
VÄLKOMMEN ATT INSPIRERAS AV LERUMS KOMMUNS STÖRSTA OCH GRÖNASTE EVENEMANG
WELCOME TO BE INSPIRED BY LERUM MUNICIPALITY’S BIGGEST AND GREENEST EVENT



2015 lanserade vi Växtrum. 
Idén var klar från början, att 
på ett nytt sätt utveckla vår 
kommun i hållbar riktning 
ekonomisk, social och ekolo-
gisk genom att få kommunen, 
näringslivet och invånarna att 
tillsammans skapa miniparker 
och mötesplatser, det vi kallar 
Växtrum.

Idag är visionen en verklighet och 
vi har hunnit samarbeta med över 
tolv av Sveriges duktigaste träd-
gårdsprofiler, fått tretton lokala 
företag som partners och haft 
långt över 100 volontärt arbetande 
kommuninvånare som tillsammans 
har grävt och planterat alla våra 
Växtrum. 2018 tilldelades 
Växtrum det nationella priset årets 
samhällsbyggare. Våra Växtrum 
är populära samlingsplatser och 
inspiration för både kommunens 
invånare men drar för varje år fler 
och fler besökare utifrån. 2021 
tar vi Växtrum internationellt och 
vänder oss till besökare från andra 

länder. Vi hoppas att du ska inspire-
ras av våra Växtrum och vår vackra 
kommun. 

växtrum gardens for 
lerum to grow
We launched the Växtrum pro-
ject in 2015. The concept was 
clear from the very beginning: 
to develop our municipality in 
a new way, in a sustainable 
direction from financial, social 
and ecological perspective so 
that the community, the bu-
siness and the citizens would 
join forces to create miniparks 
and meeting places, i.e. what 
we call Växtrum. 

Today our vision has become reality 
and we have been able to work 
together with more than twelve of 
Sweden’s most diligent gardening 
experts. We have thirteen local 
companies as partners and well 
over 100 volunteer local citizens 
who together have dug and plan-

ted all our Växtrum gardens. In 
2018, Växtrum received the Com-
munity Builder of the Year award. 
Our Växtrum gardens are popular 
rendezvous points and a source 
of inspiration for the municipality 
citizens, attracting more and more 
outside visitors every year. In 2021, 
we will take Växtrum internatio-
nally and will turn to visitors from 
other countries. We hope that you 
will be inspired by our Växtrum gar-
dens and our beautiful municipality.

Mattias Christenson
Marknadsansvarig Lerums kommun 
och projektledare för Växtrum
Sylvia Dahlén
Projektledare för Växtrum
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växtrum får lerum att växa 

Ett Växtrum kan bli precis det du vill att det ska vara. Kanske är du fascinerad 
och intresserad av växter, blommor, vackra strukturer och färgkombinationer. 
Då bjuder Lerums tio växtrum på en kaskad av trädgårdsinspiration, signerat 
några av Sveriges absolut främsta trädgårsprofiler. Ett Växtrum kan också vara 
den gröna oas där du samlar kraft och energi. Ensam eller med några andra, 
här finns sittplatser och miljöer för fina pauser i vardagen. Genom alla vo-
lontärer och många aktörer som gör våra miniparker möjliga är Växtrummen 
också samlingsplatser och källa till kunskap, gemenskap och nya vänskaper. 
Växtrummen är alltid öppna och är gratis att besöka. Vi hoppas du hittar din 
relation till alla eller något av Lerums tio unika Växtrum. Låter Växtrum bli 
trädgården i ditt hjärta.

 A Växtrum garden can become exactly what you envision it to be. Perhaps 
you are fascinated with and interested in plants, flowers, beautiful structu-
res and colour combinations. If so, Lerum pampers you with ten Växtrum 
gardens in a cascade of gardening inspiration,designed by some of Sweden’s 
best known gardening experts. A Växtrum garden can also be the green oasis 
where you collect your strength and energy. Alone or with a company, here 
you will find seating places and milieus for exquisite breaks from everyday 
life. Thanks to all volunteers and many stakeholders who make our spaces a 
reality, the Växtrum gardens are also a gem we share, an assembly point and 
a source of knowledge, community spirit and new friendships. The Växtrum 
gardens are always open and they are free to visit. We hope that you will find 
yourself attracted by all or at least some of Lerum’s ten unique Växtrum gar-
dens. Let Växtrum gardens be the garden in your heart.



