Vår stora trädgårdshelg
Lördag / Söndag 11-12 sept. kl.10.00 – 15.00
Massor av aktiviteter och specialerbjudande.
Passa på och kom till oss och få hjälp och inspiration.
Trädgårdsrum för alla sinnen.
Sköna växter, ting och trix som förhöjer upplevelsen
av en trädgård. Det bjuds inspiration och många tips
på hur du kan göra när det är dags att skapa i
trädgården.
Trädgårdsdesigner Annika Sjölin Waerner
önskar dig välkommen.
Kort föredrag och liten frågestund kl . 10.30, 11.30,
12,30 och 13.30 båda dagarna.

Det finns clematis för alla trädgårdar.
Andromeda Matz, finns hos oss på lördagen och informerar
och ger er tips om clematis. Vilken skall man välja, höjder,
färger, blomningstider, vattning, skötsel m.m.
Andromeda har även skrivit böcker bl.a. om clematis.
OBS! Endast på lördagen.
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Öppet: Vard 9 – 18, Lördag/Söndag/Helgdag 10-15

Alla rosvänner, kom hit!
Missa inte detta tillfälle.
Ta med er ros med blad och taggar, så får
ni reda på vad sorten heter eller bara kom
och prata rosor och få tips och råd.
Torsten och Bengt från Rosensällskapet i
Skåne hjälper er gärna.

En oförglömlig dryck!
Kom och provsmaka Sövde Musteri´s
fantastiska produkter.
Då kan du även få information om, att
man kan lämna sina äpplen där som
skall bli must.

”Allt om
trädgård.”

Vackrare
tulpaner!

Välkände Bo Lindahl
informerar er om
plantering, vattning,
beskärning, skötsel
och mycket annat
intressant för er
trädgård.

Lökexperten Gerard
Hoogervorst hjälper
er med valet av
blomsterlök, för en
vackrare
vårblomning.

Vilka enorma
blommor!
Representanter från
Sydsvenska
Rhododendron
Sällskapet informerar
och svarar på era
frågor.

OBS! Endast på lördagen.

Frukt är nyttigt och gott!
Helge Forsberg, trädgårdsexpert som ger
dig goda råd och information om
fruktträd. Provsmaka olika äpplesorter.

Från bygglov till färdigt
uterum!
Vi tillverkar, säljer uterum och
vinterträdgårdar av högsta kvalitet.
Ta med en skiss så fixar Sven en offert.

VÄLKOMNA!

