
Program: Öppen trädgård vår 2022 

Tisdagar Kl. 9.30 – 12.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ett axplock av hur våren kommer se ut:  
 

8 mars Säsongspremiär! Trädgårdsmästaren berättar om Hälsoträdgården och vad som 

händer under året. Gamla som nya deltagare är välkomna. Vi klipper ner perenner och fyller 

på flis i gångarna på Kökslandet.  

15 mars RosErik kommer och beskär rosor med oss. Lär dig om grunderna i beskärning av 

rosor av en riktig expert och testa själv att beskära! 

 

22 mars Fortsatt rosbeskärning, vårstädning och sådd av 

luktärter i Hälsoträdgårdens växthus.  
 

29 mars Vi får besök av kommunekolog Dan Gerell 

som pratar lite om blomsterängar och biologisk 

mångfald. Tillsammans sår vi blomsteräng på gräsytan 

bredvid hönshuset.  

 
12 april Hälsoträdgården påskpyntas. 

Medelhavsträden beskärs.  

 

3 maj Förberedelser och finputs inför Vårfesten.  
 

10 maj Vårbruk och sådd i Kökslandet. Frösådd i Hälsoträdgårdens växthus av bl.a. solrosor. 

 

17 maj Tulpanfest! Lär dig om var tulpanerna kommer ifrån, olika sorter och hur man bäst 

tar hand om dem 

 

7 juni Utvärdering av vårsäsongen och planering inför sommarens Öppen trädgård  

 

21 juni Vi gör midsommarfint i Hälsoträdgården  

 

 

 

 

VÅRFEST! 
4, 5, 6, maj  
kl 11-13.00 

 

Alla tisdagar under säsong (8 mars till 25 okt) är trädgården öppen för alla som vill delta i 

det praktiska trädgårdsarbetet, umgås med andra trädgårdsintresserade  

och njuta en stund i trädgården. Alla hjälper till efter egen förmåga. 

Ta på oömma kläder, glatt humör och kom förbi! 

Hälsoträdgårdens trädgårdsmästare berättar vad som är aktuellt just den veckan och guidar 

er igenom förmiddagen. Ta gärna med egna handskar (men det finns att låna om du inte har 

några). Verktyg finns att låna.  

Vi bjuder på en kopp kaffe utomhus kl 9.30, innan arbetet startar. 
 

Programmet är preliminärt och kan ändras efter vädrets 

förutsättningar eller efter de behov som finns just den dagen. 

Vi håller avstånd och kommer såklart fullt friska! 

 


