Vi kompletterar de adresser som fattas pr mail.
Maila elisabeth.gunnarsson@tradgard.org

Trädgårdar lokalt
Gotland
Bjärges i Lau: Helen Wahlström och Stefan Haases trädgård
7000 kvm stor perenn- och köksträdgård i gammal välbevarad gårdsmiljö i vackert
kulturlandskap.
Sundre, Körsbärsgården
”Det vore självklart att ha en rosenfest på Körsbärsgården den vecka då allt blommar och
insekter och människor är druckna av den tunga doften...
Visby, Muramaris
Muramaris är ett konstnärshem från 1900-talets början som byggdes av Ellen Hallwyl och
Johnny Roosval.
Hangvar Snäckers 8 örtagård
I örtagården som anlagts och sköts av Åke Broberg, finns kryddväxter, läkeväxter, färgväxter
och trolldomsväxter, odlade i rutor, alla med skyltar, sammanlagt ca 200 arter.
Robbjens Klinte
Robbjens
En byggnadsminnesmärkt gård med trädgård, som vi varsamt återställer till den form och det
utseende den hade i början av 1900-talet.
Eksta, Stjärnarve
En förhållandevis ung trädgård som påbörjades 2003, belägen i en liten skog. Tomten är på
nästan 5000 kvm varav c:a hälften numera är trädgård.....men nya projekt pågår hela tiden och
trädgården utvidgas ständigt.
Petes museigård Hablingbo
Gutnisk bondgård från 1700-talets slut. Ligger vid havet med stor trädgård omgärdad av
syrenbuskar och lövträd. Trädgården har flera sorters gammaldags rosor, humlestänger,
kryddträdgård och gamla kulturväxter. Rosariet med enbart gamla gotländska rosor anlades
200
Visby, Krusmyntagården, Kung Magnusväg 20
Örtagård vid havet med mer än 200 olika arter och sorter för läkedom, vederkvickelse,
kryddning och väldoft. Här finns en hel del ovanliga kryddväxter och alltid en bra historia om
hur de använts i olika sammanhang.
Väte Västerväte, Evas samlarträdgård
Samlarträdgård med lökväxter på våren, funkia, ormbunkar senare på sommaren. Det finns
irisar och dagliljor ganska många sorter. Pioner och trädpioner samt en del klematis och

mycket annat. Det finns något för hela säsongen. Ett antal olika tofsliljor och andra ej härdiga
växter odlas också. Samlar på succulenter och kaktusar som tillbringar sommaren i växthuset.
Hemse, Tingshuset Levide
En gammaldags romantisk trädgård med många sittplatser, sten & grus, lite rosor, perenner,
träd och buskar samt kanske Gotlands högsta skogsklematis - samt en massa ogräs!

Kauparve i Hejde, Anders Anderssons trädgård
En trädgård med det lågväxande och jordnära.
Katthammarsvik, Annlis
Stor trädgård med mycket blommor, sten och murar och medelhavskaraktär. Gård från mitten
av 1700- talet. En del ovanliga träd.
Snäckers örtagård: Snäckersvägen 6, Kappelshamn

Öland
Torslunda försöksstation, Torslunda
Försöksstation som utför försök både inom jordbruks- och trädgårdsområdet. I trädgården
finns perenna rabatter, rosarium, äpple- och pionsortiment och en
http://www.ltj.slu.se/torslunda/index.html
Solliden
Sollidens park är, precis som slottet, starkt inspirerad av Italien. Söder om själva slottet ligger
den italienska trädgården, en geometrisk
http://www.sollidenspark.se
Köpingsvik
Solberga gård
Lantgård med vitlök, sparris och pumpa som specialitet. I den här trädgården finns en särskild
linnéavdelning med grönsaker och kryddväxter
http://www.solbergagard.se
Löttorp
Böda kronopark
Böda kronopark omfattar 6 000 ha och ägs av Sveaskog. Ett stort bestånd av 30 m höga thujor
bildar en…
http://www.ekopark.se
Norra Öland - orkidéer
De första orkidéerna börjar blomma i maj, flest arter blommar i början av juni.
Löttorp
Skäftekärr park och arboretum

Park som har arboretum med 150 olika arter av vedartade träd och buskar, de flesta är inte
hemmahörande i Skandinavien.
http://www.skaftekarr.se
Mörbylånga
Ölands örtagård
Örtagård som är anlagd enligt gammal klostertradition med 500 krydd- och medicinalväxter.
Säljer kryddblandningar, örtgodis, téer, snaps- och likörkryddor, hudvårdsprodukter
http://www.olandsortagard.se
Byxelkrok
Boels trädgård, Karlsborgsvägen 14, Byxelkrok
Trädgård med ca 300 olika träd o buskar
Borgholm
Edins Lustgård
Vår tomt ligger på östra Öland med kalkrik åkermark. Tomten är knappt 20 000 m2 stor varav
1/3 är planerad
Löttorp
Annas trädgård, Kalkugnsvägen 41, Löttorp
Perennträdgård, började anläggas 2005. Lavendel, timjan, salvia och många andra örter.
Silverpäron, buxbom, gräs, dagliljor, rosor, olika sorters rönnar, tulpanträd
Köpingsvik
Gunn i Köpingsvik
Trädgårdens idé är tagen från naturen. Inga fyrkanter utan mjuka rundade former. Barrträd
och lövträd bildar ett harmoniskt och levande
Färjestaden
Nygård, Långlöt
Vanlig trädgårdstomt med 2 olika magnolior, mycket tulpaner,buskpion, dillpion och
luktpioner. Lavendelrundeln är underbar. Daliarabatt och klätterrorsor, rosor. Buxbomfigurer.
Håller på
Capellagården, Vickleby
Capellagårdens trädgård odlas enligt ekologiska principer och samtliga odlingar är KRAVmärkta. Trädgården är sprungen ur den öländska bondgården och har
http://www.capellagarden.se
Föra
Föra Trädgård, Föra kyrkgata 2
Öster om kyrkan mitt i den idylliska byn Föra ligger den gamla folkskolan omgiven av Föra
Trädgård. För tio år

Skåne
Ystad: Rosenträdgården vid klostret/Gråbrödraklostrets rosarium
Sub rosa - under rosorna är man verkligen i den här rosenträdgården vid klostret i Ystad.
Flyinge plantskola. Flyinge by.
Ett av Skånes största Trädgårdscentrum. http://www.flyingeplantshop.se/
Helsingborg: Sofiero slott och slottsträdgård
Sofiero är kanske mest känd för Gustav VI Adolfs rhododendronsamling, I parken som vetter
ut mot Öresund och Danmark blommar...
Malmö: Katrinetorp landeri, Katrinetorps allé 1
Katrinetorp var en gång en av Malmös storgårdar. Nu har den renoverats och restaurerats och
är en av Malmös mest...
Simrishamn: Apotekarns Trädgård, Storgatan 17
Apotekarns Trädgård är medelhavsträdgården som ligger mitt i Simrishamn på Österlen. Där
kan du sitta i skuggan under blåregnspergolan och...
Hässleholm/Hovdala: Hovdala slottspark
Slottspark med fruktträd, lövträd, kryddgård och spår av 1700- och 1800-talets anläggning.
Köksträdgården är omgjord till trädgård för äldre kulturväxter
Helsingborg: Fredriksdal museer och trädgårdar
Det här är en anläggning med unika trädgårdar och parker. Här finns en rosenträdgård med
över 450 sorters gammaldags rosor
Borrby: Blå Huset i Borrby, Köpmang. 6
Inspirationsträdgård som är anlagd på två ihopslagna tomter. Här finns t.ex. Dammar,
perenner, örtagård och en bäck.
Munka Ljungby:Byskolan i Gånarp, Gånarps backaväg 2
På Hallandsåsens sydsluttning ligger Byskolan i Gånarp. Skolan byggdes 1875 och är ett av
Sveriges äldsta småskolehus. De senaste 20
Rörum: Mandelmanns trädgårdar, Djupadal
Beskrivning: Landskapet runt Mandelmanns trädgårdar är nästan toscanskt. Och inte blir det
sämre av odlingarna i trädgården. Ståtliga solrosor samas
Hög, Pegasus trädgård: Högs byväg 74
Ekologisk trädgård med inspirationshusen Solstället och Fröhuset. Organisk-biologiska
odlingar som innehåller örtagård, köksodling, hantverksgrödor och blommande vildängar.
Malmö: Maja och Sebastians sommarträdgård, Balsamingatan 6
Här kan du hitta nästan 400kvm av varierande och inspirerande växter. En idylliskt
koloniställe i Skåne fylld med goda blomsterdofter

Hörby: Tilia Trädgård, Norrto 3247
Liten handelsträdgård belägen i lantlig miljö med fin utsikt över Ringsjön. Ett brett sortiment
bestående av både vanliga och mer
Klagstorp: Stora Isie 616
En vilt-romantisk trädgård som i sagornas land
Privat trädgård på ca.1700 kvadratmeter med två anlagda dammar och porlande bäck. En
trädgård med naturkänsla och en mångfald av plantor.
Ängelholm: Gunilla och Rolfs trädgård, Röglevägen 288
En grön trädgård uppbyggd kring gamla träd från 1920-talet. Vårt uterum och växthus som
Rolf byggt av Rögletegel och gamla
Dösjebro: Dagstorps Lustgård, Dagstorpsvägen 192
En annorlunda trädgård utan gräs med ekologiska tankar. Fiskdamm med \"kinabro\",
vattenfall, pergola, dubbel-jordkällare, murar av natursten, höns, komposter,
Malmö: Geites trädgård, Alnusgatan 11
1000 kvm villaträdgård med gjuten damm av konstnär Helge Lundström. Odling i krukor och
köksträdgård.
Örkelljunga: Helens Gröna, Hässleholmsvägen 33
Vanlig villaträdgård under återuppbyggnad efter jordvärmegrävning 2006. Damm med fisk,
pergola med rosor och andra klättrare, clematisberså, kryddmur mm. Försäljning
Glemmingebro: Kronotorp Trädgård, Tågarpsvägen 96
Rosenträdgård och rosarium på 4 000 kvm med >350 olika sorters rosor, främst
engångsblommande gammeldags sorter och vildrosor. Här
Hörby: Lavendelgården i Henset, Henset 7357
Underbar idé och inspirationsträdgård på Linderödsåsens sydsluttning. Här finns ca 2000 arter
av perenner, buskar och träd. Tre stora dammar
Båstad: Bäckdalens handelsträdgård, Hallavaravägen 188
Om bäckdalens handelsträdgård & cafe:` I de charmiga växthusen hittar du allt för den gröna
tallriken.Färska örtkryddor, olika tomatsorter, gurka. Paprika,aubergine
Lund: Humlebacken/Bäckadahl: Trollebergsvägen 120/Bäckarännan 2
Ligger 75 meter från sveriges minsta naturresarvat, Rinnebäcksravinen och 150 meter från
Höje å. Trädgården ligger i fortsättning på ravinen
Knislinge: Knutssons trädgård i Knislinge, Fläderstigen 25
Innehållsrik villaträdgård på starkt kuperad tomt. Många lökväxter, alpiner/perenner, träd och
buskar, särskilt städsegröna, samt dvärgbarrväxter. Stora samlingar av släkten

Svedala: Italiensk renässans i english cottge, Mossvägen 27

En italiensk kock och svensk inredare har med glimten i ögat tillsammans skapat denna
annorlunda trädgård, där medelhavets renässansträdgård möter
Malmö: BF Hemtrevnad upa, Hantverkaregatan 14
Innerstadsträdgård från 1926 med bevarad struktur med gångar, stenläggningar och rabatter
som nyligen har fått ny kryddträdgård och vacker perennrabatt
Färlöv: Bertil o Mariannes medelhavsträdgård, Skiftesvägen 6
Gammal tomt med villa från -73. Poolbygge 2008 med stenlagd kringyta. Föröker skapa en
medelhavsinspirerad trädgård men har också växthus
Kivik, Gladeholm: Kiviks Esperöd Arboretet
I arboretet finns en unik samling av exotiska träd, varav de flesta planterades på 1920-talet av
ryttmästare Albert Wallis. Arboretets
Höllviken: Bärnstensmuseets gröna tak i Kämpinge, Södra Mariavägen 4
Gröna tak på Bärnstensmuseet - strand-våtmarks- och sedumtak.
Malmö: Arne och Ankis trädgård, Björkbogatan 45
En annorlunda trädgård. Första året i vår trädgård väntade vi med spänning varje dag för att se
vad som kom upp
Sjöbo: Annas trädgård, Bjärrödsvägen 13
Trädgården är anlagd av en arkitekt och konstnär och jag, som är konstvetare och författare,
övertog den tillsammans med min
Södra Sandby, Knutstorp 1083: Paradiset i skuggan
3000 kvm på sluttning med 6m höjdskillnad. Bokskog i bakgrunden, och porlande bäck i
gränsen. Många gammeldags perenner,trädgårdland och bärbuskar.
Löddeköpinge: Christinas trädgård, Nyckelpigsvägen 5
Min trädgård är 1100 kvm. Jag har en äng, trädgårdsland, japanskinspirerad hörna, mycket
perenner och en del gammeldags rosor.Jag håller
Tomelilla: Ann-Kristinas nya trädgård, Äppelgatan 7D
Mycket nyanlagd parhusträdgård i en f. D. Äppelodling. 50x12m.Har ekdäck, plattor med
rabatter i rutor,singelytor med cykel- och vedskjul och
Malmö: Citynära trädgård, Torngatan 7b
Liten radhusträdgård åt väster. Nära stadens buller men en oas i detta. Terrass att umgås på,
gräsplätt att ställa grillen
Kävlinge: Morfars trädgård, Östra Högsvägen 185
En stor privat trädgård med olika delar: Park, betesmark, fruktlund, bigård, perennerodling,
köksväxter, Apotekarens trädgård, Mormors täppa mm. Värnar om
Bjärred: Metas trädgård, Lövstedts väg 4
Trädgård runt ett hus från 40-talet. Trädgården består av sex rum med olika karaktär. Ingen
proffsträdgård utan mer en trädgård

