
BRF ORIGO, HELSINGBORG

Läs vidare på nästa sida

Mittpunkten i Brf Origo  
- den grönskande gården 
I Brf Origo skapar vi en vacker, lummig och blomstrande gårdsmiljö, från tidig vår 
till sen höst. Här finns plats att vara, sitta och njuta såväl som på dagen som sköna 
sommarkvällar.  

Skyddat mellan huskropparna hittar du den välkomnade 
gården. Sittplatserna är många och du väljer plats 
efter känsla. Kanske vill du sitta i skuggan under ett 
träd intill det lilla fågelbadet eller på gårdens absoluta 
mitt omgärdad av färgstarka perenner. För lata, härliga 
sommardagar finns sköna solsängar i söderläge, och en 
trivsam grillplats under pergolan. 

Mjuka och rundade former tillsammans med varma toner 
kännetecknar gården. De gröna taken på förråden gör 
utsikten från balkongerna ytterligare tilltalande. 

I anslutning till grillplatsen placeras upphöjda kärl fyllda 
med mullrik jord, redo för plantering av grönsaker eller 

sommarblommor. Runtom finns bärbuskar och solvarma 
smultron. Smaka av de ovanliga buskkörsbären och 
blåbärstryet eller de mer välkända vinbären. I pergolan 
och på spaljéer växer taggfria björnbär, minikiwi och 
staketdruva som smakar gott och samtidigt ger härlig 
skugga. I anslutning till grillen finns olika kryddörter - 
perfekta att toppa middagen med.  

För de minsta barnen finns en sandlåda inramad i grönska 
och inbjudande ytor att cykla runt med sin lilla trehjuling.  

Välkommen in!
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ILLUSTRATION 2022-05-10Rum att umgås med  
gott om sittplatser.

Bra lekytor för de minsta med sandlåda 
och öppna ytor för att trampa fram på 
trehjulingen. 

Pergola och grillplats ger en trivsam 
samlingsplats där du kan umgås 
med grannar och vänner.

Cykelvänligt kvarter med 
gott om cykelplatser. På 
gården finns en cykelstation 
med både pump och verktyg.