Gunnel Carlson - Aspen sol
Gula solreflexer

Mångfalden

Snödroppslunden

Frödingslunden

Tingshusparken

En stilla plats för själen

Design: Anders Stålhand  2019

Design: Gerben Tjeerdsma 2017

Design: Andre Strömqvist  2016

Design: Mona Holmberg 2018 

OUR FIVE 
VÄXTRUM 
GARDENS

IN CENTRAL 
LERUM

VÅRA FEM
VÄXTRUM

I CENTRUM

4 5

TINGHUSPARKEN 
Utanför Tingshuset i centrala Lerum 
skapade Mona Holmberg en växtrums-
plantering 2018, som såg ut att alltid 
ha legat på platsen. Mona har stor 
erfarenhet av planteringar i offentlig 
miljö, och hennes fantastiska känsla för 
växtval och kombinationer gör Tings-
husparken till en underbar grön oas 
med översvallande blom stora delar av 
året.

Outside the Courthouse in the heart 
of Lerum, Mona Holmberg created a 
Växtrum garden in 2018, which seems 
now as if it has always been there. 
Mona has got extensive experience 
in public parks, and her extraordinary 
flair for plant selections and combina-
tions makes Tingshusparken a won-
derful green oasis overflowing with 
flowers for the greater part of the year.

SNÖDROPPSLUNDEN
På en gräsplan vid Wamme bros fäste 
ligger Snödroppslunden, designad 
av Gerben Tjeerdsma. Växtrummet, 
ån och stenbron bildar en helhet och 
växtligheten har placerats i välvda 
former med rostiga sidor. Här hittar 
du både snödroppar i överflöd och 
snödroppsträd som blommar vackert 
på våren.

In a field located at the end of Wam-
me bridge lies Snödroppslunden (the 
Snowdrop Grove), designed by Gerben 
Tjeerdsma. The Växtrum garden, the ri-
ver and the stone bridge form an indis-
soluble whole, the plants being placed 
in arched forms with rusty sides. Here, 
you will find snowdrops in abundance 
and the bountiful blossoms of Carolina 
silverbell in the spring.

FRÖDINGSLUNDEN
En hyllning till de många trädgårdmäs-
terier som tidigare låg utefter Säveån 
skapades 2016 av André Strömqvist. 
Siluetten av ett växthus med långbän-
kar i och vackra blomsterbäddar är 
stommen i platsen, som också fick ett 
par krikonträd, ett kärt träd från barn-
domen för André. 

In 201t6, a tribute to the numerous 
market gardens which used to lie along 
the Säveån river was created by André 
Strömqvist.
The silhouette of a greenhouse with 
long shelves and beautiful flower beds 
make up the backbone of the place, 
adorned by a pair of damson plums, a 
dear tree from André’s childhood.

BROBACKENSLÄNTEN OCH TILLVÄXTEN
Premiäråret för växtrum skapade 
Simon Irvine Brobackenslänten. En 
ödetomt som istället blev en ekologisk 
köksträdgård. Under ett par år försåg 
Brobackenslänten Lerumsbor med 
både sallad och purjolök. Efter ett par 
år gjorde Simon om platsens struktur 
till en permanent grönskande plats 
utan grönsaker.

2021 får platsen än en gång en ny 
utformning och funktion. Eva Robild 
har skpat en plats för hållbart lärande. 
En yta att samlas på för att lära mer, 
och prova. Oavsett om det handlar om 
odling, en bokrelease eller kanske en 
liten konsert. Platsen är bokningsbar i 
kommunens bokningssystem.

MÅNGFALDEN
En plats för biologisk mångfald mitt i 
hjärtat av Lerum skapades av Anders 
Stålhand. Här utmanas tankarna kring 
vad som är ursprungliga arter i vår 
svenska flora, vad invasiva arter är och 
kan göra. Bänkarna på platsen är också 
insektshotell. Mångfotingen är en 
fascinerade rostskulptur av återvunnet 
skrot.

A place for biodiversity right in 
the heart of Lerum was created by 
Anders Stålhand. Here, we get food 
for thought as to which the original 
species in our Swedish flora are, what 
invasive specifies means and what they 
can do. The benches at the place also 
serve as insect hotels. The caterpillar 
is a fascinating rust sculpture made of 
recycled scrap.

In the year of the Växtrum launch, Si-
mon Irvine created Brobackenslänten. 
An empty lot, which instead became an 
organic vegetable garden. For a couple 
of years, Brobackenslänten supplied 
Lerum’s citizens with both lettuce and 
leek. A few years later, Simon trans-
formed the structure of the place into 
a permanent green space without any 
vegetables. 

