mörkblå
Tårstarr, bronsfärgad
Jätteverbena, lila
Svansfjädergräs, grön
Slöjsilja, vit
Daggsalvia, mörkblå
Rosenskära, vit/ rosa

Ovan: Dahlia 'Eveline'. 
Du kan plantera ut Dahliaknölar 
i kruka eller direkt på friland när 
risken för nattfrost är över. Om 
du vill ha tidigare blomning kan 
du börja förodla inomhus från 
april.

Till höger: Nicotiana 
alata 'Grandiflora', Stor 
blomstertobak.

Kulturarvssort från tidigt 
1800-tal. Stora, vita, 
trumpetformade blommor med 
intensiv och njutbar doft under 
kvällstimmarna. Blommorna 
är mycket hållbara. Utmärkt 
bakgrunds- och centrumväxt i 
rabatter och större blomlådor.



19

11. Runt fontänen
Komposition av Ulf Nordfjell

D. Pennisetum macrourum ’White Lance’
N. Fuchsia x hybrida ’Umeå’

5. Nassella tenuissima ’Pony Tail’
7. Salvia longispicata x farinacea ’Mystic Blue Spires’
9. Salvia patens ’Sky Blue’
10. Salvia patens ’Panama Blue’
11. Helicrysum stoechas `Silverball´
12. Gaura lindheimeri ’Sparkel White’

Svansborstgräs, grön
Stamfuchsia ’Umeå’, rosa

Svansfjädergräs, grön
Daggsalvia, mörkblå
Blåsalvia, ljusblå
Blåsalvia, klarblå
Prakthedblomster
Sommarljus, vit
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Silversalvia 
Rabatteternell
Sammetstagetes
Dunborstgräs
Sommaraster
Stockros
Rosenskära
Bronsfänkål
Knöldahlia
Rubingräs
Afrikanskt elefantgräs
Jätteverbena
Kronärtskaka
Arrowrot
Knöldahlia
Africas blå lilja
Harsvansgräs
Daggsalvia

Kyrkrondellen
12. Rondellen Östra Kyrkogatan/Storgatan
Inspiration: Stilla och storm
Design av Corinne och Elvira
1. Salvia argentea
2. Helicrysum petiolar silvercarpet
3. Tágetes pátula 'Alumi vanilla cream'
4. Pennisetum villosum
5. Callistephus chinensis 'Matsumoto apricot'
6. Alcea rosea 'Charters apricot'
7. Cosmos bipinatus 'Apricot lemonade'
8. Folenicum vulgare 'Smokey'
9. Dahlia jowey linda
10. Melinis nerviglumis 'Savannah'
11. Pennisetum purpureum 'Vertigo'
12. Verbena bonariensis
13. Cynara cardonculus 'Effata blå'
14. Canna indica
15. Dahlia 'Karma choco'
16. Agapanthus parecox 'Black panter'
17. Lagerus ovatus 
18. Salvia longispicata x farinacea ’Mystic Blue Spires’

