Vår trädgård i sitt sammanhang
Gården har sin unika prägel då ursprunglig växtlighet som de gamla träden och
syrensnåret på kullen bevarats. Den är anlagd med en klar blinkning åt Hagaparken
som är ett typexempel på den engelska parken

. Detta i motsats till den franska
parken som

har Versaille som förebild. Den engelska  parken uppstod som en
reaktion mot det förkonstlade franska parkens ideal med raka gångar och tuktad
växtlighet, som hårt tuktade buxbomhäckar och beskurna träd i raka rader. Den
engelska
 parken däremot präglas av lummig grönska där växtligheten ska framstå
så naturlig som
 möjligt. Dock med små överraskningar som t.ex ekotemplet i
Hagaparken. Här på vår gård planerades ett lusthus på kullen med en stig ditopp.
Föreningen vill vårda den ursprungliga växtligheten och eftersträvar en så naturlig
stil som möjligt på vår gård. Det blir ett mellanting mellan engelsk park och engelsk
trädgård för att ge utrymme åt blommande växter. Från början fanns här löjtnants
hjärtan vid uteplatserna och en grupp med snödroppar på kullen. Men det som
dominerar är naturligtvis våra äldre träd linden, tallen och björkallén.

För några år sedan när vi hade en arborist här för att rensa bort döda kvistar från linden uppskattades
trädets ålder till ca 70 år. En lind kan bli drygt 700 år. All åverkan förkortar trädets livstid men att
efter alla år bli av med döda kvistar och få mer ljus är bra.

Sådana här äldre träd är viktiga för den biologiska mångfalden för här utvecklas små
ekologiska system. På trädet växer mossor och lavar där insekter som myror trivs och
sen kommer talgoxen och får sig något gott till livs.

Träd som kan bli mycket gamla som ask, ek och lind planterades ofta som ”vårdträd”
mitt på gården eller mitt i byn. De höga träden skyddade husen mot blixtnedslag men
inte bara det. Vårdträd är en 1000-årig sedvänja och det finns mycket folkliga
föreställningar om vårdträd. Under trädets rötter bodde vättar som skyddade gården.
Men skadade man trädet så drabbades gården av olyckor. Träden hade också olika
egenskaper. Det ansågs speciellt hälsobringande att sitta under en lind och av
desblommor gör man än idag ett hälsobringande te.

Fast i silveraxen utanför tvättstugan dricker humlorna inte te.

Nu innan sommaren kommer ska vi få gården i
ordning inför det stundande sommarunderhållet.
Inför sommaren har vi vårstädning med
efterföljande lunch. Med en städad gård kan
trädgårdsfirman börja med tidig beskärning av
växter och återplantering av växter som dött.
Sommarunderhållet sträcker sig från den 1 maj till
den 31 augusti och utförs av trädgårdsfirman
Crafttech. Vi har ett bestämt antal timmar per
månad, så allt frivilligt arbete med ogräsrensning
och vattning under sommaren blir ett extra lyft.

I Solna stads kulturminnesvårdsprogram ingår vår gård i ett område utmärkt som av
"större värde ur historisk, kulturhistorisk och/eller konstnärlig synpunkt”. Främst
tror vi som grannar till Lilla Frösunda och den gamla fruktträdgården från slutet av
1800-talet. Inte bara på vår gård utan också på de angränsande gårdarna på den här
sidan av boulevarden har de gamla träden bevarats. En kulturhistoria som
förpliktigar. Bakom studenthusen på andra sidan gatan har vi Stora Frösunda med
sin engelska park. Det är inte bara byggnader som är kulturhistoriskt arv.

Kulturminnesvårdsprogrammet för Solna stad.
En bit av utvärderingskartan över den kulturhistoriska bebyggelsen

Blått=kulturhistoriskt värde enligt byggnadsminneslagen
Grönt= Större värde enligt historiskt, kulturhistoriskt eller konstnärlig synpunkt
Gult= posititivt värde för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde
Gården Lilla Frösunda från 1600-talet och herrgården Stora Frösunda från slutet av
1700-talet är båda skyddade enligt byggnadsminneslagen. Så också ”kansliet” i
vacker funktionalistisk stil från tiden när här fanns regementen. Där huserar nu
SIPRI Swedish International Peace Research Institute. Skolbyggnaden intill vår gård
är i en senare funkisstil. Då som nu en skola.

