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Växtlista ”Annas Täppa” 2021 
 
Perenner 
Al Allium ’Millenium’ Trädgårdskantlök – Årets perenn 2021; bra kantväxt med lång blomning och 
formfast växtsätt. Omtyckt av fjärilar. Ca 30 cm hög. 7 st 
As Astrantia major ’Roma’ Stjärnflocka – favoritsort av stjärnflocka med lång blomning. Bra 
pollinerarväxt. Ca 60 cm hög. 6 st 
Ca Calamagrostis acutiflora ’Karl Foerster’ Tuvrör - ett snabbt och stadigt gräs för sol till halvskugga 
som klarar det mesta. 120-150 cm hög. 5 st 
Di Digitalis ferruginea 'Gigantea' Brun fingerborgsblomma – ett ståtligt utropstecken i rabatten, 
omtyckt av bin och humlor. Ca 130 cm hög.3 st 
Ge Geum ’Mai Tai’ Hybridnejlikrot – En populär sort med aprikosfärgade blommor. Fin snittblomma. 
Ca 40 cm hög. 5 st 
He Hemerocallis fulva ’Frösvidal’, Rödbrun daglilja - Grönt Kulturarv; Ca 90 cm hög. 4 st 
Hy Hylotelephium ’Jose Aubergine’ Kärleksört – djupt mörkröd och mörkbladig kärleksört med 
blomning augusti-september. Ca 40 cm hög. 5 st 
Le Leucanthemum ’Bröllposgåvan’ Jättepräskrage, Grönt Kulturarv – robust och långblommande 
prästkrage med stor blomma. Ca 100 cm hög. 5 st 
Ne Nepeta racemosa ’Linghem’ Bergnepeta, Grönt Kulturarv – fantastisk kantväxt älskad av 
pollinerare. Klipp ner direkt efter blomning för ytterligare flor. Ca 35 cm hög. 6 st 
Sa Sanguisorba officinalis ’Pink Tanna’, med luftigt växtsätt och skojiga mörkröda ovala bollar till 
blommor – 6 st 
 
 
Vårlökar (blandas och kastas försiktigt ut i rabatten för slumpvis placering) 
Crocus tommasinianus ’Roseus’ Snökrokus – blommar mars-april, höjd ca 8 cm. 
Fritillaria imperialis ’Brahms’ Kejsarkrona – blommar maj, höjd ca 70 cm. 
Hyacinthus ’Gypsy Queen’ Hyacint – blommar mars-april, höjd ca 25 cm. 
Lilium martagon ’Orange Marmalade’ Kroll-lilja – blommar juni, höjd ca 80 cm. 
Muscari latifolium Bredbladig pärlhyacint – blommar maj, höjd 20-30 cm. 
Narcissus poeticus ‘Actaea’ Pingstlilja – blommar april-maj, höjd 40-50 cm 
Tulipa ’Ester’ Tulpan - Grönt Kulturarv; alternativ med liknande färg kan väljas. 
Tulipa ’Södra Öland’ Tulpan - Grönt Kulturarv; alternativ med liknande färg kan väljas. 
 

mailto:kansli@koloni.org
https://kolonitradgardsforbundet.se/

