
MARTIN KEJONEN OCH Lisa Hannu är 
studenter på trädgårdsmästarutbild-
ningen på yrkeshögskolan i Enköping. 
Examensarbetet görs i form av idéträd- 
gårdar för femtonde året i rad och är ett 
populärt inslag såväl hos studenterna som 
invånarna i Enköping. Liksom på så mycket 
annat har coronapandemin gjort avtryck på 
såväl temat som arbetet med trädgårdarna.

– Alla i klassen fick komma med för-
slag på tema, och många var inne på sam-
ma spår. Det dröjde lite innan vi slog fast 
Välbefinnande i det gröna, men vi var gan-
ska omgående överens om att det skulle 
handla om hälsa, och vad en trädgård kan 
göra för hälsan, säger Lisa Hannu.

Vad som får oss att må bra, hur en träd-
gård på samma gång kan vara hållbar och 
terapeutisk och vilka medicinska fördelar 
som kan finnas med att odla och arbeta i 
trädgården var alla frågor som lyftes då stu-

denterna bollade idéer för tema och under-
teman. 

– Det var tydligt att fokus låg mer på 
terapeutiska aspekter än estetiska. Med det 
sagt har vi tagit fram fem idéer för vack-
ra trädgårdar, men som också fyller var sin 
tydlig funktion, berättar Martin Kejonen.

STUDENTERNA DELADES IN i grupper och 
började skissa på moodboards (kollage med 
foton, illustrationer och andra grafiska ele-
ment red.anm.) till sina respektive under- 
teman. Idéträdgårdarna kommer att gestal-
tas främst med växtmaterial, med fokus på 
sommarblommor, framför konstruktioner. 

– Utöver sommarblommor har vi bland 
annat perenner och träd, en stor blandning 
av växtmaterial. Vi gjorde planritningar 
och axonometriska projektioner (ritmetod 
där ett föremåls läge och utsträckning rela-
teras till ett treaxligt rätvinkligt koordinat-

system och avbildas genom någon projek-
tionsmetod på ritningsytan, red.anm.) som 
vi använde för att presentera våra idéer för 
kommunen, förklarar Martin Kejonen.

Varje grupp har arbetat för sig, mer 
än vanligt. Därför var presentationen för 
kommunen första gången studenterna fick 
en helhetsbild av hur trädgårdarna kommer 
att se ut.

– En del har kvar väldigt många ele-
ment från sin moodboard, andra skiljer sig 
en del. Det har varit spännande att det fun-
nits så stort utrymme för tolkning. Det är 
väldigt egna trädgårdar allihop, kanske mer 
än normalt, eftersom vi på grund av pan- 
demin inte kunnat träffa de andra grupper-
na, berättar Lisa Hannu. 

SEDAN I JANUARI arbetar studenterna med att 
få till sponsring och har hittills fått bra re-
spons. Dels har de fått in en del pengar, dels 

Idéträdgårdar med välbefinnande i fokus
I grönområdet utmed å-promenaden i Enköping växer snart fem nya idéträdgårdar fram. 

Årets tema, Välbefinnande i det gröna, är delvis ett resultat av coronapandemin och dess 
effekter på vårt behov av att vistas, återhämta oss och samla energi i våra utemiljöer. I 
temat ryms Energi på upptäcktsfärden, Återhämtning i skogen, Gemenskap på mötes- 

platsen, Läkning i örtagården och Avslappning i andrummet.
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sponsrar företag med material eller växter. 
– Strax innan jul skulle vi ha allt klart 

vad gäller växtval, materialbehov och pro-
portioner. Utöver det sår vi också en hel del 
själva, och det tror jag går igen i alla grupp- 
erna. Vi har till exempel sådder här hemma 
som ska vara med i trädgården Läkning i 
Örtagården, säger Martin Kejonen.

Till Avslappning i andrummet, som Lisa 
Hannu arbetar med, ska man inom kort 
börja bygga en pergola. Till en av de andra 
trädgårdarna har man nyligen hämtat hem 
pilträd. Det blir mycket eget ansvar, och 
stort utrymme för utveckling och läran-
de. Samtidigt får studenterna handledning 
kontinuerligt.

– Genom examensarbetet får man en 
väldigt bred bild av branschen, en helhets-
bild. Det är roligt att det växer fram, från 
idé till verklighet. Från vad som krävs i plan- 
ering till var växter levereras ifrån och hur 
man kan arbeta med marknadsföring och 

sponsring. Mycket är ju nytt för oss, och en 
del har varit utmanande, men också krea-
tivt och utvecklande, berättar Lisa Hannu.

UTBILDNINGEN ÄR PÅ två år, på heltid och 
ger 400 YH-högskolepoäng. Man varvar 
teori med praktik inom växtkunskap, träd-
beskärning, trädvård, design, skötsel, an-
läggning, företagsekonomi och ledarskap. 

– Vi är på praktik nu, och har mycket 
energi och ett större självförtroende med 
oss in i idéträdgårdarna. Det ska bli spän-
nande att komma igång med bygget, säger 
Martin Kejonen.

Som ett litet smakprov på hur trädgår-
darna ser ut får varje grupp ett planterings-
kärl på Stora torget i Enköping där de kan 
visa upp delar av sina respektive teman. 
Från och med den 24 juni kan man besö-
ka idéträdgårdarna. I höst kan du läsa mer 
om de färdiga trädgårdarna i Tidningen 
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I årets tema Välbefinnande i det gröna ryms 
Energi på upptäcktsfärden, Återhämtning i skogen, 
Gemenskap på mötesplatsen, Läkning i örtagården 
och Avslappning i andrummet.        
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