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Åsa Dahlman och Sofie Lundström vill skapa en oas och upplevelse i sin nya handelstrådgård.

Stråh Handelsträdgård växer
fram i Åsas och Sofies regi
De visste vad de behövde
göra: sadla om, byta bana och
följa passionen. Nu längtar
Åsa Dahlman och Sofie Lundström efter öppningen av nya
handelsträdgården Stråh – en
inspirationsvänlig oas av
rustik och grönt i mängder.

– Vi kände båda att vi behövde få byta bana
och leva ut vår gemensamma dröm, säger
Åsa Dahlman.
Hon, som tidigare jobbat inom näringslivet, insåg tillsammans med vännen Sofie
Lundström för några år sedan att trädgårdsintresset var tillräckligt stort för att satsa
på det.
– Jag började plugga, och är i dag utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt. Jag kände verkligen att jag behövde
göra något nytt, säger Sofie Lundström, som
tidigare har jobbat inom äldreomsorgen.
Planerna gick olika vägar, och ett tag
funderade de på att bygga upp ett nytt trädgårdskomplex, men slutligen valde de att
göra en förfrågan om att ta över fastigheten
och marken som Sandåsens Handelsträdgård tidigare hade haft hand om. I april är
det äntligen dags för öppning.

Trädgårdsentusiaster

bli motiverade, fortsätter Åsa Dahlman.
En gemensam inspiratonskälla är svenska trädgårdsmästaren Victoria Skoglund.
– Hon känns som en helt vanlig människa, men med en fantastisk handelsträdgård.
Vi har åkt runt i Sverige och tittat på flera,
men hennes är den klara favoriten, säger
Sofie Lundström.

– Jag tror att gränserna mellan inredningsoch trädgårdsintresse har suddats ut ganska mycket. Trädgård har blivit en form av
inredning – man skapar rum och känslor
med växterna. Det är en fantastisk hobby
och man kan få otroligt mycket inspiration
till sin egen trädgård från andra, säger
Åsa Dahlman.
Skapar en upplevelse
Sofie Lundström håller
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marknaden för den lilla träd– Vi brukar säga att vi har en
gården.
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oas och upplevelse, inte bara sälja produkter. Man ska kunna komma till oss, gå en
Trädgårdsarbete är ett kreativt yrke, vilket
runda och bara njuta, säger Åsa Dahlman.
förstås kräver sin beskärda del av inspiraSofie Lundström berättar att också utbutionshämtning.
det speglar deras personligheter.
– Jag läser tidningar, bloggar och tittar
– Det blir inte så mycket romantik och
på tv för att hitta inspiration i mitt arbete.
gull, utan mer rustik, grönt, mörkt och avJag har även alltid varit intresserad av invikande buskar. Samtidigt ska vi förstås ha
redning – vilket går hand i hand med trädnågot för alla smaker.
gårdspysslandet, säger Åsa Dahlman.
På frågan om det också finns trender
Om de finner tid över åker inredningsinom trädgårdsvärlden svarar duon jakande
duon på inspirationsresor.
– och särskilt bland inneväxter.
– Det tar förstås en del tid, men vi åker
– Man börjar fokusera mer på detaljer
gärna till soliga och varma platser för att

som blad, stam och konstraster. Det behöver inte längre vara så överdådig blomning,
säger Åsa Dahlman.
Sofie Lundström nickar.
– Just nu börjar trädgårdstänket från
70-talet komma tillbaka, så trenderna växlar
lite långsammare, men de finns absolut där.
Nu till våren satsar många på blickfångeträdgårdar, med kontraster i allt och formklippt i
kombination med andra element.

Organisera arbetet
Trädgårdsarbete är en djungel av möjligheter, vilket gör att många nybörjare säkert
känner sig överväldigade till en början, tror
Åsa Dahlman och Sofie Lundström.
– Det viktigaste är att man funderar var
man vill börja och delar upp arbetet i segment. Om man inte känner sig säker på hur
en del ska se ut kan man lämna den ett tag,
säger Sofie Lundström.
Åsa Dahlman poängterar att det kan
kännas läskigt när man har byggt ett hus
som även innefattar en stor gräsmatta.
– Låt det inte bli övermäktigt. Titta på
andras trädgårdar och var inte rädd för att
be om hjälp. En stor trend just nu är bäroch fruktträd – något som är väldigt bra att
börja med så länge man ger dem rätt förutsättningar.
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