Arkelstorp: Hammarkvist Trädgård, Möllegårdsvägen 26
En stor trädgård på landet hittar man i Oppmanna , norr om Kristianstad. Här har Ruth och
Sture odlat sin
Hammenhög: Glimmingehus örtagård
Glimmingehus örtagård är skapad med utgångspunkt i de anläggningar som låg i anslutning
till medeltida borgar och slott. Örtagården är
Torna Hällestad: Familjen Hjorts trädgård, Trollskogsvägen 16
Privat nyanlagd trädgård med dammar, växthus, grönsaksodling och bigård. Enkel fika finns
att handla och i mån av tillgång säljs även
Broby: Denningarums Gård, Denningarums gård
Visningsträdgård med flera hundra olika sorters fruktträd och bärbuskar. Här finns möjlighet
att inspireras och provsmaka. Vi har
Bjärnum: Lavendelslingan, Backslingan 10
Lavendelslingan med ca 80 olika lavendelsorter. Rosenberså japansk trädgård örtagård
frukt/bär vattenfall fontäner trädgården finns i suteräng med olika plan. Prydnadsträd såsom
hängalm, tulpanträd, näsduksträd, näverhägg, glanskörsbär,
Ålstorp-Löddeköpinge: Rödrävsvägen 1
Gammal villaträdgård i lilla byn Ålstorp, mellan Landskrona och Lund
Många trädgårdsrum, växthus med vinrankor, stor fikonbuske, singelgångar, trampstenar, stor
hasselhäck, trädgårdsdamm, en uppbyggd jordgubbsbänk, hallonhäck, många sittplatser, stort
valnötsträd,
Vallåkra: Wideröra gård
Rofylld park med stora gräsmattor, många växtöar och stenpartier. Kaffeservering i
trädgården eller i vår spännade fängelsehåla i valvet från 1600-talet. Vacker
Ystad: Gunillas trädgård, Fjärilsgården, Vallösavägen 77
Gammal trädgård med uppvuxna träd och rabatter runt en rektangulär gräsmatta.En liten
japanskinspirerad rabatt intill gräsmattan är gjord i år.
Vellinge: Christinas trädgård, Mellan-Grevie kyrkoväg 10
Trädgården består av två stora ovala områden delade av rabatter och gångar. Här finns
grusgångar, kantade av buxbom och rabatter
Dalby: Doftriket, Hällavägen 1e
4 rum i en liten trädgård. Det som har varit ledande är doft och återhämtning. Trädgården
består av en doftande
Lövestad: Sophias trädgård, Holmavägen 94
Privat trädgård med stor köksträdgård, kryddträdgård och perenner, häckar, detta är en
trädgård under utveckling. Innergård med vattenbassäng, bambu och
Höör: Klinta Kryddor & Grönt, Snogeröd 660
Klinta Kryddor & Grönt är beläget i en mycket naturskön omgivning. Vi har en vacker
trädgård med bland annat örtagård,

Svalöv: Oas i bymiljö, Skolgatan 2
En lummig insynsskyddad trädgård inte för pedantiskt skött, med många olika perenna växter
därav många gammaldags sorter. Ett litet uterum
Hässleholm: Blå trädet
Mer vild än tam - en rofylld trädgård att njuta och överraskas av. Här vill vi umgås, plocka
smultron med
Höganäs: Trädgårdsarkitekten Ulla Molins Trädgård, Tallgatan 6
Trädgård skapad av Ulla Molin (1909-1997), en förebild för många av dagens
trädgårdsarkitekter och privatpersoner. Beskriven i hennes bok Leva
Smedstorp: Lenas trädgård, Marietorp
Privat trädgård med park, perennrabatt, damm och stenträdgård.
Skåne: Furulund, Allhemsvägen 11
Landskrona: koloniträdgård i Landskrona, Ödmanssonsgatan 28
Gammal koloniträdgård med 8 fruktträd, örtagård, rosor och trädgårdsland.
Landskrona: Spelmansgården 53
Perenn radhusträdgård med mest gröna växter. Mycket murgrönor, hostor och sten.
Grönsaksodling med potatis- och jordgubbsland. Solterass, altan och olika
Bromölla: Tunnelvägen 69
3000m2 trädgård med bl.a.gammeldags rosor,klematis,prydnadsträd som
ginko,tulpanträd,näsduksträd,katalpa och katsura.Damm med konstgjord bäck.
Jonstorp: Härenstams trädgård, Jonstorpsvägen 31
Vi har bott här i drygt 2 år och försöker återskapa gröna rum i vår gamla trädgård med plats
för
Ängelholm: Lotties trädgård, Rönnebodavägen 277
Trädgård anlades -98 på en leråker som nu växt upp och blivit en inspirerande och
avkopplande trädgård på 3600kvm.Kanske har
Ystad: Egna Trädgården Ingemar Åkerberg, Karlsfältsvägen 138
Sprungen ur leråkern har trädgården vuxit fram de senaste fem åren på 5300 kvm. Fortfarande
finns outnyttjad mark kvar att

Ystad: Malos trädgård, Flintlåsgatan 7
På 90m2 försöker jag få plats med det jag vill utan att det blir rörigt. Så här andra sommaren
har
Vinslöv: Jagorstrands trädgård, Ängsvägen 1
Trädgård på 1600m2 med många olika rum. Här finns en strävan efter samspel mellan
växtlighet med bl.a. Formklippta träd, vatten,

Nybrostrand: Sillabacken, Åsavägen 9
Mindre trädgård belägen bakom ett av husen i en länga av vitkalkade byggnader som en gång
tillhörde yrkesfiskarna i trakten.
Borrby: Killahusets trädgård, Killahuset
Hässleholm: Hassellunden - en trädgård för äldre dar, Hassellundsvägen 44 A
Boende i hyreslägenhet på marken, ca 250 m2 tomt. Den gröna delen av tomten var
grästorvbelagd när vi flyttade in.
Malmö: Sinnesro, Dammstorpsvägen 99
Vi har försökt skapa en blandning av mycket växter, sten, vatten. Trädgården och växterna
skall också få uttrycka sig själv
Lund: Elisabets trädgård, Gullregnsvägen 115 A
En liten täppa som är under utveckling. Miniängen anlades förra året, förhoppningsvis blir
den lite mer \"färdig\" till sommaren 2010.
Mölle: Skogvaktarbostället Himmelstorp
Stor trädgård, ca 8000 kvadratmeter, i gammal miljö. Trädgården är inte specialiserad på
enstaka växtgrupper. Vi är intresserade av det
Lund: Trädgård vid Gyllenkroks allé 21
Svinaberga: Framtidens Trädgårdar, Svabesholms Kungsgård
Framtidens Trädgårdar görs av människor, precis som idag, men behoven kommer att präglas
av andra förutsättningar. I framtiden bor de
Svinaberga: Svabesholms Kungsgård
Skörda Regnvatten till nytta och nöje i trädgården
Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Sätt att skörda, lagra och distribuera regnvatten
förevisas, samt andra sätt att göra sig
Höör: Bosjökloster Slott
Klosteranläggning från 1100-talet med borggård, rosengård, örtagård och trädgårdsterrasser
med långa perennrabatter. I slottsparken växer en tusenårig ek. Rosor trivs
Åsljunga, Ånhultsvägen. 84
Pallkragar, örter, Frideborgs Boden
Ung trädgård under förändring i gammal miljö, med inriktning på nya och kreativa lösningar.
Se hur man kan anpassa trädgården
Båstad: Änglandsgården, Sönnertorpsvägen 41
Slingrande gångar kantade av perenner och buskar, med inspiration från England.Woodland
och växthus.
Klippan, Krika 2234
Lummig trädgård i avslappnad stil, butik Trädgårdsdrömmar med försäljning av växter,
trädgårdsredskap, pelargonsticklingar mm. Här finns även 2 växthus, dammar

Trelleborg: Karnagården, Karnagården Mellanköpinge
Trädgården anlades 1919-23. Är på ca 4000 kvm. Men har legat obrukad de senaste 25 åren,
Vi påbörjade renoveringen
Höör: Eskilsbo Gård, Eskilsbo Gård, Fulltoftavägen 39
Trädgård med buxbom,singelgångar, rosor, perenner och sommarblommor. Gården är från
senare delen av 1800-talet och växtvalet därefter.Allt detta inramat av
Svedala: Claes trädgård, Mossvägen 27
En stor trädgård med mycket blommor av alla slag, tex; pioner, rosor, hostor, dagliljor. Stora
träd, gamla fruktträd och bärbuskar, växthus,
Kivik: Jansro Gård & Atelje', Mellby 77
Tre trädgårdar av helt olika karaktär: Innergården är en blommande oas omsluten av fyra
väggar med buxbomskvarter, rosor, pergola, exotiska
Munka-Ljungby: Fantasins Trädgård, Bertil Burström Össjö-Boarpsvägen 80
Fantasins trädgård fascinerar och inspirerar med sin porlande bäck, sina dammar och många
vattenfall över kala berghällar invid ekar, alar
Trelleborg: Idala gård
Det är inte ofta man springer på en plats så vacker, så njutningsfylld och så rofylld att man
lyfter
Påarp: Mellanmossens Perenner HB, Mellanmossevägen 102
Plantskola för perenna växter. Visningsrabatter, damm. Privata trädgården öppen för
besökare.
Ystad: Åbergs Trädgård & Café / åbergs trädgård & café, Karlshemsvägen 37, Öja
Ett familjeföretag grundat 1872 som drivs av fjärde generationen Kjell Åberg och Lena
Drameus- Åbergs. Vi odlar och säljer upp
Båstad: Killebäckstorp, Hålarpsvägen 138
Trädgården är jätte stor och halvvild. Mycket rosor och perenner. Mycket buskar finns också.
Kanske liknar trädgården en djungel för

Mölle: Sylvias trädgård, Fornåkersvägen 36
Vacker gammeldags trädgård med stenlagda gångar som slingrar fram mellan hundratals
perenner och rosor. Damm, pergola.Växthus Nytt för iår: rosen- trädgård och
Vinslöv: Pelargonhuset på Flädergården
Hässleholm: Hos Kerstin och Lars, Mejselvägen 8
En villaträdgård på ca 1000 kvm, i "två våningar" med stenläggning, gångar, orangeri, damm
med guldfiskar mm. Mycket perenner
Staffanstorp: Japansk-inspirerad trädgård, Ringdansvägen 29

En förtjusande trädgård med ett nytänkande som går utöver det normala. Trädgården
genomkorsas av en konstgjord vattenåder, som utmynnar i
Helsingborg: Rydebäck, Brännögatan 10
En vanlig trädgård
1400 kvm trädgård med flera rum. Köksträdgård med medelhavsinspiration samt kryddland.
Äpplehäck och växthus. Altan med medelhavskänsla med hjälp av,palmer,
Förslöv: Villa Viarp, Nedre Viarpsvägen 54
Stor uppvuxen lantlig trädgård 4000kvm. Rumsindelad. Höga häckar, trädgårdskonst,
blomsterrabatter,fruktträd och bärbuskar. Trädgårdsland och damm.
Ängelholm: Hedentorps, Kullavägen 95
Mellan himmel och hav i utkanten av Ängelholm hittar du Hedentorps Plantskola. I en vacker
och inspirerande miljö med stor
Sjöbo: Solvalla park. Solvalla
Äldre park, som började anläggas ca 1910 då Solvalla byggdes. Idag finns här en
handikappvänlig trädstig på 400m med 27
Mörarp: Villa Rosenhäll, Villagatan 72
Trädgård från 1939 då huset byggdes. Den låg i träda i många år och sedan vi tog över 2003
har
Viken: Paul Jönska trädgården, Skeppargatan 18
Gammal skeppargård från slutet av 1800-talet med intakt in-redning. Tillhörande trädgård
från samma tid, restaurerad på 1980-talet. Buxbomsinramade rabatter fyllda
Mörarp: Villa Bäckabo, Rosenlundsvägen 17
Parkliknande sluttande trädgård ursprungligen anlagd 1938 i samband med att huset byggdes.
I trädgården finns en gammal betongdamm från denna
Löderup: Zimmermans, Råängavägen 48-37
Stor tomt som började anläggas 1985. Utgångsläget var tom åkermark. Syftet var att återskapa
den natur som borde ha funnits