13,18

4,5,6,7,9,10

8,11,15

12,13,16

1

2,3,4,17

14
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Den gräsliga historien
Om gräsmattor och prydnadsgräs
Gräs, Poaceae är en växt som täcker cirka 30 procent av jordens yta. Den växer överallt, 
på varje kontinent. Det finns savanner och prärielandskap där gräs är det som dominerar 
landskapet. I dag finns det cirka 770 släkten och cirka 12000 arter av gräs, cirka 58 
släkten och 150 arter växer vilt i Sverige. Det är också den växt familj som är den 
ekonomiskt viktigaste växten för oss människor, cirka 70 procent av alla odlade grödor 
är gräs. Vi får mat, foder bränsle och även skydd av dessa växter. I Sverige täcks cirka 55 
procent av städer av olika typer av gräsytor. Gräsmattor nämns redan på medeltiden 
men hade inte samma användning som dom har idag. På 1600 talet när Frankrikes 
trädgårdsdesign dominerade i Europa kom de kortklippta gräset att vara en del av det 
strikta formspråket. Det blev en prestige att kunna ha snyggt klippta gräsytor och det 
visade att man hade tid och råd att lägga pengar på sitt gräs som tidigare bara betats av 
djur eller slagits för foder. "Ordet gräsmatta återfinns i svenska ordböcker först år 1852 
i den nuvarande betydelsen av en grön gräsmatta eller ett ”mattliknande täcke av (fint 
och ogenomträngligt) gräs som täcker marken” (Lundström, 1852, i SAOB; Ignatieva et 
al., under granskning)". Det är först på 1900- talet det började finnas gräsmattor i större 
utsträckning. I Sverige blev gräsmattan var mans trädgård mellan 1930 och 1970 när den 
så kallade folkhemsbebyggelsen började och senare miljonprogrammet där man ville ha 
gröna ytor för rekreation och vila. I dagsläget börjar gräsmattan förändras igen i takt med 
att vi vill hitta ett klimatsmartare alternativ med större biologisk diversitet. 
Nu används gräs även som dekoration i våra rabatter och det finns flera olika sorter 
att välja bland. Prydnadsgräsets historia har en liknande resa, från att man använt det 
sparsamt som ett tropiskt inslag i trädgården för att 1930 bli mer interssant som en rolig 
perenn efter att Karl Forster en tysk trädgårdsmästare började hitta nya sorter att odla. 
Det tog yttligare 40 år innan det nått det intresse man har för prydnadsgräs idag, mycket 
tack vare landskapsarkitekter och designers som jobbat med "den naturliga trädgården" 
där man efterliknar naturen och använder gräs som ett naturligt element i rabatter. 
I våra sommarblomsrabatter har vi i år 8 olika gräs. Alla med olika utseende och karaktär. 
Två av sorterna är nya för oss i odling, Melinis nerviglumis 'Savannah' och Carex albula 
'Frosted Curls' .

Till vänster: Nassella tenuissima 
'Pony Tail', Svansfjädergräs. Det 
gräs vi använder mest i våra 
planteringar. 
Till höger: Pennisetum 
purpureum 'Vertigo', Afrikanskt 
elefantgräs, ett storvuxet gräs 
med mörkablad, i år finns det på 
esplanaden och i kyrkrondellen. 
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Döbelns park
13. Runt monumentet av general von Döbeln
Inspiration: Gammalt och nytt
Design av Carina och Annika
1. Fuchsior
2. Amaranthus caudatus 'Rotschwanz'
3. Bidens feroulifolia 'Bee white'
4. Gaura lindheimeri 'Gambit white'
5. Ageratum houstonianum 'Blue Horizion F1'
6. Gaura lindheimeri 'Gambit rose'
7. Muehlenbeckia complexa 'Minero giga'
8. Nassella tenuissima 

Fuchsior
Rävsvans
Ampelskära
Sommarljus
Leverbalsam
Sommarljus
Stor slidranka
Svansfjädergräs

3,4

21

MONUMENT

5,6,7,8,9,10
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Fuchsia
Sommarljus
Ampelskära
Svansfjädergräs

Fredsbaskrarna
Bakom minnesstenen veteranerna, Fredsbaskrarna
Inspiration: Gammalt och nytt
Design av Carina och Annika
1. Fuchsia 
2. Gaura lindheimeri `Gambit rose´
3. Bidens ferulifolia `Bee white´
4. Nassella tennuisima
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Hedlundadungen
Plats: Majorsbostället, köksträdgården/rosariet
Inspiration: Test av nytt och gammalt
Design av Sofia 
I år testar vi några av de sorter vi inte provat i odling tidigare, men har även gamla 
trotjänare som får pryda rabatterna. I några av rabatterna står det rosor som är där året 
runt. En av dessa, Rosa rugurosa 'Louise Bugnet', har röd-rosa knoppar men blommar 
med vita blommor från juni tills frosten kommer. 

Köksträdgården ligger i 
Hedlundadungen och är ett 
riktigt litet smultronställe. 
Här låg från början en liten 
köksträdgård tillhörande 
Majorsbostället. Idag 
används odlingslådorna 
som en testplantering för 
sommarblommorna. Platsen 
är avskärmad från resten av 
parken men är tillgänglig för 
allmänheten, så det är fritt 
fram att slå sig ner och njuta av 
blomprakten. Välkommen in! 