In 2021, the place was once again re-
designed and re-purposed. Eva Robild
has created a place for sustainable 
learning. An area to gather together 
in order to learn more and give things 
a try. No matter whether it is about 
a plant, a book release or perhaps a 
mini-concert. The place can be booked 
in the municipal booking system.
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Brobackenslänten 
& Tillväxten
Design: Simon Irvine 2015 
& Eva Robild 2021
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VÅRA TIO VÄXTRUM / OUR TEN VÄXTRUM GARDENS 

1. Aluddengläntan - Hannu Sarenström 2015
2. Solens öga - Cecilia Liljedahl 2019
3. Aspen Sol - Gunnel Carlson 2017
4. Frödingslunden - André Strömqvist 2016
5. Mångfalden - Anders Stålhand 2019
6. Snödroppslunden - Gerben Tjeerdsma 2017
7. Brobackenslänten - Simon Irvine 2015
    & Tillväxten - Eva Robild 2021
8. Tingshusparken - Mona Holmberg 2018
9. Giardino Segreto - Peter Englander 2018
10. Nyebrotäppan - Karin Berglund 2016

växtrumsslingan 

Växtrums 
info-skåp

Alla Växtrum ligger utefter en framkomlighets-
anpassad promenadslinga som kallas Säveåpro-
menaden. Går du hela sträckan är den cirka 3,6 
km lång. Det finns en lokaltåg-station i närheten 
av vardera änden på slingan, Lerum station och 
Aspedalens station.
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växtrum trail
All Växtrum gardens are situated on an easily 
accessible trail called Säveåpromenaden.
The entire distance is approx. 3.6 km. 
There is a local train station at each end of the 
trail, namely Lerum station and Aspedalens 
station.

Växtrumsslingan, framkomlighetsanpassad
The Växtrum Trail, easy access

Sträcka med begränsad framkomlighet
A trail with limited accessibility
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Giardino Segreto

Nyebrotäppan

Aluddengläntan

Aspen sol

Solens öga

Design: Peter Englander 2018

Design: Karin Berglund 2016 

Design: Hannu Sarenström 2015

Design: Gunnel Carlson 2017

Design: Cecilia Liljedahl 2019

VÅRA FEM
VÄXTRUM
VID ASPEN

OUR FIVE
VÄXTRUM

GARDENS NEAR 
LAKE ASPEN

NYEBROTÄPPAN 
En Mariaträdgård, en vackert blom-
mande klosterträdgård har Karin 
Berglund skapat i Nyebroparken. 
Blomvalen har symbolik kopplade till 
bibliska berättelser. Formen är vackert 
välvd som ett kyrkfönster sett från 
ovan. Vackra röda valv och bänkar bju-
der på lugn och andäktig stillhet.

Mariaträdgård, a beautiful monastery 
garden in full bloom created by Karin 
Berglund in Nyebroparken. The choice 
of flowers has been symbolically linked 
to bible stories. An exquisite arched 
shape resembling a church window 
seen from above. Beautiful red arches 
and benches invite you to relish the 
peace in devout calmness

ASPEN SOL
Gunnel Carlsons inspiration när hon 
formade Aspen sol var en plats med 
varma färger som kontrasterar mot det 
omgivande gröna gräset och sjöns blåa 
toner. I de solstråleformade rabatterna 
finner du gula, röda och orangea blom-
mor. De stora störarna för klängande 
humle, som ramar in platsen ger en fin 
association till båtmaster.

Gunnel Carlson’s inspiration when she 
shaped Aspen sol was a place with 
warm colours contrasting against the 
surrounding greenery and the blue nu-
ances of the lake. In the sun ray-shap-
ed flower beds you will find yellow, red 
and orange flowers. The large poles for 
climbing common hop frame the place, 
reminiscent of boat masts.

GIARDINO SEGRETO
Ett hemligt italienskt hörn i Lerum får 
du när du besöker Peter Englanders 
Giardino Segreto. Knivskarpa linjer, 
sparsmakade färger och en klassisk 
vit mur pryder platsen. Granitkan-
terna runt odlingarna är återbrukade 
vägstolpar från den gamla riksvägen 
utefter sjön Aspen. Och i centrum av 
platsen står en Stockholmsplatan. 