Raskarum 1124: Rosentorget i Simrishamn
En rosbank med ett drygt hundratal olika sorter från ca. 55 byar på Österlen. Denna unika
satsning har gjorts möjlig
Borrby: Nilssons trädgård. JöranJöns väg 1
S:t Olof: Raskarums Plantskola, Raskarum 1124
Visningsanläggning med rosor, huvudsakligen "gammeldags"
Ingelstorp: Walderö-Farquhar, Österlenvägen 290
En gammal villaträdgård på ca 4000 kvm. Stor plan yta som bryts i mitten av fyra mer än 100
år

Sjöbo: Sandmarks trädgård, Oxelgränd 8
800 kvm stor trädgård med idegranshäck, vildvuxen ligusterhäck, 25 meter bäck med damm,
våtbädd, stenträdgård samt växthus. Inramningen är drygt 30
Vinslöv:Rutger o Pias paradis, Klövervägen 18
Vi började med ändring av vår trägård 1999(från bara gräs) o har hittad på nåt nytt varje år, i
Södra Sandby: Boketofts trädgård, Sofielundsvägen 16
Trädgården är engelskinspirerad, indelad i olika rum, med träd (tulpanträd, katsura), buskar
och blommor vi gillar som rosor, rhododendron, allium,
Klagstorp:Browns trädgård, Södra Åby 212
En trädgård på ca2500 kvm som vi tog över 1997.Vi har lagt om och lagt till . När vi tog
Höör: Lilla sätedals gård, Lillasäte Dal 316
En föreningsträdgård med ekologisk odling. Blommar, bär och grönsaker i en gemensam
kolonilot som sköts av gårdföreningen ’Lillasätedal’. Inom gårdsföreningen
Röstånga: Boäng, Boäng 771
Större trädgård på landet med stor köksträdgård, fylld med blommor och grönsaker i
spännande kombinationer. Stora nyanlagda bäddar med dagliljor
Perstorp: Vildrosor & Höns, Hagstad 120
Slingrande grusgångar mellan blomsterkullar med perenner, örter och rosor. En trädgård
under utveckling.
Eslöv: Jagerståls, Östra Strö 1806
Trädgård på landet, c:a 500 m2. En vanlig trädgård med ett litet drivhus. Frukt träd och
buskar.Ganska många ovanliga blommor,
Smedstorp: Stenarvet, Tunby 1710
Gammaldags trädgård med torpväxter,grönsaksodling, kryddor, växthus och en del
medicinalväxter från nordamerikas präriestammar. Plus rosor,liljor,
pioner,klematis.Fruktträd,valnötsträd,mullbär,mm.En vindstilla glänta i skogen
Kivik: Kivikträdgård, Greve Pipers väg 7
En gammaldags torparträdgård. En renovering av trädgården gjordes för några år sedan av
Trädgårdsfixarna på Österlen. Trädgården är i nivåer
Klippan: Hillesgården, Fastarp 4452
Intill parkeringen ligger en vackert utformad örtträdgård med läkemedels- och kryddörter. Ca
150 m från örtträdgården finns entrén till vår
Lund: Sannas Trädgård, Topasvägen 4
Lummig uppvuxen trädgård med snygg design, många spännande träd, pioner och en stor
damm.
Glumslöv: Gyllings trädgård, Glumslövsvägen 325
Stor engelskinspirerad trädgård, med lusthus, växthus och fin utskt mot Ven.

Skurup, Vinterstigen 5
Trädgården är en gamal fruktträdgård till slottet. Skurupsöderslätts trädgårdsförening tog över
den 2001. Det var bara ogräs i hela trädgården…
Smedstorp: Gardeninger, Tjustorp 808
Stor privat trädgård (7.000 kvm) under uppbyggnad. Flera växthus, kryddträdgård,
köksträdgård, vinodling, rosenpergola etc.
Röstånga: Röstånga naturnära, Per Gummessons väg 15
Trädgården gränsar till naturen och Nationalparken och har en naturdel med stora
högstammiga träd. Denna del övergår i en mer
Ystad: Birgit o Olle Kanfalls trädgård, Östra propellergatan 4
Villatomt från 70-talet på 760 kvm. Här finns ovanliga träd som Kinesträd(Koelreuteria
paniculata) och Kejsarträd (Paulownia tomentosa). Ett flertal ovanliga
Kristianstad: Parkstaden
Parkstaden är ett långsmalt parkstråk som finns insprängt som en grön oas mellan ett
flerbostadsområde och egnahemsbebyggelse. Här finns två
Tomelilla: Silver & citron, Bondrum 13:11
I vår nya trädgård råder ett milt kaos av ett myller av självsådda perenner och varje dag är en
upptäcktsfärd
Simrishamn: Hallströms trädgård, Bornholmsvägen 8
Vår trädgård är ca 800kvm och vi har många olika slags rosor och pioner.Vi har också en del
kaktusar,olivträd,fikon och
Malmö: Bf Lillgården i Malmö, Andréegatan 8
Hela kvarteret är uppbygggt på 1920-talet. Utmärks av s k slutna kvarter. Varje hus har sin
gård med plank/murar mellan.

Skillinge: Christer Ullins trädgård, Fibulagatan 12
Försöka omvandla en stor gräsmatta till att bli en fungerande trädgård, special intresse
clematis.
Hög: Pegasus: Fobos trädgård - Pegasus Ekologisk visningsträdgård Odling av grönsaker,
frukt och bär Rundvisning Försäljning av ekolgoiska produkter Dockteater för barn
Södra Sandby: Näktergalen, Näktergalsvägen 13
En enkel trädgård i både nymodern tappning med plattläggning och sjösten men med en
mysfaktor av härliga rum och växter
Hässleholm: Jaensons trädgård, Vena, Venavägen 8
Plan trädgård, 1000 kvm med sten-partier. Gröna ytor med olika rabatter, och damm med
fiskar. En hel del ovanliga växter. Buddlejor och
Hofterup: Agnetas trädgård, Lupinvägen 37A

Trädgården är anlagd 76-78 och har inte ändrats särskilt mycket. Det är en trädgård att trivas i
för både vuxna
Lund: Flera trädgårdar i liten villaträdgård, Bengt Lidforss väg 16
1.Naturträdgård med dammar bäck och vattenfall. Stenparti med stora stenblock. Skogsstig
genom rhododendronlund. 2.Morisk trädgård i andalusisk stil samt
Södra Sandby: Ullas trädgård, Blåvingevägen 14
En trädgård med många blommor, både perenna och ettåringar. Damm finns
Lomma: Anna-Karin i Lomma, Prästbergavägen 128
Gammeldagsträdgård i förvandling. Tidigare fanns 200 m2 köksträdgård och fler rabatter med
barjord. Strävan efter en kombination av det bästa
Furulund: Helenes trädgård, Allhemsvägen 11
Ingelstorp: Sagas trädgård, Österlenvägen 293 Ingelstorp
Lund: Katarinas trädgård, Lantmannavägen 11
Liten, grön stadsträdgård med mycket formklippt och många marktäckare.
Trelleborg: Livex/medelhavsväxter, V. Virestad /Holkarna
Välkommen till vårt växthus och butik med medelhavsväxter, här kan du hitta olivträd,
citrusträd, lager, tamarillos m.m. Vi befinner oss
Landskrona: Ingrid o Claes Öhrnbergs trädgård, Sommargatan 26
Villaträdgård med perenner,rosor,ett mindre woodland, växthus,
marktäckare,vattensten,bambu.
Trelleborg: Gunvor Gutebo Jadners koloniträdgård, Reparatörsgatan
I en brevduvekoloni finns Gunvors samlarträgård. Här samsas 1000 tals sorters växter.
Perenner som är tätt planterade. Varje år sår
Hässleholm: Ann Margreth o Jannes trädgård, Grangårdsgatan 5
Liten villaträdgård med mycket sten och perenner, damm
Landskrona: Karlgrens trädgård
Hus från 1916, gamla träd (äpple, körsbär, valnöt) men i övrigt under omplanering. Rund
köksträdgård med upphöjda bäddar omgiven av
Lund: BlueSage Plantskola, Svenshögsvägen 5
En liten charmig plantskola som är belägen i en villaträdgård i Lund. Vår specialitet är bambu
men vi har även
Gärsnäs: Haven, Haven Österlen
I Haven finns buxbomparterrer, orangerier, kameliahus och vinterträdgårdar. Trädgårdsbutik
med många olika sorters pelargoner och spännande krukväxter. Vi har en
Munka-Ljungby: Lera & lavendel, Östra Storgatan 37

Mitt i byn finns denna trädgård med "gammeldags charm". Mycket lavendel bland rosor och
perenner. Flera spaljéer med olika klätterväxter och
Http://www.leraochlavendel.se
Asmundtorp: Allans trädgård, Råga Hörstadsvägen 33
- Vi har en tomt på ca 2000 m2 där vi har mång a slags växter, ganska många ovanliga träd,
Tyringe: Eva-Mona och Tommy Stjernfeldts trädgård, Finjavägen 15
Villaträdgård på 3500 kvm, delvis naturtomt. Stor och liten damm samt bäck i tomtgräns. När
vi kom hit för snart tio
Kågeröd: Kenneth Lorentzon o Lone Jönsson, Axevold 3386
Vandra mellan olika rum omgivna av gräsmattor och grusytor i lummiga uppvuxna
planteringar. Växtmaterialet är rikt och varierat med rader
Lund: Haga koloniområde, vid Polhemsskolan i Lund
Haga koloniområde – En grön oas mitt i Lund. Haga är ett verkligt andningshål med 64
kolonilotter. Variationen är stor både
Beddingestrand: Gröna Annas lustgård, Svarttallsvägen 12
Från hästhage till trädgård på 3 år rosor,clematis,nävor´ Miscantusallé Kul konst av skrot.
Borrby: Roskraft. Kvarnby 1304
Nedanstående trädgårdars adresser kommer vi att komplettera med så fort vi kan.
Södra Sandby: Hosta oasen
En gammal trädgård fortfarande under utverkling med nya ideér hela tiden. En perenn
trädgård med inslag av lönn, pioner, hostor

Limhamn: Guldstrands
Vår trädgård är liten, ca 100 m2. Den blommar hela året. Julrosor, vintergäck och snödroppar
börjar blomningsåret,som följs av senare
Falsterbo: Ett nytt hus och en ny trädgård. En ung trädgård men som ser ut som den har
funnits länge.
Mauritz trädgård

Blekinge
Ronneby: Ronneby Brunnspark
Park med ursprung från 1750-talet som har rhododendronplantering med anor från
1912.Sedan professor Sven- Ingvar Andersson engagerades finns här nu
Rödeby: KG och Inga Ohlssons trädgård, Sandvägen 6
1400 kvm stor villatomt med sten- och torvpartier samt rabatter. Två små dammar,
sommarplantering med kaktus och suckulenter. Här finns
Sturkö: Bredaviks örtagård,
Bredaviks örtagård är uppbyggd enligt förebild från 1300-talet.
Fågelmara: Rosengården i Kristianopel, Milasten
Har en av Sveriges största privata samlingar av gammaldags rosor - mer än 500 olika sorters
rosor. Här växer även
Torhamn: Mai-Kathes trädgård, Brunnsvik
Tomt på 4000 m2 karakteriserad av närheten och utsikten mot havet, berghällar med ljung,
enbuskar och stora ekar. 1000 m2
Bräkne Hoby: Hoby kulle Herrgård
Sölvesborg: Skogstorpet, Parkvägen 8
Lummig och charmig torparträdgård med genuin känsla. Skogstorpet är från 1700-talet med
vackert vasstak och har renoverats och byggt till
Olofström: Från bangård till trädgård, Angölsmålavägen 2 Hemsjö
Ett nystartat projekt i byn Hemsjö som ligger mellan Karlshamn och Olofström i nordvästra
Blekinge.
Kyrkhult: Tuijas Växter, Hemsjövägen 208-3
Plantskola med det lite mer udda och roliga sortimentet plantskoleväxter. Plantskolan
öppnades 2004 och är under uppbyggnad. Vi bedriver ekologisk odling utan
Lyckeby: Lösen Backatorps Hemträdgård, Lösen Backatorp
Lösen Backatorp Hemträdgård är en gammal torparträdgård som sluttar i söder. Den är ca
7000 kvm med grönsaksodlingar/perennrabatter, olika trädgårdsrum,
Torhamn: Soltomta - Nordéns trädgård, Fiskarevägen 1
” Soltomta - Nordéns trädgård” ligger i Östra Blekinge: En villaträdgård i Blekinges soligaste
och torraste trakt, Sveriges sydöstra hörn.

Fågelmara: Lavendelgården, Fiskarevägen 1

Tidlös örtagård med färgstämda rabatter fyllda med växter från jordens alla hörn. Stor
samling av lavendel. Temaplantering med nyttoväxter. Upplev känslan att vandra
Karlshamn: Lisbeth och Gunnars trädgård, Nyponvägen 4
Tomt 1700 kvadratmeter. Uppbyggd sedan 1980. Innehåller gräsytor, bergytor, stenbelagda
gångar, ca 35 rabatter med bland annat perenner och ett
Rödeby: Malins trädgård, Lilla Skogsvägen 1
Sölvesborg: Anderssons fuchsiaträdgård, för vägbeskrivning ring 0456- 313 05
Vanlig villaträdgård med mycket fuchsior och lite blandat med perenner.
Olofström: Anjas trädgård, Valkyriavägen 2
En villa-trädgård med mycket växter på liten yta,fruktträd,perenner och rosor, främst
gammeldags.