1

7
8 9 10
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131211

15 16 17

2 3 4 5 6
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Döbelns plan
Plats: Runt fontänen 
Inspiration: 
Design av Sofia och Linnea
1. Argyranthemum frutescens 'Limero yellow' 
1. Dahlia x hortum 'Happy days yellow'
1. Asteriseus maritimus Golden dollar

2. Salvia longispicata x farinacea 'Mystic Blue Spires'
2. Salvia patens 'Panama blue' 
2. Petunia 'Alpetunia blue' 

3. Dahlia x hortum 'Happy days red' 
3. Cosmos astrosanguineus 'Chocamoca'
3. Verbena x peruviana 'Vectura dark red'

4. Nassella tennuissima
4. Nicotiana sanderae 'Perfume lime'
4. Moluccella laevis 'Irish glock'

Döblens plan, Grundfärger
Planteringsytorna är ca 5,5 kvm. vardera

Fördela växterna jämt över ytorna. 

1 Sti pa tennuissima 30 svansfj ädergräs
2 Nicoti ana peerfum lime 30 Blomstertobak
3 Moluccella laevis 30 Musselsyska

Grön

1 Dahlia happy days red 30 Sommardahlia
2 Cosmos cocamoca 30 Chokladcosmos
3 Verbena vectura dark red 30 Trädgårdsverbena

1 Salvia mysti c spires 30 Daggsalvia
2 Salvia panama deep blue 30 Blåsalvia
3 Petunia alpetunia blue 30 Petunia

Röd

Blå

1 Argyranthemum limero yellow 30 Margurit gul
2 Dahlia happydays yellow 30 Sommardahlia
3 Asteriseus mariti mus Golden dollar 30 Strandstjärna

Gul

Fontän

1

2

3

4

Nedan: Det är inte första gången 
vi har en helt grön rabatt, 
och det är andra gången vi 
använder denna dekorativa växt,  
Moluccela laevis, Musselsyska 
som går helt i grönt, förutom 
dom små vita blomorna som 
växer i klockorna som utgör 
foderbladen. Den går bra 
att torka och andvänds till 
vinterdekorationer. 
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Afrikasblå lilja
Blåsalvia
Svansfjädergräs
Ampelskära
Blomstertobak
Dofttagetes
Penningblad
Buskskönemargurit

Tegs centrum
Tegsplan nr 1, under Lindarna, perenner
Tegsplan nr 2, utanför apoteket

Inspiration: Uppströms och nerströms
Design av Carina och Annika
1. Agapanthus parecox 
2. Salvia patens 'Panama blue'
3. Nassella tennuissima 
4. Bidens ferulifolia 'Lemon moon'
5. Nicotiana sandereae 'Perfume lime'
6. Tagetes tenuifolia 'Luna lemon  yellow'                                                              
7. Lysimachia nummularia                                                                                                                                       
8. Eyrops chrysantemonides                                                                               

1 2 3 4

BANKEN

APOTEKET COOP

Tegsplan
planteringsytor ordning

1,2

3,4,5,6,8

3

3

7

7

Till vänster.: Afrikas blå lilja 
(Agapanthus parecox) Är en 
amaryllisväxt och härstammar 
från Sydafrikas bergssluttningar. 
De blommar med blå blommor, 
men har flera variationer med 
allt från djupt lila-blå till vita. 
Agapanthus växer med en kraftig 
jordknöl som bildar mängder 
med rötter. I Sverige är det för 
kallt att förvara agapanthus ute 
så de planteras i krukor som 
flyttas in under vintern till en 
temperatur mellan 8- 10 grader 
celsius. De bör planteras om ca 
var tredje till var fjärde år för 
att blomma och se snygga ut 
men de tycker om att ha trångt 
i krukan.   
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Plats: Tegsplan nr 3, framför banken
Inspiration: Uppströms och nerströms
Design av Carina och Annika
1. Salvia longispicata x farinacea 'Mystic Blue Spires'
2. Salvia patens 'Panama blue'
3. Salvia patens 'Sky blue'
4. Centarea cyanus 'Goliat blue'
5. Nassella tennuisima
6. Ammi majus 'Queen of africa'
7. Dianthus x hybridus 'Elly mix'
8. Anthrinnum majus 'Ribaro F1' 

Daggsalvia
Blåsalvia
Blåsalvia
Blåklint
Svansfjädergräs
Slöjsilja
Nejlika
Lejongap

Ovan: Argyranthemum frutesens 
subsp. Margurit härstammar 
från Kanarieöarna. Den 
används flitigt som inomhus 
och utomhusväxt. Den tål 
inte vår svenska vinter men 
blommar hela sommaren tills 
frosten kommer på hösten. De 
övervintras våra i växthus för att 
kunna ta sticklingar till våren.

