
Buskplanteringar i Nybrostrand

För a   skapa skydd och ge platsen en något
in  mare känsla, planteras tre buskridåer ut mot
vägen. Här väljs buskar som bidrar  ll platsen med
prydnadsvärden som blomning och do   eller
hös  ärg.

Den diagonala placeringen gör a   man från
boulebanan känner sig skyddad då buskarna skapar
e   rum, medan placeringen från vägen se   gör a  
det skapas lu   och översiktlighet, en god trafi kmiljö.
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Buskarna som valts är tåliga och är tänkta a   ge en 
trädgårdskänsla  ll platsen. 

Sammetssyrén, Syringa patula ’Miss Kim’.
Denna syrén är en något mindre variant som 
slår ut med purpulila, do  ande blommor i maj-juni och får 
en hös  ärg som är vackert vinröd. 

Schersmin, Philadephus purpureomaculatus 
’Starbright’.
Denna namnsort av Schersmin har e   purpurfärgat 
bladutspring som sedan övergår i glänsande grönt. 
Dess väldo  ande blommor som liknar stjärnor slår ut 
i juli-augus  , vilket är något senare än många andra 
Schersminer.  
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Buskplanteringar Nybrostrand

Sammetssyrén 
Syringa patula ’Miss Kim’
Höjd: 1,5-2 m. Bredd: 1,5-2 m. 
Blom: maj- juni. 

Schersmin 
Philadephus purpureomaculatus 
’Starbright’
Höjd: ca. 2 m. Bredd: 1,8 m. 
Blom: juli-augusti. 

Växtval



 VÄXTFÖRTECKNING
 UPPDRAGSNAMN  Buskplantering, Nybrostrand  UPPRÄTTAD AV  E. Andersson  DATUM  2020-11-04
 KUND  Ystads kommun, Tekniska avdelningen  STATUS

ARBETSMATERIAL
 REVDATUM

 UPPDRAGSNUMMER  X  REV

 NR  ART  KVALITET  C-C  ANM.  SVENSKT NAMN  ANTAL  A-PRIS  TOTALPRIS
 BUSKAR (B)

 B1 Philadelphus 'Starbright' busk co 3,5 L  80 cm  Schersmin 8
 B2 Syringa patula 'Miss Kim' busk co 3,5 L  80 cm  Sammetssyren 15
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Hildas

Ny grillplats

Befi ntlig grillplats
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Tunnel, gång- och 
cykelväg
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Grillplatser Nybrostrand

Idag fi nns en grillplats vid Nybrostrandsbadet, denna 
kommer fi nnas kvar och rustas upp. 
Den nya grillplatsen kommer ligga väster ut, i höjd med den 
västra tunneln för gång och cykel. 

Befi ntlig och ny grillplats



Grillplatser Nybrostrand
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Ny grillplats:
- Grillrör
- Två bord
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Den nya grillplatsen blir ute i 
det öppna, vid slutet av s  gen 
som går genom skogsdungen. 
Placeringen gör ytan mer 
fl exibel och bänkarna kan 
fl y  as runt beroende på väder 
och hur vinden ligger på. A   
platsen blir synlig från s  gen är 
också e   plus.

Placering



Grillplatser Nybrostrand

Båda grillplatserna får samma typ av utrustning som 
består av två bord och e   grillrör. Borden och grillröret 
ser ut som på bilderna nedan. Underredet av metall gör 
a   borden håller längre och dess u  ormning gör det 
också lä  are a   fl y  a runt och vrida på dem. Det ena 
bordet är funk  onsanpassat och har en bordskiva som är 
översjutande på ena kortsidan med plats för rullstol.

Vid den befi ntliga grillplatsen ersä  s det gamla bordet av 
två nya. Grillröret som står där i dagsläget blir kvar och den 
nya grillplatsen får e   liknande.
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Bilder på befi ntligt grillrör och på de två nya borden.