Dalarna
Leksand
Karlfeldtgården Sångs i Sjugare
Skalden Erik Axel Karlfeldts gård, vackert belägen i sluttningen mot sjön Opplimen. Rik på
lövträd, rosor och perenner - totalt
Hedemora
Britt-Marie och Allan Giléns trädgård, Karl Trotzigs gata 22
800 kvm stor villatomt med blandad växtlighet. I trädgården finns t.ex. ett 60-tal sorter
clematis.
Älvdalen
Lias trädgård, Evertsbergs vägen 22
En samlarträdgård (3000 olika perenner) med inriktning på krydd, medicinalväxter. Flera
olika rum som \"Asiatiska delen\", Stenparti (7* 25 meter
Dala-Floda
Dala-Floda Värdshus
En doft av Provence finns i Dala-Floda Värdshus trädgård. I ett solvarmt läge växer lavendel,
kryddväxter, olivträd i kruka och
Grängesberg
Disponentparken
År 1896 stod Grängesbergs Gruvors magnifika Park med tillhörande Disponentbostad färdig
att tas i bruk. Under de kommande decennierna stod
http://www.disponentparken.com
Malung
Ullas trädgård, Bjuråker 53
Trädgård med olika rum, med grusgångar och många stenar. Det finns över 80 olika rosor,
både gammaldags och moderna rosor. Fruktträd
Borlänge
Bäsna Trädgård, Kjesgattu 10 Bäsna
Visningsträdgård med försäljning av växter samt presentbutik. Trädgårdscafe´med
hembakat.8 st dammar i varierande storlekar med bäckar och vattenfall.Trollstig för barn
Långshyttan
Hellmans, Engelsforsvägen 8
Min trädgård har sakta vuxit fram mer och mer ju äldre sönerna blivit. Från att ha varit en yta
för
BORLÄNGE
Inga-Lills trädgård, Långgattu 28 Bäsna
Trädgård under uppbyggnad planterar träd varje år, bygger kullar för vind och insynsskydd.
Ska anlägga en damm 2010. Odlar i

Mora
Zorngården
Konstnären Anders Zorn byggde sitt hem tillsammans med sin fru Emma vid sekelskiftet 1900. Den stora trädgården med fruktträd och syrenbersåer
Rättvik
Sörgården, Niåkersgatu 19
Målet har varit att skapa en spännande idéträdgård med varie rande teman. I trädgården finns
idag ca 2000 olika växter, främst perenner.
Gustafs
Marie-Louise och Bengt-Åke Johanssons trädgård, Nordanberg 25
Stor trädgård med en salig blandning av både vanliga och ovanliga växter, örter, frukt och bär
och en och annan
Söderbärke, Gråkärrsvägen 20
En blommande oas vid sjön Barken
Trädgården ligger vid sjön Barken. Mycket rosor, dahlior, clematis m.m. Buskar och träd flera
magnolior. Lundparti med många rhododendron och andra växter.
Leksand Skolträdgården i Sammilsdal;
På platsen för tidigare "pastors kålgård" är Skolträdgården sedan 1978 Leksands
Trädgårdsförenings centrala punkt med både odlingslotter och gemensamma planteringar.
Leksand
Planteringar vid Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan
Gamla lokala kulturväxter med historia är planterade vid hembygdsgårdarna. Här visas de
växter som var typiska för Leksand enligt Vår
Leksand
Långbacken, Sunnanäng Siljansvägen 131
Förra sommaren var det premiär för öppen trädgård hos oss i Långbacken. I vår trädgård
samsas gammaldags perenner med örter,
Siljansnäs
Anna-Lisas trädgård, Kirolsvägen 24
Trädgårdstomt i sydsluttning i vackra Siljansnäs. Många olika rosor, köksträdgård med bl a
sparris och jordärtsskockor, många favoritväxter som t.ex.
Falun
Stabergs barockträdgård, Staberg 81
se hemsida http://www.stabergsbarocktradgard.com
Smedjebacken
Terlers trädgård, Brunnsvägen 4
Försommarträdgård med mycket rhododendron och en del magnolior. Vi tycker det är roligt
att prova växter som inte är så
Smedjebacken
Sven och Aulikkis trädgård, Alstigen 1

Radhusträdgård med många partier med perenner. Pioner är en favoritväxt. En japaninspirerad
del formad som en innergård finns också. Ny del
FALUN
Linnés bröllopsstuga
En återskapad 1700-tals trädgård med kulturväxter och medicinalväxter som ligger vid den
gamla bergsmansgården Sveden 6 km öster om Falun.
FALUN
Linnes Bröllopsstuga o Trädgård
Återskapad trädgård som en hyllningtill Linné år 2007. Natiomellt Linnéminne Historiskt
intressanta nytto-medicinal-prydnads- växter träd o bärbuskar. Gamla vårdträd ger en pastoral
Leksand
Munthes Hildasholm
Stor dramatisk naturpark och ett flertal Arts & Crafts-inspirerade trädgårdsrum i olika stil,
designade och anlagda av Hilda Munthe...
Söderbärke
Ullas trädgård

Göteborg
Trädgårdsföreningen Göteborg, Slussgatan 1, Göteborg
Råda Säteri, Mölnlycke
Råda säteris trädgård håller på att restaureras.
Säteriet ligger i natursköna omgivningar alldeles vid Rådasjön, i Mölnlycke, 10 min från Göteborg.

Mölndal: Gunnebo slott och trädgårdar
Slott som kan visa upp tre sorters trädgårdar: stilträdgård, landskapspark och nyttoträdgård.
Stilträdgården är en fransk barockträdgård med prakturnor, exotiska
Gunnilse: Anjas Hill
En trädgård med flera rum, växthus och alpina odlingar på Berget. Jag har växtmångfalden i
åtanke och de olika rummen
Göteborgs botaniska trädgård
Trädgården invigdes 1923 och är en av de största i Europa. På en sammanhängande yta av
drygt 20 hektar odlas
Västra Frölunda
Liten Radhusträdgård med flera rum
283 kvm med växthus, vattenblänk, stenträdgård, gräsplanteringar,kryddväxter,
trädgårdskonst, pallkrageodling, katsuror, marktegel, insynslösningar, flera uteplatser,
pilstaket, klängväxter
Pixbo: Hvits Trädgård

Vackra perenner för en hållbar miljö är inriktningen för vår nystartade plantskola och trädgård
i Pixbo utanför Göteborg. Vi odlar
Slottsskogskolonien
Slottsskogskolonin är en koloniförening med vackra trädgårdar som funnits sedan 1916, idag
en kulturhistorisk bebyggelse full av liv i hjärtat
Västra Frölunda: Martas trädgård
Kuperad villaträdgård (1400 kvm) som gränsar till grönområde och är belägen halvvägs upp
på Grimmeredsberget i Västra Göteborg. Berg i
Askim: Blåbärsbacken i Askim.
Trädgården anlades på 60-talet av en man som då arbetade på Botaniska Trädgården i
Göteborg. När vi tog över 2001
V.Frölunda: Familjeträdgård
En kuperat trädgård som är helt omgjord 2006 och med många projekt på gång. Finns plats
för avkoppling, lek och
Säve: Karins radhusträdgård
Spännande radhusträdgård i konstant förändring, med allt i från kryddväxter till dammväxter.
Runtom i trädgården finns egentillverkad keramik, som är till
Göteborg: Lott 116/Klaremosse 2
Jag är väl lite kaxig som bjuder ut dig till min lott för hälften är ogräs, hälften perenner och
jordgubbsplantor.

Bohuslän
Henån
Ulla o Jans trädgård
Här kan man se exempel på hur en relativt liten tomt kan göras till en stor trädgård. Här finns
flera torv och
Kärna
Vinås
Stor trädgård omgiven av berg o skog, med flera olika "rum". Den stora dammen med
guldfisk o växter i
Ödsmål
Glädjekällan
En liten villaträdgård med både vanliga och ovanliga växter och bland perennerna finns
rhododendron, rosor och ett och annat litet
Torslanda
Alaska

Trädgården är en stenträdgård anlagd på 30-talet av guldgräverskan Hilma Wounsch Svedal
hemkommen efter 30 år i Amerika/Alaska
Kode
Michaels trädgård
Trädgården som är 2032 m² är naturtomt och relativ ny. Första växten planterades 1996. Det
flesta av växtmaterialet är framodlat
Uddevalla
Roland Gustavssons exotiska trädgård
Stora samlimgar av härdiga exotiska växter, 80 olika kaktus, yuccaliljor, Stor frilandspalm,15tal olika inkaliljor, flera stora stenpartier. Vinterträdgård, växthus.Fotoalbum finns
Ljungskile
Vingården Ulvesund
Vingården Ulvesund är en experimentvinodling för normalt sett icke härdiga vinstockar.
Kareby
Lindalundas trädgård
Jag gillar färg och form och försöker plantera därefter. Tycker mycket om variegerade växter.
Jag tycker också om att gömma prydnader lite
Hunnebostrand
Delvis ovanliga träd och buskar
Delvis naturtomt på 3700m2 innehållande perenner, träd och buskar. Två dammar finns varav
en naturlig. Mycket sten och berget går
Ytterby
Birgittas fantasiträdgård
Trädgårdens yta är ca.500m2, ligger i ett villaområde.Jag började inreda trädgården
1994.Först var jag väl en växtsamlare, men det har
Kungälv
Bergfeltska trädgården
Bergfeltska trädgården är en gammal prostträdgård från förra sekelskiftet. Den ägs av
Kungälvs kommun och sköts till stor del av
Lycke
Annikas rosenträdgård
Jag älskar rosor, har 29 olika sorter, klätterrosor, buskrosor. Har en S-formad gång av sten
med rosor på båda sidorna
Kode
Charmig , kuperad trädgård
Kuperad, bergig lite blandade växter som rododendron, dahlior,bärbuskar,+ lite annat smått o
gott.
Fagerfjäll
Tyfta Östergård

Trädgård vid privatbostad och boendeanläggning. Bl.a. Stor, tidigare flytgödselbassäng
omvandlad till oas. Buxbomrabatter, en med röda perenner och en med röda
Http://www.lekander.nu

Halland
Veddige
Kerstin och Pär Stawåsens trädgård
Trädgård till en vacker, kringbyggd hallandsgård från 1600-talet. Tomten är ca 4 000 kvm och
trädgården är uppdelad i fyra
Tvååker
Inger och Åke Bengtssons trädgård
2400 kvm stor naturskön berg- och skogstomt med många perenner. Här finns stenpartier med
vatten och växter. Buskar och träd
Veddige
Birgit och Curt Eliassons trädgård
Kuperad tomt på 1600 kvm som gränsar till skogsområde. Här finns flera torv- , stock-och
stenpartier, två dammar, varav en
Bua
Ilvas trädgård
Vild trädgård där jag "målar" med växter som jag sedan målar av i akvarell, olja o
blandteknik.Gångar o rum att
Slöinge
Furulund
En gammal förfallen trädgård under renovering och rejäl upprustning. Ca 4000 kvm
sluttningstomt i ett blåsigt västläge. Lund-, surjords- och
Onsala
Susannes trädgård
Jag har en trädgård på ca 1500kvm. Det finns två växthus på 8 respektive 9kvm. Jag odlar
mycket i pallkragar. Allt
Haverdal
Blåsin
Trädgården utgörs av en gammal ljunghed med några tallar, sluttande mot vässter och mycket
utsatt för västvindar, hus och ett
Ljungbacken, 30572 Steninge
Ljungbacken i Steninge är en tomt på 2000 kv.m, till 1/3 odlad trädgård. 1997 anlades den
och har sen dess

Falkenberg
Två år gammal trädgård med stomme av ek och tall. Drömmen är en lummig barn- och
djurvänlig miljö med slingrande

Falkenberg
Grimsholmen Bed & Breakfast By The Sea - en oas vid havet
Här hos oss har vi försökt att skapa en trädgård i harmoni med kustlandskapet. Genom
portalen vid parkeringen kommer Du in
Varberg
Christina & Leif Fryles trädgård
Trädgården ligger i ett vanligt villaområde från 70-talet. Vi flyttade hit 2003. Eftersom vi
båda är stora växtentusiaster har vi
Slöinge
1987 övertog Berit och Roland gården som i dag omges av en stor trädgård med många växter
och en artrik
Tvååker
Från början var detta en vanlig platt villaträdgård med gräsmatta, några fruktträd och lite
perenner som nu är förvandlad. Gräsmattan
Särö
Ögonsten
En ca 1000 kvm stor fridens boning, som vuxit fram ur en stenbacke från våren 2005 och
framåt. Först kom
Falkenberg
Fältströmska gården och ateljé Blomkonst
Gammal 1800-talsgård i Gamla stan i centrala Falkenberg. Bostadshus, kullerstensgård,
trädgård, lusthus, lada med kostateljé där Birgitta Fältström målar och
Tvååker
Cecilias Trädgård & Design
Min nya ekologiska park och paviljong anlades 2009 på gammal arrendemark invid den
halländska 1800-talsgården. Anläggning och formgivning av trädgårdar har
Veddige
Derome Kryddot & Perenner
Falkenberg
Mattias trädgård
En trädgård under uppbyggnad. Jag började uppbyggnaden hösten 2006. Trädgården har
klipphällar och gränsar mot en kohage och skog.
Särö
Lindas
Skummeslövsstrand
Casa Blanca / Haglund
Relativt nyanlagd trädgård med början sommaren 2005.
Torup
Kristinas trädgård

Parkliknande trädgård under uppbygnad. Mycket dahlier och andra växter
Varberg
Lindebergs
En villaträdgård på ca 1070kvm, fram och baksida. Försöker få in mycket vintergrönt,
planterar ständigt nytt. Några små rum finns
Onsala
Rosanders trädgård
Naturtomt 1033 m2 med gångar och flera vackra spännande trädgårdsrum. Entrésidan ramas
in av två bokhäckar och en idegranshäck samt
Åsa
Ölmanäs Trädgårdar
Ekologisk visningsträdgård, med perenn del, köksträdgård med trädgårdsmur o växthus,
gårdsbutik. I växthuset finns bl. A många sorters chili. I
Tvååker
Lisbeths eget lilla paradis.
Villaträdgård,700 kvm, träd, buskar, perenner,damm med vattenfall, rosberså,japansk hörna,
slingrande gångar, intressanta stenbeläggningar.

