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Innergården i Brf Lilla Varvsgatan blir något alldeles extra. En grön lummig oas mitt i Dockan!  
Här skapar vi en grönskande fruktträdgård som kommer bli en given mittpunkt för alla i föreningen.  
En plats för avkoppling under äppelträd och vinrankor, en plats för lek för familjens yngsta och en plats 
att umgås på med vänner och nya grannar. Innergården som är ritad av landskapsarkitekten Maja Rytorp 
är trygg och tillgänglig endast för er som bor i huset.

Den stora gården inrymmer en bred variation av frukter, ätliga växter och bär. Vi smyckar också med  
bärbuskar såsom vinbär och krusbär samt mindre träd som havtorn och fläder. För att skapa olika rum  
på gården bygger vi på höjden med allt från klätterväxter som minikiwi och vinrankor mot spaljéer till 

pelaräpple och exotiska persikoträd och aprikosträd. Gården inramas av stigar under mysiga pergolas! 

Här finns gott om utrymme att trivas. Vi har förberett med en gemensam uteplats med  
sittgrupper och grill. För barnen finns öppna gräsytor att leka på och även en sandlåda  
som omges av en sittkant i lärkträd.

Kryddplanteringar anläggs med bland annat timjan, oregano, gräslök och salvia. Saknar du 
något? För dig med gröna fingrar finns odlingsbäddar där du kan passa på att så det du själv 
önskar.

På flera ställen inne på gården hittar du små smultronplantor och amerikanska blåbär. 

Välkommen att frukta loss på Lilla Varvsgatan!

BRF LILLA VARVSGATAN, MALMÖ

Smultronstället Brf Lilla Varvsgatan
– Malmös mest smakrika innergård

Läs mer »



FRUKTA LOSS på
Lilla Varvsgatan

Odling

Uteplats med grill och 
två sittgrupper

Ätlig perenn-kryddplantering med smultron-gräslök-isop

Vinbärsbuskar

Pelaräpple               Sandlek

Klätterväxter kiwi/vin
Karaktärsfulla träd persika och aprikos
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Amerikanska blåbärsbuskar

Krokodil                   Stenar

Cortenstålskant         Trampstenar 
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Så här blir kvarterets gröna oas
odla - äta- grilla - mötas

Kontakta vår mäklare för ett personligt möte: 
Malin Eriksson, 0708-57 28 28  
malin.u.eriksson@fastighetsbyran.se

Upplev gården redan nu med vår virtuella rundtur!  
Du hittar den på peabbostad.se/lvg under Upptäck projektet, Visning i 360º Gård.
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