5

11

5

1,2,3,4

5,6,7,8,9,10,12

11
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Plats: Tegsplan nr 4, vid affären
Inspiration: Uppströms och nerströms
Design av Carina och Annika
1. Salvia longispicata x farinacea ’Mystic Blue Spires’
2. Salvia patens 'Panama blue'
3. Salvia patens 'Sky blue'
4. Centaurea cyanus 'Goliat blue'
5. Lobelia coracou 'Dark blue'
6. Lobelia coracou 'Basket dark blue' 
7. Dichondra argenta 'Silverfalls' 
8. Petunia 'Alpetunia blue'
9. Stipa tenuissima
10. Dianthus x hybridus 'Elly mix'
11. Gompehrena globosa
12. Osteospermum eklonis 'Erato purple'
13. Argyranthemum fruticosus vit
14. Gaura lindhiemeri 'Gambit pink'
15. Verbena regida 
16. Foeniculum vulgare  'Smokey'

Daggsalvia, mörkblå
Blåsalvia
Blåsalvia
Blåklint
Lobelia
Lobelia
Silvernjurvinda
Petunia
Svansfjädergräs
Nejlika
Klotamarnth
Stjärnöga
Margurit
Sommarljus
Violverbena
Bronsfänkål

15

9

Mjuk övergång 

6,7,8
15

9,10,11,12,13,14,16
9

1,2,3,4,5
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LONA-projekt 
Boplatser för stadens pollinerare
Under hösten 2020 anlades boplatser för pollinerare längs med Umeälvens 
strandpromenad mellan Öbacka strand och handelsområde Strömpilen. Syftet var att 
skapa boplatser för våra viktiga pollinerare i staden. Intill älvens spelande vatten finns nu 
två sandbäddar och en, lite mer, undanskymd plats för humlor i marken. 
Öppna sandytor är viktiga för solitära vildbin då dom inte själva klarar att gräva sig 
igenom grässvål. Vilda solitärbin är mycket fridsamma. De har gadd men kan inte 
sticka människor eftersom bina är så små att gadden inte kan sticka genom huden. 
Sandbäddarna är i södersluttning för ett varmt och soligt läge. Humlebona består av 
nedgrävda krukor under stenar. Runt de anlagda boplatserna har sälgar planterats 
som ska vara föda tidigt på säsongen när det i övrigt inte finns så mycket tillgängligt för 
insekterna. Sälgarna fungerar även som vindskydd.
Grova stockar av lövträd med borrade hål i är utplacerade där insekter förhoppningsvis 
ska finna skydd och boplatser och för att gynna mikroklimatet samt fungera som läskydd. 
Stockarna har inte bara funktionen som materialavskiljare, utan även att vara ett habitat 
för många artgrupper till exempel mossor, lavar, insekter och vedsvampar.
De omgivande gräsytorna är vildbinas och humlornas matbord. Gräsytorna längs 
strandpromenaden sköts som äng, vilket medför att de blommor som växter där har 
möjlighet att blomma under sommaren innan det slås.
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Högt och lågt
Denna plantering är tagen från urnorna längs Gågatan, den har en variation av 
växter som drar till sig olika pollinerare, framför allt fjärilar. Om du har svårt att 
hitta växtmaterialet i handel kan du alltid byta ut vissa sorter till något likvärdigt, 
arrengemanget går i rosa och lila toner. 
Fotografera gärna din plantering, publicera på socialamedier och tagga bilden med 
#umeåplanterar. 
Du behöver: 
 » Blomsterurna, cirka 70 cm i diameter
 » 1 st Verbena bonariensis    Jätteverbena
 » 3 st Salvia love and wishes    Salvia
 » 3 st Gaura lindhiemeri 'Gambit rose'   Sommarljus
 » 3 st Osteospermum eklonis 'Flowerpower pink eye' Stjärnöga
 » 3st Glecoma hederacea 'Varigeata'   Jordreva 