Tjolöholm
Tjolöholms Grindstuga
Tvååker
Yvonnes trädgård
Varierad trädgård med många blommor och buskar.Damm med bäck.
Bua
Åsas trdägård
Harplinge
Skintaby smedja
Ide-trädgården under intensiv uppbyggnad,kring den gamla smedjan. En ideträdgård som
skall visa det lite annorlunda i val av material till
Ullared
Källdalens Trädgårdar
Köksträdgård för självhushåll och överskott till försäljning. Växthus på 200 m2 under
uppbyggnad, växthuset har tidigare stått som handelsträdgård i
Kungsbacka
Brattelund, Hjälm
Gammal större trädgård. Anlagd av botaniker omkr 30-talet. Därefter varsamt förvaltad och
något omarbetad. Stor bergssida (Brattabjär 25
Tvååker
Höråsens Plantskola

Modern plantskola på gammaldags vis. Erbjuder ett mycket brett sortiment av växter,
planetringar och trädgårdsanläggningar. Har ca 1 ha frilandsodling,
Tvååker
Eva Pohjantätis trädgård
Från början var detta en vanlig platt villaträdgård med gräsmatta, några fruktträd och lite
perenner som nu är förvildad. Gräsmattan
Glommen
Lyngaört
Här kan du få ta del av en ekologisk örtodling och även en ekologisk äppelodling. Har
gårdsbutiken ”Nässlan” öppen där
Glommen
Backens i Lynga
En kringbyggd hallandsgård med gammal charm och en trädgård där det växer lite av varje.
En hel del grönsaker men
Falkenberg
Mette och Bo Anderssons trädgård
En tomt på 1030 kvm huset byggt 1969. Här finns mycket krukor, fikon, tamarisk, fuchsior.
Den äldsta fuchsian är 22
Falkenberg
Felix Lundgren Plantskola
Här kan du köpa träd, buskar, rosor, fruktträd, bärbuskar, perenner, klätterväxter och
säsongsblommor. Vi säljer även krukor, marksten, dammar, trädgårdsredskap,
Falkenberg
Birgitta och Bertil Karlssons trädgård
Koloniområdet bildades för 30 år sedan på kommunens mark. Makarna har två lotter á 75
kvm att odal grönsaker på för
Falkenberg
Birgitta och Bengt Runestams trädgård
Trädgården är ursprungligen anlagd på 60-talet. De nuvarande ägarna har anlagt stenparti och
terrasserat den kuperade tomten. Mycket rhododendron och
Vessigebro
Carina Johanssons trädgård
En trädgård med mycket sten, dammar med bro. Olika blad- och barrväxter. Rosor, rosbåge
mm.
Vessigebro
Gunnarstorps Trädgård
En trädgård med sommarblommor för självplockning. Dahlior, solrosor, lin, kryddland,
fjärilsväxter m.m. Stort orangeri, fikaplatser och vinbär till självplockning.
Vessigebro
Sörby Naturhälsogård

Rehabiliteringsträdgård uppbyggd från principer från trädgårdsterapin. Rumslig trädgård olika
rum såsom lugn, aktiv, vatten, sten
Falkenberg
Blomsterlandet i Falkenberg
Handelsträdgård
Falkenberg
Wera Törngrens trädgård
Stor trädgård i ett gammalt stenbrott i olika nivåer. Många ovanliga och vanliga växter allt
från pyttesmått till de större.
Falkenberg
Eva Crafoords trädgård
Villaträdgård med gamla fruktträd som rustats med fådda och sådda blommor. Ormbunkar
som trivs med rallarros, konkurrerar med en syrenberså.
Falkenberg
Margit och Karl-Axel Karlssons trädgård
Trädgården ligger i närheten av Gruebäcken och gränsar till en promenadstig, ett grönområde
och en villatomt och är därmed ganska
Falkenberg
Doktorspromenaden, Vallarna
Doktorspromenaden utmed Ätran anlades redan 1861 av Dr Ehrengranat. Falkenbergs
stadspark anlades 1916 av Rudolf Abelin på uppdrag av fonden ”Småfåglarnas
Falkenberg
Rosariet vid St Laurentii kyrka
Anlades 1987 och renoverades 2009. Innehåller 65 olika rossorter samtliga gamla sorter.
Falkenberg
Kryddträdgården vid Falkenbergs museum
Anlades 1990 då Falkenbergs museum flyttade till Fältströmska gården. Stensättningarna är
sedan 1700-talet.
Falkenberg
Blomsterbörsen Garden
Handelsträdgård
Falkenberg
Skogskyrkogården
Anlades 1942 och området innefattar totalt 10 ha och har genom åren förändrats. Man har tex
anlagt vattensamlingar och gjort
Falkenberg
Lena och Fritz Schwartzkopfs trädgård
Trädgården är 25 år gammal och har lite ovanliga träd och buskar. Olika sorters korneller,
näsduksträd, trumpetträd, ginko, gleditsia och
Falkenberg

Grimsholmens Bed & Breakfast
Här försöker vi skapa en trädgård i harmoni med kustlandskapet. Genom portalen från
parkeringen kommer du in i den av
Heberg
Lennart Petterssons trädgård
Trädgård på 5000 kvm. Här finns olika solhattar, orkidéer, damm, liljor och mycket annat.
Plantor till försäljning.
Ullared
Blomstergruvan
Handelsträdgård
Ullared
Tant Blom
Efter ett antal års samlande av pelargoner beslutade jag mig för att göra min hobby till en
näringsverksamhet. Detta sker
Ullared
Karina Leanders trädgård
Stenträdgård under uppbyggnad. Inspirerad av den engelska cottagestilen. En blandning av
fruktträd, klippt buxbom med rumsindelning. En bäck rinner i
Ullared
Egnanders Prästgård
7000 kvm stor parkanläggning. En restaurerad prästgård från 1700-talet med grusgångar och
häckar.
Falkenberg
Trädgårdsfest I Falkenbergs kommun
Trädgårdsföreningen Uppsticklingarna i Falkenberg har arrangerat 5 rundor med
utgångspunkt från en plantskola, där man kan gå, cykla eller ta
Http://www.uppsticklingarna.infoom.se
Halland
Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun medverkar genom att Parkförvaltningen generöst bidrar med guidade
turer i Rosariet, Kryddträdgården och Badhusparken. Kontaktperson på kommunen är
Falkenberg
Kuben i Falkenberg
Kuben i centrala Falkenberg kommer att vara öppen fred, lörd, sönd 6-8 augusti och där
kommer det att finnas blomsterkonst
Http://www.uppsticklingarna.infoom.se

Stockholm
Sundbyberg: Marabouparken
Har förstås fått sitt namn efter chokladföretaget som etablerade sig i Sundbyberg 1916. På 30talet erbjöds företaget att köpa den
Segeltorp: Håkan och Jeanette Fribergs trädgård
Privat trädgård i Segeltorp med mycket växter. Valdes till Huddinge Botkyrkas finaste
trädgård 2008.
Stockholm: Bergianska trädgården
Det här är Stockholms egen botaniska trädgård. Föregångaren låg i nuvarande Vasastaden
men flyttade hit redan i slutet av 1800-talet.
Stockholm: Skansens trädgårdar och örtagård
Skansen är långt ifrån bara djur, hus och allsång. Redan när Skansen grundades 1891 var här
tänkt att bli en
Solna
Sommarsalongen 2010 Ulriksdals Slott
En modern och vacker visningsträdgård på temat "Kärlek".
Tyresö: Fåfängans Trädgård i Trinntorp
Naturträdgård i flera plan med damm, pergola, lövlund, naturbäck, köksträdgård, rosenberså,
woodland. Planteringar (perenner) med tema, t ex Röda Rummet,
Vallentuna
Stor trädgård för nytta och nöje
Vår trädgård är under uppbyggnad, den är 8400 kvm stor och ungeför hälften är \"anlagd\". Vi
har många drömmar varav
Bandhagen: Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening
Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening har grävt i myllan sedan 1962. Vi ligger i skogen
nära Rågsved/Högdalen/Hagsätra och bara ett stenkast från
Åkersberga: Jennys trädgård
Rätt ordinär, gjord med stor kärlek och för lite tid. Engelsk fri stil med inriktning på rosor (40
sorter), buxbom,
Kista: Arvinge Koloniträdgård
Mycket trevlig koloniförening nära Kista centrum, bara 15 minuter från Centralen. Vi har
några lediga lotter. Kontakta gärna föreningens ordförande

Täby: Mariannes trädgård
Den 8 augusti är du välkommen att strosa runt i min villaträdgård i Skarpäng och titta på mina
perenner och

Segeltorp: Zetas Finsmakarens Trädgård
HOS OSS hittar du Sveriges största sortiment trädgårdsväxter. Vi har också ett brett urval av
krukor och interiör med den
Saltsjö-Boo
Miniträdgård vid parhus i bostadsrättsförening. Gedigen kalkstensterrass. Insynsskyddande
klätterväxter på pergola. Senblommande perenner. Liten köksträdgård. Ingen gräsmatta utan
blommande äng.
Vaxholm: Gunnarssons trädgård
Radhus-hörnträdgård med växthus, dahlior och trädgårdsrum
Tumba: A Gentlemans Garden
Trädgården, som är en c:a 1500 kv.m sluttande söder tomt, omringar ett hus med anor från
1903.
Tyresö: Tyresö Handelsträdgård
Inbäddad i den vackra Slottsparken ligger vår fina handelsträdgård. Vi har flera växthus och
odlar sommarblommor och grönsaker. Vi har
Bromma: Gubbkärrets Koloni
Det finns ca 90 lotter av alla sorter välskötta och extra fina. Min och min grannes lott anses
som sevärdheter.
Enskededalen: Koloniträdgårdar på Åstorpsringen
Nacka: Anitas trädgård
Liten kuperad skogstomt vid sjö,perenner,dahlior o andra blommor i krukor,pelargoner,
fuchsior,medelhavs- växter,växthus,damm,
Skogås: Britt och Gert Sjöholms Villa
Brant sluttningstomt ner m sjön Drevviken Flera dammar och ett mångfald av perenner rosor
clematis frukt och grönsaker. Bl.a.
Upplands Väsby: The Nut House
Café & trädgård med livets goda i fokus! The Nut House är en trädgård med ett mysigt café
och trädgårdsbutik inrymt
Skarpnäck: Vår Kolonilott

Yxlan: Björkens/grönsaksodling, perenner träd och installationer.
Trädgård med olika karaktärer, perenrabbater i olika färg, krukodling,
buxbomsfigurer,skogspartier, grönsaksodligar, växthus, bärbuskar och frukträd. Installationer
i trädgården. Helhetskapas
Kungsängen: Torsten Walderös trädgård

