Din trädgård

1. Vad tycker du om att göra i din trädgård?
A. Jag älskar att plocka färska blommor till buketter och njuta av den frodiga belöning
av dofter och färger.
B. Jag gillar att titta ut i min trädgård och känsla som jag är nära till naturen.
C. Min trädgård är en plats för lugn och ro, eftertanke. Det är min fristad från en
upptagen vardag!
D. Min trädgård: Det är bra att ha lite av allt - snittblommor, grönsaker, så länge den
håller sig trim och prydligt.
E. Min trädgård är en utställning för arkitektoniska växter och min samling av
moderna skulpturer eller annan trädgårdskonst.

2. Vilka färger gillar du mest?

A. Jag gillar mjuka pastellfärger - särskilt gula, rosa och lila.
B. Jag gillar gråa och diskreta färger - som naturen.
C. Jag gillar djärva, grundfärger.
D. Färg spelar ingen roll så länge mitt landskap ser bra ut.

3. Vill du att din trädgårdsdesign blir bara en stor gräsmatta?
A. Inte en chans. Gräsmattor är tråkiga och dem ger för mycket arbete.
B. Ja. Jag kan bara inte föreställa mig min trädgård utan gräsmatta.
C. Jag tror att jag behöver en lite gräsmatta men också ögonfallande rabatter.

4. Vill du ha en trädgård som ser naturlig ut eller en som känns designad?
A. Jag vill definitivt min trädgård ska ta ledtrådar från naturen.
B. Om jag vill ha en naturskog trädgård, kan jag gå direkt till skogen. Jag föredrar att
min trädgård anpassar sig till mina behov, till husets utseende, till alla som bor här.
C. Nej – inte formellt designad. Jag gillar när växterna kommer upp här och där. Om
något är i vägen, kan jag lätt dra upp det eller transplantera det.
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D. Ja. Jag vill verkligen min trädgård att se snyggt och prydlig ut. Absolut en
designad trädgård. Drömmer om franska trädgårdar eller mediterrana trädgårdar
E. Ja, men egentligen, växter är inte lika viktigt för mig som strukturerna i min
trädgård. Strukturen i trädgården skall passa till husets utseende och form. Jag
drömmer om olika rum i trädgård.
5. Vilken typ av trädgård accenter föredrar du?
A. Jag gillar verkligen glänsande metall eller djärvt färgade accenter
B. Jag gillar saker gjorda av trä och sten, röstiga inslag/detaljer.
C. Klassiska objekt som solur eller urnor.
D. Jag gillar antikviteter
6. Om du planerar en resa var föredrar du titta på trädgårdar?
A. Jag skulle vilja se hippa nya trädgårdar i Los Angeles eller New York.
B. Jag skulle gärna vilja gå till den engelska landsbygden.
C. Jag tror det skulle vara bra att gå till playan och sol.
D. Även om jag älskar min trädgård, skulle jag hellre tillbringa min semester med en
vandring i skogen.
E. Versailles eller några av de andra stora palatsen i Frankrike och Italien.
7.

Vill du att din trädgård stil efterlikna eller anpassar sig till den arkitektoniska
stilen i ditt hus?
A. Nej Mitt hus och min trädgård är två separata delar av mitt landskap.
B. Ja. Det är viktigt för mig att mitt hus och landskap känns integrerade.
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