You get to enjoy a secret Italian nook 
in Lerum when you visit Peter Englan-
der’s Giardino Segreto. Razor-sharp 
lines, fastidiously picked colours and 
a classical white wall adorn the place. 
The granite edges around the plants 
are recycled road edge markers from 
the old main road along lake Aspen. 
And in the middle of the place is the 
Stockholm plane tree.

SOLENS ÖGA
En samlingsplats för livets alla skeden 
har vi fått i Solens öga, designad av 
Cecilia Liljedahl. Platsen är bokningsbar 
och har sedan den invigdes använts för 
såväl, bröllop, begravning, barncirkus, 
yoga, konserter och föreläsningar. Däre-
mellan är platsen en populär samlings-
plats där du kan njuta utsikten eller en 
kopp kaffe från restaurangen intill. 

In Solens öga, designed by Cecilia 
Liljedahl, we find a gathering place for 
people of all ages. It is available for 
booking and ever since it was inaugu-
rated it has been used for weddings, 
funerals, circus for children, yoga, con-
certs and lectures. The place is a popular 
assembly point where you can enjoy the 
view or a cup of coffee from the restau-
rant nearby.

ALUDDENGLÄNTAN
Bakom den gamla trädgårdsmästar-
bostaden vid Aludden skapade Hannu 
Sarenström en grön oas för trädgårds-
mästarens avkoppling. Det lilla ishuset 
i sten fick bli en spännande detalj på 
platsen och den gedigna pergolan i trä 
är noggrant gjord med gamla tekniker.

Behind the old gardener’s house near 
Aludden, Hannu Sarenström created 
a green oasis of relaxation for the 
gardener. The small stone ice house be-
came an exciting detail on the site and 
the genuine wooden pergola has been 
carefully shaped using old techniques.
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Växtrum är ett samarbetsprojekt som 
står på flera ben. Förutom deltagarna 
som lägger många ideella timmar på  
Växtrum har vi bra uppbackning av 
det lokala näringslivet. Vi arbetar med 
partnerskap som begrepp, där vi inte 
bara söker stöd utan arbetar konkret 
för samverkan och gemensam utveck-
ling. Vi är också medlemmar i Träd-
gårdsresan, en intresseorganisation för 
västsvenska besöksträdgårdar. På
tradgardsresan.se hittar du mer fakta.

Växtrum is a collaboration supported 
by a good many. Besides the partici-
pants who volunteer their time at Väx-
trum, we also have the support of local 
businesses. We work in partnerships 
where we are not looking for aid but 
work specifically for cooperation and 
joint development. We are alos mem-
bers in Trädgårdsresan, a organization 
for open gardens in West Sweden. 
Read more at tradgardsresan.se

LERUMS KOMMUN
Växtrum i Lerum ägs och drivs av 
Lerums kommun och är kommunens 
största evenemang med förankring 
i både näringsliv, lokalt föreningsliv, 
invånare och intresseorganisationer. 
Växtrum berör flera delar av den kom-
munala organisationen och fungerar 
som en plattform, både vad gäller 
besöksnäring och hållbart utvecklings-
arbete i närmiljö. 

SPARBANKEN ALINGSÅS
Sparbanken Alingsås är huvudpartner 
sedan start och stöttar Växtrum med 
både ekonomiska medel, erfarenhet 
och förankring i det lokala näringslivet.
 
ALUDDEN PRÔVIDORE
Aludden Prôvidore har varit partner 
tilll Växtrum sedan premiäråret 2015 
och fungerat som vår samlingsplats 
för de flesta av våra föredrag och olika 
aktiviteter.
 

Vill du veta mer om Växtrum, våra 
designers, växtrumsplatserna eller 
vilka växter som finns var finns det 
på vår webbplats växtrumilerum.
se. Du kan också finna  mer infor-
mation på den stolpe som finns vid 
varje växtrumsplats.
På vår webbplats finns också aktu-
ell information om våra guidningar 
och de temakvällar som genom-
förs. Är du intresserad av att vara 
med som deltagare, boka en egen 
guidetur eller samarbeta med oss i 
Växtrum på något sätt är du varmt 
välkommen att ta kontakt med Väx-

Du kan både se och höra växtrum 
på vår webbsida där vi lägger upp 
filmer och musik. Fem specialskriv-
na låtar och tillhörande videor samt 
många dokumentära filmer från 
åren hittar du där och på Spotify.