1400 kvm kuperad tomt i söderläge, slingrande gångar, rumsbildningar,flera
vattenanläggningar, udda växter, bl.a. Rhododendron och magnolior.
Täby: Ritas läkande trädgård
En villaträdgård har förvandlats till en läkande trädgård!Rita Borenstein är Osteopat D.O.och
hon ger sina stilla och meditativa läkningsbehandlingar i
Västerhaninge: Yvonnes trädgård
Här var det skog när jag kom hit för tre år sedan.Nu finns ett växthus och lite
planteringar.Trägård framför bostadshuset. Odlingsbäddar
Huddinge: Österängsvägen 17
Stor och solig tomt högt belägen med utsikt över Kvarnsjön, med en trädgård ”under
uppförande”. Nu finns stenpartier och växter
Ekerö: Irina Ahlkvist trädgård tallbacken
900 kvm naturträdgård med mycket sten, träd och en bäck. Mellan tallarna ryms magnolior,
japanska lönnar, ljungväxter, ett 30-tal rhododendron,
Grödinge
Klockargården
Huddinge: Stuvsta handelsträdgård
Handelsträdgård försäljning av växter jord mm mm
Märsta: Sigtuna kommun
Sigtuna kommun vill vara med och visa upp Trekanten/Humlegården, Drakegården och
Malmtorget. Det kommer att vara olika arrangemang i Drakegården,
Bromma: lott 85 på Gubbkärret
Odlingslott(er). Grönsaksodling av alla de sorter omgärdas av sommarblomrabatt med
förkultiverade växter och perennrabatter. Pergolagång. Komposter.
Solna: Slottsträdgården Ulriksdal
Bo Rappnes handels- och visningsträdgård
Café, växthus, försäljning
Vallentuna kyrkogård
Runt 1100-talskyrkan som ligger på en kulle vid norra stranden av Vallentuna sjön finns den
äldsta delen av kyrkogården. Kyrkogården
Stockholm: Carl Eldhs ateljéträdgård
Skulptören Carl Eldhs (1873-1954) ateljé uppfördes 1919 efter ritningar av stadshusarkitekten
Ragnar Östberg. Trädgården började iordningställas på 1920-talet av Eldhs
Tungelsta: Skogs Ekebyvägen
Ett fint samspel mellan hus och trädgård, gammalt och nytt. En gammal torpträdgård som
tillfogats klassiska trädgårdselement, t ex blomsterängar,
Tungelsta Trädgårdspark

Parken är ett samarbete mellan Haninge kommun och Föreningen Folk och Trädgård i
Tungelsta. Parken som invigdes 2002 har sitt ursprung
Tungelsta
Lida Handelsträdgård
Tungelsta: Gerds trädgård
Både platt och kuperad villatomt
Västerhaninge: Katarina och Pierres trädgård
Skogstomt med trädgård under uppbyggnad.
Gustavsberg: Pirjos trädgård
Radhusträdgård anlagd våren/sommaren 2009.
Stockholm: Södra Årstalundens koloniträdgårdar
Vi är en förening bildad 1917 med 46 stuglotter och 14 fritidsträdgårdar. Vackert beläget på
en bergssida nedanför Södersjukhuset mot
Tungelsta: Blomorado Handelsträdgård
Tungelstas äldsta igångvarande Handelsträdgård. Produktion växter-trädgårdsbutikplantskola-visningsträdgård.
Rosersbergs slottspark
Rosersbergs slott och park är det kungliga törnrosa-slott som har vaknat till liv igen. Här finns
greve Oxenstiernas skuggiga lindallér
Bromma: Torgils trädgård
Liten egnahemsstugeträdgård inspirerad av gamla svenska traditioner och av engelsk
trädgårdsdesign.Tomten är delvis sluttande och gränsar mot en allmänning. Stenparti,
Hägersten-Skärholmens trädgårdssällskap
Hägersten-Skärholmens trädgårdssällskap erbjuder program med trädgårdsföredrag och andra
aktiviteter i sydvästra Stockholm. Se under fliken Program på vår hemsida.

Tullinge: Torvan
Torvan Trädgård ligger på en grusås i Tullinge och den är omgärdad av plank och en hög
häck.
Norrtälje: Karin och Jockes trädgård
Vi har en trädgård där naturen har fått bestämma och vi har en del sten och berg som vi har
Norrtälje: Nybergs
Vi har en naturtomt där det vilda samsas med rabatter där det finns både gamla och nya
växter.I växthuset växer
Stockholm: Jenny Bytofts koloni
Trevlig kolonilott med trädgårdskonst. Trädgården är på ca 400 kvadrat.

Stockholm: Djurgården
Kungliga Djurgårdens historia härrör sig ända från 800-talet och har påverkats av människan
under lång tid. Vandra och njut av
Södertälje: Promenadparken
1800-tals stadspark med utformning och växtval enligt dåtidens parkideal. Som förebild har
Södertälje Stadspark användts.
Täby: Blåbergs trädgård
Välkommen att titta förbi vår trädgård den 8:e augusti mellan kl 10.00-17.00. Här samsas
buxbomhäckar, rosor, perennarabatter, växthus, fruktträd, upphöjd
Tyresö: Thords trädgård
Fantasifull lummig trädgård under skapande, med fokus på olika rum,vatten och eld.
Stockholm
Koloniträdgård i Södra Tanto med anor sen 1918. Storlek 375 m2.
Stockholm: Rosendals Trädgård
Rosendals Trädgård är en öppen trädgård, där alla är välkomna. Här kan man se hur vi odlar
blommor, grönsaker och fruktträd

Uppland
Enköping
Grönsöö slottspark
Det här är en av Sveriges vackraste parker. Det bevisades 2005 då Grönsöö utsågs till tredje
vackraste park i Sverige.
Uppsala
Botaniska trädgården
I Botaniska trädgården kan du njuta av den storstilade barockträdgården, besöka det
tvåhundraåriga orangeriet med sina vackra praktsalar eller finna
Norrtälje
Grovsta Båtsmanstorp
Torp från 1850-talet men nyanlagd trädgård. Gamla äppelträd annars är allt yngre än 10 år.
150 olika rosor, pioner, perenner
Grisslehamn
Eivors trädgård
Ligger på Nordkaps udde längst upp på Väddö. En plan södersluttande skogsbacke som är
under uppbyggnad sedan 6-7 år. 50-talet
Örbyhus
Karins trädgård
3300kvm blandad natur och odlad trädgård med perenn-planteringar med vanliga och
ovanliga växter, flera terasser med vacker utskikt mot sjön
Uppsala
Linnéträdgården
Bakom ett plank i centrala Uppsala döljer sig den botaniska trädgård som grundades redan
1655 av Olof Rudbeck den äldre.
Uppsala
Linnés Hammarby
Uppsala
Dianas trädgård
Perenn trädgård med grönsaksland, örtgård, damm, lusthus, växthus, rosenpergolagång och
många personliga detaljer. Romantiskt och bohemiskt.
Bålsta
Pyttipannaträdgård
Sista tomten på kedjehus (900 m2). Litet växthus, 2 dammar med bäck. Friggebod. Många
perenner, fuchior och pelargonior. Flera rum
Vänge
Gabriellas trädgård

Huset är byggt 1907 med 2000 kvm trädgård. Det enda som finns kvar från den gamla
trädgården är ett äppelträd,
Vattholma
Nortuna gård
Nortuna ligger 300 meter väster om Tensta kyrka, 2 mil norr om Uppsala. Gården var under
1200-talet i den uppländske
Uppsala
Sigurds trädgård
Massor av växter i en udda naturanpassad design med damm och plats för hundar och barn. 1
400 kvm smockfull
Upplandsväsby
The Nut House
Café & trädgård med livets goda i fokus! The Nut House är en trädgård med ett mysigt café
och trädgårdsbutik inrymt
Söderfors
Trädgår´n
Det här var ursprungligen en gammal bruksträdgård från början av 1900-talet. Den friköptes
från Söderfors Bruk på slutet av 1970-talet
Enköping
Enköpings parker
Enköpings parker har sedan ett antal år tillbaka varit Enköping kommuns stora
turistattraktion. Fridegårdsparken, Munksundskällan, Gustav Adolfs plan är namnen
Enköping
Plantmakeriet
Handelsträdgård & trädgårdsplanering. Sommarcafé, butik & visningsytor allt i gammal stil.
Fokus på perenner (ca 700 sorter)m jättevallmo som specialitet.
Solna
Bergshamra koloniområde, Solna
Koloniområde vid Brunnsvikens norra strand, mitt i Kungliga Nationalstadsparken.
Koloniområdet tillkom år 1919 och omfattar idag 71 koloniträdgårdar med stugor.
Http://hem.bredband.net/Bergshak

Rånäs
Jansson på Rånäs
Vår trädgård är på 1372 kvm. Berg och mycket sten. 2 st dammar med bäck och vattenfall. Ett
20 tal
Örsundsbro
Skoglunds oas
Vår trädgård vid vårt torp i Örsundsbro, vår "oas" i tillvaron. En trädgård för odling av
grönsaker, frukt och bär

Bålsta
Lekochlust-gården
En lekochlust-trädgård med mycket återbruk. Här finns växthus,planteringar och en damm.
Uppsala
Päivis Ynnest
Pelargoniaträdgård ekologisk energisnål med känsla av 1800-tal. Frisk miniträdgård med
inslag av nyttoväxter och cyberspaceat blomsterspråk samt fjärilar. Paradisisk uteplats
Östhammar
Eds Trädgård
Trädgården ingår i ett litet jordbrukshemman som sedan 1918 är handelsträdgård. Gården är
fortfarande präglad av den tiden. En blandning av gamla
Uppsala
Vallmon, Paula von Freymann
Trädgården ser inte ut som en typisk koloniträdgård. Fantasifull, genomtänkt och konstärlig
gjord trädgård med slingrande breda trädgårdsgångar. En lugn
Åkersberga
Görans trädgård
Beskrivning kommer senare
Uppsala
Husbyborgs koloniträdgårdsförening
Husbyborg är ett drygt 25 år gammalt koloniträdgårdsområde på gång och cykelavstånd från
centrala Uppsala.Det finns 98 stuglotter
Sundbyberg
Lottas trädgård
Det här är en trädgård under utveckling. En trädgård för njutning, lust och odlarglädje, med
plats för rekreation och umgänge.
Åkersberga
Stort växthus, korkalm, guldfiskdamm
Strandtomt vid Långsjön där naturen har fått bidra till utformningen
Björklinge
Överbo perenner, Plantskola
I en härlig gårdsmiljö står bädd efter bädd med perenner. Enkelt och välsorterat - våra pioner
finns på hemsidan.
Örsundsbro
Rosenborgs tre trädgårdar
Rosenborg är ett gammalt sommarstugeområde som ligger med utsikt över Örsundsåns vackra
dalgång. För att vara Uppland är området synnerligen
Uppsala
Maja-Lenas trädgård
Solna

Ulriksdals slottspark
I slottsparken finns spår från fyra sekel. Strosa omkring i den historiska parken och njut av allt
från renässansstil till modern
Solna
Hagaparken
Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park".Den engelska parken
utgår från naturen och formar ett kulturlandskap. Mjukt
Enköping
Idéträdgårdar 2010
Avgångsklassen på Mälardalens Trädgårdsmästarutbildning i Enköping ritar, planerar och
anlägger varje år, i samarbete med lärare och Parkenheten, en del av Idéträdgårdarna
Järfälla
En liten trädgård med stora ambitioner
Solna
Bergshamra koloni
Koloniområde vid Brunnsvikens norra strand, mitt i Kungliga Nationalstadsparken och
minuter från innerstaden med T-bana. Koloniområdet tillkom år 1919 och
Tärnsjö
Marias trädgård i Boda

Jämtland
Jämtland
Gällö
Riksdagsmannagården - The Secret Garden
Privat trädgård på en gammal gård. Stor damm med koikarpar, bäck och andra vattenlekar.
Trädgården är en blandning mellan designat
Bispgården
Flomyrans trädgård

Småland
Torsås
Bo Johnér Nilssons trädgård
En gruskulle som på 25 år - tack vare stort engagemang, konstnärlighet och växtintresse
förvandlats till en välkomponerad trädgård. Sluttande hörntomt
Öhr
Klockaregården
Liten välsorterad handelsträdgård med perenner, buskar, träd, sommarblommor och en del
krukväxter. Liten visningsträdgård med damm och presentbutik.
Bottnaryd
Gunillabergs säteri
Den danske blomsterkonstnären Tage Andersen har tagit över Gunillabergs säteri, en 1600tals gård mitt ute i skogen. Här bygger han
Korsberga
Bo Lundhs trädgård
Trädgård på 1000 kvm med dammar, vattenfall och springvatten. Har barrväxter, lövträd,
rhododendron, buskar, klematis, perenner och ettåriga växter.
Värnamo
Apladalen
En naturpark mitt i centrala Värnamo. Apladalen är 22 ha stor och här kan man promenera på
stigar som skuggas
Värnamo
Berndt och Harriet Gustafssons trädgård
1500 kvm stor prisbelönt samlarträdgård i sluttande woodlandmiljö. Har dammar, bäck samt
sten- och torvpartier. Ca 300 st rhododendron, 25st
Forsheda
Jeannettes trädgård
Välkommande trädgård med många sittplatser både ute och under tak. Yta c:a 2000 kvm.
Ålder: c:a 5 år. Jord: sand.
Häradsbäck
Stensjöäng
Stensjöäng är en stenig glänta i den Småländska storskogen. Rosen och kaprifolen är
älsklingsblomman. Murgrönan det vackraste bladet. Trädgården har

Grimstorp
Hattsjöhult
Visningsträdgård (organ- biologisk odling) och ekologiskt lantbruk (KRAV) med många djur.
I det stora grönsakslandet på 2 000 kvm växer

