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Mer information finns på: www.umea.se 

Umeå kommun 
Gator och parker 

Lökväxter 
Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 
Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit 
Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå 
Tulioa 'Queen of night' tulpan, enkel, brunsvart 
Tulipa 'White Triumphator'  liljeblommande tulpan, vit 

 
Planteringsytorna närmast älven är uppbyggda enligt olika färgteman som gestaltas av en kombination 
av perenner och vårlökar. Varje planteringsyta är delad i två där varje del har en egen kombination av 
växter. Planteringsytorna har markerats C-G på kartan. 
 
C - BLÅ 
Calamagrostis acutifolia 'Overdam' brokbladig tuvrör norra delen 

Delphinium  riddarsporre, ljusblå 
Allium atropurpureum kirgisilök, rödlila 
Allium 'Super Drummer' bollök 

Iris sibirica 'Silver Edge' rabattiris, lavendelblå med vit kant södra delen 

Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 

Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit i hela ytan 

Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå i hela ytan 

 
D - VIT/BLÅ 
Astrantia major 'Shaggy' stjärnflocka, vitgrön norra delen 

Astrantia major 'Roma' stjärnflocka, rosa 
Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 

Calamagrostis acutifolia 'Overdam' brokbladig tuvrör södra delen 

Delphinium  riddarsporre, ljusblå 
Allium atropurpureum kirgisilök, rödlila 
Allium 'Super Drummer' bollök 

Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit i hela ytan 

Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå i hela ytan 

 
E - VIT/BLÅ 
Iris sibirica 'Silver Edge' rabattiris, lavendelblå med vit kant norra delen 

Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 
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Umeå kommun 
Gator och parker 

Calamagrostis acutifolia 'Overdam' brokbladig tuvrör södra delen 

Delphinium  riddarsporre, ljusblå 
Allium atropurpureum kirgisilök , rödlila 
Allium 'Super Drummer' bollök 

Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit i hela ytan 

Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå i hela ytan 

 
F - ROSA/VIT 
Calamagrostis acutifolia 'Overdam' brokbladig tuvrör västra delen 

Sanguisorba blodtopp 
Allium atropurpureum kirgisilök, rödlila 
Allium 'Super Drummer' bollök 

Anemosa tomentosa 'Robustissima' silvrig höstanemon östra delen 

Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 

Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit i hela ytan 

Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå i hela ytan 

 
G - GUL/ROST 
Calamagrostis acutifolia 'Overdam' brokbladig tuvrör norra delen 

Sanguisorba blodtopp 
Allium atropurpureum kirgisilök , rödlila 
Allium 'Super Drummer' bollök 

Hemerocallis citrina daglilja, citrongul södra delen 

Hemerocallis flava klargul daglilja 
Camassia leichtlinii 'Caerulea' stjärnhyacint, mörkblåviolett 
Narcissus 'Actaea' storblommig narciss, vit 

Puschkinia libanotica porslinshyacint, blåvit i hela ytan 

Scilla sibirica rysk blåstjärna, blå i hela ytan 

 
 