Gör så här:
1. Vattna igenom alla blommor genom att ta bort krukorna och sänka ner dem i en 

hink med ljummet vatten så att rotklumpen blir ordentligt genomvattnad. 
2. Lägg en bit fiberduk eller papper på botten av krukan. Fyll sedan upp till en tredjedel 

med lecakulor och resten med jord.
3. Gör en grop i jorden och plantera så att hela roten blir täckt av jord. Fortsätt med 

nästa planta. Plantera inte för glest, det ska vara vackert från början. Knacka på 
krukan så att jorden sätter sig. Tryck till jorden med fingrarna så att plantorna sitter 
stadigt. Fyll på mer jord men lämna ett par centimeter upp till krukkanten som 
bevattningsmån.

4. Vattna igenom den färdiga planteringen ordentligt. 

Gör din egen sommarblomsplantering

Det är oroväckande att världens pollinerande insekter är hotade, men 
tillsammans kan vi göra skillnad för våra livsviktiga små vänner! Gör din 
egen sommarblomsplantering med inspiration från årets tema 
"Motsatser attraherar". 
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Odlingstips från Stadsträdgården
Sommarblommor är härliga och skänker mycket glädje med sin praktfulla blomning. Till 
offentliga miljöer använder vi stabila växter med lång blomningstid och planteringarna 
är ritade så att växterna ska harmoniera i färg och storlek. Hemma kan man istället 
till exempel fokusera på växter som doftar gott, som heliotrop, lavendel, salvia 
eller luktärter. Om växtutrymmet är begränsat till en urna, kruka eller balkonglåda, 
som det ofta är i sommarblommornas fall, så är det extra viktigt att skapa goda 
växtförutsättningar för att få en god tillväxt och blomning. Här följer därför några goda 
råd om vad du bör tänka på när du ska plantera sommarblommor. 

Val av planteringskärl
Om växterna ska bli lite högre är det viktigt att välja ett djupt planteringskärl, så att det 
finns gott om plats för rötterna att utveckla sig. Se till att det finns dräneringshål i botten 
och lägg gärna krukskärvor, lecakulor eller stenar längst ned så att hålet inte blir tilltäppt 
under sommaren. Om du planterar i ampel så välj en så stor som möjligt, för att undvika 
att den torkar ut under varma sommardagar. 

Jord och växtnäring
Planteringsjorden bör vara strukturstabil och får gärna innehålla naturgödsel. Eftersom 
näringen lakas ur är det viktigt att ändå tillföra gödsel under sommaren  - då får du en så 
bra blomning och tillväxt som möjligt. Har du en egen kompostjord går den utmärkt att 
använda och bör då läggas som ett grundlager under planteringsjorden där näringen är 
lättåtkomlig för rötterna. Kompostjorden innehåller även ogräsfrön som lätt gror om den 
används i ytskiktet.

Satsa på kvalitet och putsa kontinuerligt
Satsa på växter av bra kvalitet, gärna sticklingsförökat material som är lite dyrare men 
som generellt har längre blomningstid, tål regn bättre och behöver mindre putsning. 
Putsning innebär att överblommade blommor tas bort. Om vissna blommor sitter kvar 
bilder de frön vilket gör att blomningen avtar. 

Vattna regelbundet
Över det nysådda strilar du vatten varje dag med kanna 
eller spridare. När växterna rotat sig och börjar ta fart 
vattnar du rikligare och mer sällan, i regel räcker det 
med ett par gånger i veckan. Hög värme och lite eller 
inget regn gör dock att jorden snabbt torkar ut så då kan 
det behöva vattnas oftare. 

Lycka till! 
*Du kan ansöka om att odla eller sätta 
upp bikupor på kommunal mark. 
Läs mer på : umea.se/stadsodling

Intresserad  

av att 

stadsodla?*



Gator och parker 
Besök: Skolgatan 31 A

Postadress: 901 84 Umeå
Tel. växel: 090-16 10 00

gatorochparker@umea.se
umea.se/sommarblommor

Pennisetum macrourum 'White Lance', Svansborstgräs, är ett av de anuella gräsen vi 
använder i våra sommarblomsplanteringar. I år finns det bland annat i Rådhusparken. 