Diö
Linnés Orangeriträdgård
I Linnéträdgården och orangeriet, som invigdes 2007, finns ca 800 spännande linnéväxter.
Allt från pampiga exoter till den anspråkslösa mandeldoftande
Häradsbäck
Lindöns trädgård
En torpträdgård vid vägs ände som ligger naturskönt vid en liten sjö, med kornas hagar
utanför staketet. Ingen perfekt visningsträdgård utan
Sandhem
Bullret
En ung trädgård i en gammal miljö. 20- 40-tals inspirerad med olika miljöer som passar in i
landskapet runt om kring.
Tävelsås
Ninnies trädgård
Boningshus och trädgård har anor från tidigt 1800-tal. Med utgångspunkt från gamla vårdträd,
mormorsväxter och stenmurar har ägarna skapat en
Rottne
Ankis trädgård
Liten trädgård till marklägenhet.Mycket växter sten, singel lite gräs.
Grimslöv
Maj-Britt´s trädgård
Enligt många en nästintill djungelliknande trädgård,3000 kvadratmeter stor och i ständig
förändring. Jag kan inte låta bli att flytta runt på
Gemla
Gemlaträdgård
Villaträdgård med kuperad terräng och mycket berg även surjordsrabatter. Under
uppbyggnad. Ca. 1200kvm.
Skillingaryd
Susannes idéträdgård
Min trädgård skulle jag vilja kalla en idéträdgård där du kan få mkt inspiration eller bara
njuta. Här finns en
Värnamo
Gunnels trädgård
Stor villaträdgård med flera olika planteringar, mycket stenläggningar, singelytor och
fontäner. Rabatterna har olika färgsättningar och är uppbyggda av träd,
Värnamo
Tonnviks trädgård
Villaträdgård ca 1000m2 dammar rabatter fruktträd lite växtförökning allt i en salig gubbröra
Värnamo

Persson trädgård
Lummig radhusträdgård
Tingsryd
Kvarnen i Knällsberg
Min privata trädgård som jag vävt samman med trädgården runt kvarngården intill kvarnen
där vi har vårt café och bed
Loftahammar
Johnnys trädgård
Trädgården består av en kuperad skogstomt på 1400 kvadratmeter. Vatten är viktigt i
trädgården och de fyra dammarna är hjärtat
Älmeboda
Cesars trädgård
En lantlig trädgård, under uppbyggnad av optimistiska amatörer. Cesars trädgård ligger
omgiven av vackert kulturlandskap. Rosenpergola med örtagård, fruktträdgård, köksträdgård
Jönköping
Rosenlunds Rosarium
Vacker och välskött park i herrgårdsmiljö. Rossamling med drygt 400 sorters rosor (skyltade)
i sortgrupperingar, ”pionallé”, perennplanteringar, damm, clematisspaljéer, dahliasamling,
utplanteringsväxter
Jönköping
Brunstorps Gård
Brunstorps gård med omgivande trädgård är en kulturhistoriskt intressant anläggning som
ingår i Huskvarnabergens naturreservat. Här finns ett klonarkiv för fruktträd
Gemla
Maries Plant o Svamp
Trädgården har mycket sten, vatten och udda växter med liten plantskola. Den är inte modern
eller gammaldags, utan den är

Älmeboda
Kuppramåla
Gammal Komministergård från 1700-tal, uthus från 1600-tal Trädgården inspirerad av äldre
planer för Prästgårdsträdgårdar. Praktträdgård med många rosor och gammeldags perenner
Inhägnad kålgård Örtagård Parkområde Större
Bodafors
Pelargonmuseum med Nationalsamling i Bodafors är ett museum och ingen handelsträdgård
o.dyl. Pelargonmuseum inhyser Sveriges första och enda Nationalsamling av pelargoner.
Urshult
Kurrebo idé & visningsträdgård
Tingsryd
Annalunda

Privat trädgård om ca 3000 m2 i gammaldags romantisk engelsk cottagestil ~
grusgångar,gammaldags och historiska rosor,vit trädgård, mormorsblommor,lavendel,örter,
betong, rostigt...En
Växjö
Växjö stadspark är ett fem kilometer långt parkstråk runt Växjösjön med vacker omgivning
och ett rikt utbud av aktiviteter och
Hovmantorp
Annikas trädgård
Fantasifull blomrik villaträdgård med dammar vattenfall, bäck med bro.Sten överallt,betong
och egenhändigt gjorda portaler i rost i varje hörn.Rosarium,Japaninspirerad del,
Västervik
Västerviks koloniträdgårdar
Fyra koloniområden i Västervik: Kulbacken Ingaborg Kristinedal Skördelyckan
Växjö
Linnéträdgården
Linnéträdgården deltog i maj 2007 på Chelsea Flower Show i London, Europas mest
prestigefyllda trädgårdsutställning. Där belönades den med en
Oskarshamn
Ullas trädgård
Innanför portalen finns två rabatter med olika buskar o perenner o lökar.Ett woodland med en
sambucus nigra o olika pioner
Hovmantorp
Louise trädgård
Ca 1500 kvm tomt med massor av sten, vilket har resulterat i stenbelagda gångar sittplatser
och upphöjda rabatter. Buskar, träd
Oskarshamn
Dieters trädgård
Trädgård med berg och ändringar p.går.
Sävsjö
Monikas trädgård
Mitt ute i skogen på Småländska höglandet i zon 5 har en sagoträdgård med många drömmar
sakta byggts upp under
Växjö
Familjehusets trädgård
Familjehuset är en verksamhet inom socialtjänsten i Växjö kommun som bedriver
familjebehandling i öppenvård måndag till fredag. Verksamheten inryms i
Häradsbäck
Lillys trädgård
Stor Lantträdgård med perenner och buskar och damm.

Eksjö
Fobos trädgård
Trädgården som kallas Fobos trädgård är belägen vid den gamla trädgårdsmästar-bostaden.
Den drivs i ideell regi av Förbundet Organisk Biologisk
Vrigstad
Nydala klosterträdgård
Trädgården är anlagd efter medeltida förebild. Invigdes 2007.
Lidhult
Blomsterlandet hjortseryd
En vacker trädgård full med olika blommor och buskar samt träd. Mycket perenner
Växjö
Lilla Vallens koloni
Koloniområde med 49 lotter med stugor.
Moheda
Moeboda Norregård
Välkommen till Moeboda Norregård! Fastigheten är avstyckad från en skogsgård under 1960talet. Ekonomibyggnaderna finns bevarade och underhålls och används till delvis
Häradsbäck
Marias Trädgård
Stor trädgård i lantlig miljö. Mycket perenner, anueller, buskar och träd. Flera dammar med
näckrosor. Portaler med klematis och
Tävelsås
Tallhyddans naturtomt
Enkel trädgård, vi sliter inte för den utan bara nyttjar. Vi älskar den, den ger oss ro i alla
årstider.
Ljungby
Käthe Lindfors
Ljungby
Bengt Abrahamsson
Ljungby
Ingegerd Larsson
Vacker villaträdgård.
Ryssby
Ann-Louise Oskarsson
Villaträdgård med stenparti och damm.
Bolmsö
Eva Kristiansson
Lantträdgård vid sjön Bolmen.

Tingsryd
Steengården
Växjö
Berit Lückligs trädgård
En trevlig villaträdgård i Växjö!
Växjö
Villa Blomqvist
Normalstor villaträdgård där lust och tillfälligheter styr. Det ska vara roligt och inte bara en
massa jobb! Fast allt är
Torsås
Konstnären Le-Roy Abelgrens trädgård
1,5 ha med Damm + stenpartier + perenner etc. Konst: träskulpturer, Målningar: olja,
acryl,akvarell. Totempåle 7m hö. I färger = sevärdhet!
Tolg
Hemma hos Kajsa Holst
Som trädgårdsmästare finne inte alltid så mycket tid för den egna trädgården. Men när lusten
faller på så grejas det

Norrbotten
Boden
Ruth och Hans Petterssons trädgård
Liten samlarträdgård i hårt klimat. Ruth gillar fuchior och sommarblommor och Hans gillar
lökväxter och träd. Vi är båda förtjusta
Boden
Kungsbroparken i Boden
Litet smultronställe mitt i Boden med många träd, buskar och perenner, bla. Manchurisk
valnöt, Syrenhortensia, Snöbollsbuske och Blå bergvallmo. Närmast
Boden
Stadsparken i Boden
Mitt i Boden finns Stadsparken (fd. Centralparken) med många olika växter. Rabatter med
sommarblommor och rosor, perenner, träd och buskar
Piteå
Barbros perenner&träd
Lantlig miljö många träd,rosor,perenner
Luleå
Kåkstad
Privat trädgård i Svartöstadens kåkstad. Vår trädgård är en kvadratisk 60-talsträdgård i
norrläge. Vi har mjukat upp form och färg

Landskapet Lappland
Storuman
Linnéparken i Gunnarn
Kring Linnéstenen vid Vintertjärn i Gunnarn har Lappmarkens trädgårdssällskap anlagt en
lustgård till Carl von Linnés ära. Strax utanför Gunnarn
Hemavan
Fjällbotaniska Trädgården
Den Fjällbotaniska trädgården är belägen på en getryggsformad sidoås i sluttningen ovanför
Fjällparken i Hemavan. Den dalvända sidan bildar en
Malå
RH Plantago´s trädgård
Grönsaker, örter, potatis och bärbuskar är lika viktiga för mig som trädgårdens perenner, träd
och buskar. I växthuset finns druvan
Åsele -Lomsjö
Bo Håkanssons trädgård

Trädgården ligger på en före detta grusplan framför ett brädfodrat hus från 1800-talet.
Trädgården har en del, för trakten, ovanliga vattenarrangemang.Upp-höjda bäddar med
stensatta
Malmberget
Lapponicas trädgård
1000 kvm trädgård under uppbyggnad. Här fanns för 7 år sedan i stort sett bara en gräsmatta.
Nu finns här äppelträd,
Vuollerim
Anns trädgård
4 mil söder om polcirkeln ligger denna radhusträdgård med damm och lusthus. Mest perenner.
Blåviksjön
Rosa lapponica - en lappländsk lustgård
Som lappländska trädgårdsambassadörer är vår trädgård en verkstad för att förverkliga våra
idéer och lyfta fram alla fördelar med odling
Lycksele
Lapplands Kulturbotaniska Trädgård
Lapplands Kulturbotaniska Trädgård är en genbank för gamla kulturväxter från regionen, där
välbekanta torpväxter arrangeras på ett nytt sätt med
Vuollerim
Heides lustgård
Trädgård vid polcirkeln, Lappland. Full med riddarsporre, mängder med andra blommor och
gott om grönsaker och örter. Tomater som växer
Storuman
Perenner i zon 7 och en halv
Adak
Eivors prisbelönta
Från bensinstation till en blomstrande oas. Vann omröstningen om Länets Trädgård 2008 som
Västerbottensnytt utlyst
Lycksele
Berglunda kyrkogård
En skogskyrkogård på sandhed med tallskog med skogsmark med lingonris och ljung fins
även öppna fält med gräsmattor och
Blåviksjön
Maidys
Trädgård med buskar träd perenner sommarblommor samt ett och annat vattenblänk
egentillverkade fågelbad och stenar.Min trädgård är i
Blåviksjön
Densys
Min trädgård består av en brokig blandning träd, buskar och perenner i små och större
rabatter.Grässlänten har blivit en blandad

Blåviksjön
Carina och Kristers
Carina och Kristers. Potatislandet fryser 8aug. Vad gör vi åt detta? Så började vårt trädg.
Intresse.
Ammarnäs kyrkogård
En av Lapplands finaste skogskyrkogårdar, belägen vid Vindelälven.Har ursprunglig
skogsvegetation med lingon- och blåbärsris och omgärdas av ett staket av
Vuollerim
Gunnel och Bernts trädgård
Trädgård på jordbruksfastighet med damm och grönsaksland. Växthus med persikor tomater
och gurka. Inglasad altan med många sorters krukväxter. Många

Västergötland
Vara
Sparlösa Trädgård - en besöksträdgård
Besöksträdgård som är skapad för att vara levande och även läkande. Mycket perenner men
också sommarblommor, rosor, klematis, lökar, liljor,
Skara
Karin och Stellan Olssons trädgård
Naturskönt belägen kuperad tomt på 5000 kvm med berg i dagen, omgiven av vatten från ån
Flian och kräftodling.
Tråvad
Uno och Siv Gustavssons trädgård
1 250 kvm stor trädgård med alpiner/perenner i sten- och torvpartier. Väletiketterade växter.
Trädgården har även en damm.
Floda
Peter Gladers trädgård
Vi håller på och bygger upp en vanlig trädgård. Vi har nyligen planterat en Lepagehäck
(äppelhäck) bestående av 7 olika
Landvetter
Peter Korns Trädgård
En privat botanisk trädgård med växter från hela världen. En stor mängd arter är planterade i
olika biotoper från öken
Lidköping
Klematis Finn Eldh Trädgård
Villaträdgård. 150 klematis. 140 sorter, dom flesta storblommiga. 30 olika pioner. Rikligast
blomning Juli-Augusti. 161 bilder på hemsidan
Ljung
Galtholmen Gårdsbutik & Galleri
En trädgård skapad av de medel som naturen runt omkring oss erbjuder. Formad under 20 års
tid från en platt
Grimsås
Grimstorpets örtagård
En ung trädgård som började anläggas för fem år sedan. Den största delen är anlagd det
senaste året. Här finns

Stenstorp
Dala handelsträdgård
Dala handelsträdgård är belägen på Stora Dala Säteri utanför Stenstorp i hjärtat av Skaraborg.
Vi har öppet året runt. Hos oss

Hällingsjö
Egyptens Oas
Trädgården startades våren 2004 och en stor del av baksidan bestod av granskog. Framsidan
består av perennrabatter med pampiga perenner och
Alingsås
Fåfängan
En mysig stugträdgård mitt i skogen, mjukt inbäddad av ljuvligt doftande rosor med kejserliga
anor och med vacker sjöutsikt. Njut
Trollhättan
Bohlins rosenträdgård
Vi har ett 70 tal olika rosor. Gammaldags rosor. Även moderna rosor. Busk- Klängrosor.
Hitterosor,från inventeringar inför Västergötlands flora. Vi
Hindås
Elsius trädgård
4000 m2 stor trädgård under uppbyggnad. Gammaldags perennrabatter, stor köksträdgård och
odling av anueller till snitt.
Mariestad
Sjöängen/Lisas trädgård
Välkommen till en naturnära trädgård på landet. Vår privata trädgård har anlagd damm och
bäck. Driver liten plantskola för perenner.
Ulricehamn
Min lott i livet
Herrljunga
Växthus & minigrisar
Enkel och stilren trädgård som utvecklas varje år, 40 kvm växthus och massor av minigrisar
Skara
Veronica och daniels trädgård i simmatorp
Ca 3000 kvadratmeter fyllt av perenner. Även några ovanliga sorter.Ca 100 olika sorters
rosor. Köksträdgård,hönor och pelargonsamling.

