Idéträdgårdar 2019 - Balkongliv
För femte året i rad anordnas idéträdgårdar i Sollidens slottspark, på Gustaf V krocketplan. Tanken är
att ge slottsparken en ny dimension och ett samtida inslag samt ge besökarna inspiration och nya
idéer. Årets tema är balkongliv och därför har vi krympt utrymmet och istället ökat antalet deltagare.
Privatpersoner och företag som har velat anlägga en balkong har skickat in sina bidrag och Sollidens
jury har valt ut 8 bidrag som till sommaren kommer att bygga upp sina balkonger. Här tävlar de om
både Sollidens och besökarnas pris. Deltagarna kommer från olika presenterar balkonger på vitt skilda
teman. Välkomna att inspireras på Solliden i sommar!
Huvudponsorer:

Hasselfors Garden, SIA Glass, Nybloms Papper, Mårdskog & Lindkvist och
Beijer Bygg

Årets deltagare
Balkong: Andra perspektiv
Av: Emma Engstad och Karolina Lindkvist, Borgholms Handelsträdgård
Beskrivning
Vi öppnar för ett annat sätt att använda golv, vägg och tak och vänder på perspektivet för att skapa
utrymme för odlingsglädje och samtidigt behålla platsen för vila och avkoppling. Vi tar fasta på att
vila sker sittande och arbete i rörelse varför också rummets användning och utformning bör
möjliggöra och främja det. Allt för att på en liten yta kunna skapa ett rum som livets och odlandets
måsten till trots, ändå kan erbjuda en efterlängtad paus för så väl kropp som själ!
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Balkong: Storgatan 7 B
Av: Anette Jonsson Sundell, Växtzon 4
Beskrivning
2 RoK på 58 kvm inneboyta, och 10,5 kvm uteboyta, centralt belägen i Långtbortistan. Uthyres till
person/par som önskar det bästa av två världar pulsen 4 trappor ner och lugnet här uppe.

Balkong: Hemester vid Medelhavet
Av: Marianne och Lars Wigforss, Mirabellgården
Beskrivning
Känslan när man kliver ut på sin balkong ska vara som att kliva in i en annan del av världen, kanske ut
på en terrass vid Medelhavet.
Den väl tilltagna balkongen/pergolan i sin varma färgskala berör alla sinnen. Här finns örter och
grönsaker för doft och smak, ljud av porlande vatten för lugn och svalka samt många växter som
ögonfröjd och för att ge en lummig och ombonad känsla. Platsen rymmer ett litet växthus för
odlarglädje och en ombonad hörna för avkoppling. Inte minst viktigt är långbordet att samla familj
och vänner kring för lite mat, prat och skratt under långa, ljumma sommarkvällar.
Materialvalet av trä, tegel, terrakotta och naturfiber i en blandning av gammalt och nytt är självklara,
miljömedvetna val för den här balkongens ägare.

Balkong: Livets balkong
Av: Ängsbackens Handelsträdgård
Beskrivning
En balkong är en plats för reflektion, i vårt fall en reflektion kring livet. Vår balkong är en lustgård i det
lilla, inbjudande och tillåtande. Den ger även besökaren möjlighet, att noggrant se sig själv i spegeln.

Balkongen: Den smakfulla balkongen
Av: Annika Runnerstam, Odlagrönt Stockholm
Beskrivning
En balkong för odling, biologisk mångfald och hållbarhet som samtidigt är dekorativ. Alla växter på
balkongen är ätbara: frukt, blommor och grönsaker. Såväl människor som fjärilar och bin kommer att
stortrivas!
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Balkong: Fjärilsbalkongen
Av: Oskar Widmark, @Plantthatplant
Beskrivning

Ju mer urbana vi blir desto längre bort kommer vi från ekosystem och natur. Genom att ha ett
växtmaterial på balkongen som bjuder in djurlivet i staden kan vi tillsammans bidra till en högre
biologisk mångfald. Idéträdgården kommer bestå av växter som kan göra livet lättare för de små
djuren i staden samtidigt som balkongen blir en prunkande oas att ta sitt morgonkaffe på.

Balkong: Santa Monica Beach
Av: Magdalena Andersson, Blomsterlandet Kalmar
Beskrivning
Jag drömmer mig tillbaka till varma sensommardagar i Los Angeles. På Santa Monica beach är den vita
sanden alltid behagligt mjuk och varm, vågorna ihärdiga mot strandkanten och det finns ett lugn i
luften, en känsla av bekymmerslöshet. Längre upp längs det långa promenad- och cykelstråket finns
stora planteringar med fjäderborstgräs som vajar i vinden, klätterväxter i lysande färger, taggiga
kaktusar och de för L.A. karaktäristiska höga palmerna. Just denna känsla hoppas jag kunna förmedla i
mitt bidrag ”Santa Monica beach”.

Balkong: Rofyllt rum i Väster
Av: Marianne Jensen Rose, Rose´s Feng Shui.
Beskrivning
Balkongen är planerad för ett västerläge. Det är med det väderstreckets element och egenskaper i
åtanke, samt lugnet som sänker sig vid solnedgången, som jag byggt upp min balkong.
Här finns ett behagligt energiflöde, samt en balans i färger, former och material. Inom Feng Shui
används bla två verktyg för att hitta den balansen: ”De fem elementen” och ”Yin & Yang”.
Det är skönt att känna sig trygg och därför är ”Kraftposition” det bästa för alla sittplatser.
Balkongens inredning är ändamålsenligt planerad i förhållande till väderstrecken och dess olika
energier. Den återger de lugnande jordtonerna, känslan av fokus och allt balanseras upp av grönskan
och blommorna.
För att fånga känslan i solnedgången går blommornas färger i en skala från gult, över orange till mörkt
rostrött, kompletterat med silverblänk från höga prydnadsgräs.
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