trums projektledare Sylvia Dahlén 
eller Mattias Christenson via vår 
webbplats. Följ oss gärna på sociala 
medier, för att få aktuell informa-
tion och inspiration.

more facts and inspi-
ration from växtrum
Would you like to know more about 
the Växtrum project, our designers, 
the Växtrum gardens or our plants 
and where to find them, you can 
visit our website, växtrumilerum.se. 
You can also find more information 
on the post near every Växtrum

växtrum music and 
videos
You can both see and listen to 
Växtrum on our website where we 
have uploaded videos and music. 
There you will find more specially 

garden. On our website you will 
also find current information 
about our guided tours and theme 
evenings. If you are interested in 
tagging along, to book a private 
guided tour or work with us in Väx-
trum in some way, please contact
Växtrum project manager Sylvia 
Dahlén or Mattias Christenson, via 
our website. Follow us on social 
media for the latest information 
and inspiration.

written Songs and accompanying 
videos as well as many documenta-
ries from over the years. Our music 
is available on Spotify.

mer fakta och inspiration 
från växtrum 

växtrums musik och filmer 

UNIVERSEUM
Universeum är samarbetspartner 
sedan 2020, och bidrar med både sak-
kunskap och pedagogisk erfarenhet.
 
ICA KVANTUM
Ica Kvantum har varit partner till 
Växtrum sedan start och har generöst 
bidragit med en stor del av den fantas-
tiska blomprakt vi kan njuta av på alla 
växtrumsplatser.

JUTABO
Bostadsutvecklaren Jutabo gick in som 
Växtrumspartnern 2020 och bidrar 
generöst med ekonomiska medel och 
god lokal förankring kring utvecklingen 
av Lerum.
 
RÖLUNDA GÅRD
Rölunda Gård är växtrumspartner 
sedan start och stöttar Växtrum med 
all jord till alla Växtrumplatser. Varje år 
genomför de en publik föreläsning om 
jord.
 
PEAB ASFALT
PEAB har varit växtrumspartner i 
många år och har hjälpt oss med stora 
delar av de förberedande markarbete-
na på våra växtrumsplatser.
 
LERUM ENERGI
Lerum Energi är Växtrumspartner och 
hjälper oss att belysa Växtrummen 
för att få tryggare platser och längre 
säsong.

växtrums
partners

Växtrumsbossa 2017 - featuring Klara Wising  .  Giardino Segreto 2018 - featuring Klara Wising  .  Naturens scener 2019 - featuring Tomas von Brömssen 
& Klara Wising  .  Växtrum Earth Square Meter 2020 .  The Garden in your heart 2021 - featuring Ebba Tinander.

Vi samarbetar också med  We also work with



Huvudpartner PartnerArrangör

Växtrum i Lerum  .   Lerums kommun  .   443 80 Lerum  .  tel: 0302-52 10 00   .   mail: vaxtrumilerum@lerum.se  .   vaxtrumilerum.se   .   lerum.se
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Lerums kommun har drygt 43 000 
invånare, vi ligger ett par mil öster om 
Göteborg. Hit hittar du lätt med både 
cykel, bil och pendeltåg.
I kommunen finns flera levande cen-
trum med handel, restauranger, caféer 
och sportanläggningar. Här hittar du 
också andra spännande sevärdheter, 
som det vackra Nääs slott vid sjön 
Sävelången och Säveåns naturreservat. 
Kommunen har många vackra sjöar 
och vandringsleder och den populära 
Gotaleden går genom vår kommun och 
förbi våra Växtrum. 

Läs mer om Lerum på lerum.se eller 
besök någon av våra turistbyråer i 
kommunhuset på Bagges torg och på 
Nääs slott.

many opportunities in 
lerum
Lerum Municipality has approx. 43,000 
citizens and is located a few dozen 
kilometres east of Gothenburg. You 
can easily reach us by bike, by car and 
by train. The municipality is home to 
many living centres offering shopping, 

restaurants, cafés and sports facilities. 
Here you will also find some exciting 
sights such as the beautiful Nääs 
Castle situated by Sävelången Lake and 
the Säveån natural reserve. There are 
many beautiful lakes and trails in the 
municipality and the popular Gota-
leden goes through it and past our 
Växtrum gardens. Read more about 
Lerum at lerum.se or visitlerum.se, or 
visit any of our tourist agencies in the 
town hall on Bagges torg square and in 
Nääs Castle.

många möjligheter i lerum

Växtrum Solens öga

Bagges torg

Nääs slott