Borås
Anita och Arne Wahlgrens mentala rum, Borås
Insynsskyddad trädgård i ett radhusområde. Blandat trädäck i avsatser, stenläggning och lite
gräsmatta. Blommor i krukor, minipool och vildvuxen lummig
Alingsås
Ängatorp
Trädgården ligger i en sydostslänt och har stora oregelbundna rabatter med buskar, rosor,
liljor och perenner.

Hjo
Nillas trädgård
Alingsås
Brittas rosenträdgård
Hästgård på landet med rosenträdgård. Ca 1000kvm tomt plus lite av hästhagarna, där finns
det ca 150 olika sorters rosor,
Sjuntorp
Trädgård i öppet landskap i Göta Älvdalen
Vårträdgård med primula, lökväxter, sippor snödroppsträd mm. Sommar gammaldax
rosor,skenkamelia, perenner och buskar. Köksväxtodling till husbehov.Frösamling och
frösådder är mina
Nödinge
Miriams trädgård
Hej, Jag har just flyttat till mitt första hus... Kanske har du det med? Min idé är iaf att vi ska
Dals Rostock
Örtagården i Dals Rostock
Dals Rostock var för hundra år sedan ett centrum för Sveriges odling av medicinalväxter till
apoteken. Örtagården är anlagd till
Vårgårda
Södergården Hemslöjd Fjäderfä
Stor trädgård med många liljor och rosor. Lusthus. Japansk trädgård med tempelveranda.
Kaktusland. Egen bigård. Höns.
Vårgårda
Anne-Lies paradis
En trädgård där vissa delar är uppvuxna färdiga gröna rum medan andra är under
uppgrävning. Mycket träd, buskar och perenner
Kinna
Irenes trädgård
En trädgård mitt i samhället där jag försöker bygga upp en oas med många träd, buskar, rosor
och en damm.
Alingsås
Gunnars trädgård
Stor naturtomt i norrsluttning mot sjön Stora Färgen (nära till bad) där vi bott och odlat ca 30
år. Ängsmark,
Larv
Inger Lindbergs trädgård
Den här trädgården har byggts från grunden under fyra år av Inger. På 3 000 kvm finns här
stora rabatter
Tidaholm

Trädgården på Källeberg
Vestin Landskap är ett familjeföretag med viljan att försköna och förenkla människors vardag
genom design av trädgård och landskap. I Kungslena
Lidköping
Grevegårdens växthus
En trädgård för människan att växa i. Ett nybyggt växthus på 120 m2 för upplevelse och
avkoppling.
Lyrestad
Alice & Karl-Eriks trädgård i Böckerboda
Sommarblommande trädgård med snickarkonst, stensättningar, vatten och mysiga miljöer
Alingsås
Nolhaga koloniområde
Här möts ni inte bara av en utan 169 trädgårdar som varierar i storlek, de flesta med små
stugor på
Alingsås
Ängatorp
Ängatorp Trädgården ligger i en sydostslänt och började anläggas för 15 år sen. Den har stora
oregelbundna friliggande rabatter med fruktträd,
Vårgårda
Kerstins trädgård
En kuperad trädgård ca 1200 m2 med variation av växter, klängrosor, perenner och
sommarblommor. Pelargoner och fuchsior i krukor. Ett
Vårgårda
Rolands gröna rum
Rolands gröna rum En villaträdgård med ett stort antal perenner och lite rosor. Pergola med
ett 20-tal olika klematis, samt en
Vårgårda
Maritas trädgård
Ej ogräsfri trädård med fruktträd, bärbuskar, blommor, köksträdgård och kryddträdgård.
Hönsgård med fjäderfä i olika åldrar och färger.
Mariestad
Lassegårdens Trädgårdar ligger i vackra kulturminnesmärkta byn Karleby, strax söder om
Mariestad. Här arbetar vi med Hantverksmässig odling av Ekologiska grönsaker

Värmland
Karlstad
Koloniträdgårdsförening Steffens minne
Koloniträdgårdsföreningen Steffens minne ligger vid Edsgatan. Kanske har den fått sitt namn
efter engelsmannen Steffen som kom till Sverige och
Arvika
Erhard Anderssons trädgård
Liten villaträdgård, 700 km. Många olika fruktsorter, grönsaker och blommor.
Säffle
Torseruds Trädgård
Uppvuxen trädgård. Ca 2000kvm.Flera fruktträd,Massor av perenner, klematis, rosor,
dagliljor, liljor, damm, 2 växthus. Försäljning av växter, sittplatser i trädgården En oas
Åmotfors
Blåsippebacken
Privat trädgård på ca 4000 kvm som består av perenna växter med sten och berg samt en
anlagd damm.
Kristinehamn
Stolpens trädgård
Handelsträdgård med unikt sortiment och visningsträdgård med stenpartier, grusträdgård med
ruin, kryddträdgård, dammar, woodland! Trädgården blommar större delen av året
Säffle
Woodlandträdgård
2000 kvm. Flertal rabatter med ett stort antal perenner. Damm med vattenfall. Rosenpergola.
Många sorters rosor där en del är
Degerfors
800 kvm stor kuperad tomt mot skogen med bl.a stenpartier, perenner, liljor, träd och buskar,
väl etiketterade. Här finns också
Årjäng kommun
Luggerud urte, drue och äplegård
Charlottenberg
Växthagen Gardencenter
Vi har i år tema på roser : Kanadensiske härdige rosor. I fjol hadde vi Tema : Delbards
Variegata rosor
Årjäng kommun
Druer og epler
Registrering av nyttevekster og innsamling av gamle hageplanter er et
prosjekt.Luggerudherbariet med vekster fra Markir er en del av Nordisk

Kristinehamn
Haga koloni nr 13
390 m2 kolonilott. Lite av mycket. Gör först, tänker sedan. Gör ständigt om. Gräver i alla
hörn samtidigt och jag
Kristinehamn
Haga koloniområde
Koloniområde sedan mitten av 1950-talet. Ett hundratal lotter ligger på båda sidor om ån
Varnan. Tre broar förbinder de båda delarna.
Kristinehamn
Fältvägen 25
Villaträdgård.Blandat,mest blommande/doftande växter
Kristinehamn
Hertins
Odlar i rutor. Har en äpplehäck (lepage).
Säffle
Berg- sten och skogsträdgård
Spännande naturtomt på Vänersnäs . Vilda blommor -torparblommor-perennersommarblommor - och lekfullhet präglar trädgården.Trädgårsarbetet skall vara roligt och
inget tvång! Besök
Säffle
Lena o Rolfs trädgård
Olika tema,med namn på rabatterna.Mycket perenna blommor o rosor. Använder mycket
återvinningssaker i rabatterna tillsammans med blommorna.Stensättning med fantasi o
Karlstad
Mariebergsskogen - Karlstads stadspark
Mariebergsskogen är Karlstads stadpark. Här finns upplevelser för alla sinnen och för hela
familjen. Här finns parkmark, gammelskog och strandängarna
Kristinehamn
Minnas trädgård
Liknar en english cottage garden, många olika perenner och buskar, några magnolior och
lönnar.
Arvika
En litten villa trädgård som är skabet av iderer efter Piet Oudolf, Kyst milljö, och tager vare
på gammelt brugsförmå
Karlstad
Karlstads koloniträdgårdsförening kroppkärr
Karlstads koloniträdgårdsförening kroppkärr är inte bara en trädgård utan egentligen 116
trädgårdar och en oas för oss alla. En oas
Östra Ämtervik
Mårbacka

Västerbotten
Burträsk
Eva och Lennart Johanssons trädgård
Trädgård Nymyran finns på familjens bondgård med kor och kalvar. Här finns torvpartier
med rhododendron, damm samt stora och små
Burträsk
Trädgård nymyran Eva Johansson
Trädgården är uppbyggd av träd, buskar,barrväxter och perenner.Odlingsbäddarna är frodiga
och planterade med härliga växter som trivs på sin plats. Mitt
Umeå
Joannas Nordic Garden
Privat trädgård (3200m2) i lantmiljö med sjöutsikt, skog och berg bakom trädgården. En
mångfald perenner, buskar, rosor, ettåriga växter, örter
Umeå
Andrés trädgård
Ung trädgård på 10 år med lummig japansk inriktning med mycket sten. Zonknäckta träd och
buskar med betoning på lönnar.
Rundvik
Norrskenets trädgård
Trädgård i det yttre havsbandet. Vårt sommarställe.
Tavelsjö
Blåeld
Burträsk
Vargviksgården
Min trädg.inneh.end. Prenner och buskar. Bladen är viktiga. Gm. Att även variera former på
både växter o blommor kan man
Robertsfors
Gammal jordbrukstomt
Gammal jordbruksfastighet där den gamla känslan har bibehållits i kombination med nyare
växter och en stor damm. Träd, fruktträd, bärbuskar,
Skellefteå
Lenas lilla trädgård
Min trädgård är modell "mycket liten" men jag försöker rymma så mycket som möjligt.
Compact living i trädgården...
Lövånger
Lilla Madeira
"Lilla Madeira" är en trädgård på en stenig ändmorän med barr- och lövträd,exotiska
växter,perenner och dammar kryddad med historiska ruiner.

Bygdeå
Doris Jonssons trädgård
Trädgård som ligger i en västersluttning med kvällssol. Här finns många platser att sitta och
njuta av blommor och vatten.
Nordmaling
Gun-Maries trädgård
En villaträdgård med damm,upphöjda rabatter och stenlagda gångar
Nordmaling
Annikas trädgård
En villa trädgår med liten upphöjd damm rabatter, och en grillplats.
Rundvik
Ankis trädgård
Villaträdgård som gränsar till skog. Lite vild karaktär med en liten damm med vita näckrosor.
Fruktträd, bärbuskar,litet trädgårdsland. De upphöjda
Lögdeå
Mo
Bygdeå
Milly Marken
Stort köksträdgårdsland, många olika fruktträd, örter, växthus, perenner Allt ekologiskt,
grönsaksförsäljning ibland Säkrast att ringa före besök Öppet den 8/8 Välkomna!
Nordmaling
Anders å Birgittas trädgård
Skellefteå
Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening
Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening består av trettionio bebyggda lotter plus ett antal
odlingslotter. Namnet Dalkarlsliden kommer sig av att där låg ett
Rentjärn
Lars Görans
Med blandat perenn och ett åriga växter. Ständigt i förändring. Mer på känsla än kunskap.
Blommar från vår till höst.

Nordmaling
Lövgrens
En villaträdgård med damm upphöjda odlingsbäddar och växthus
Skellefteå
Johannas trädgård
Uppvuxen trädgård med mycket buskar och träd, woodlandplantering.
Håknäs

Gerds trädgård
En vanlig villa trädgård där jag grävt och planterat i 20 år.
Rundvik
Stenar/blommor
Jag har en mix av stenar och blommor.
Malå
Visningsträdgård i Malå
Rundvik
Ann-Sofies trädgård
Min trädgård består av många rabatter, buskar och trädgårdsland.
Rundvik
Yvonnes trädgård
Min trädgård har en välskött gräsmatta med rabatter som följer berghällar och skogen.
Vindeln
Susannes trädgård
Vindeln
Monikas trädgård
Vindeln
Lindas trädgård
Vindeln
Kerstin och Vincents trädgård
Vindeln
Gunvors trädgård
Rabatter och grönsaksodling
Ursviken
Marklunds
Huset är en gammal lantbruksfastighet omgiven av 70-tals bebyggelse. Tomten är på strax
under 1800 kvadratmeter och rätt så kuperad.
Kåge
Kjell Marklunds trädgård i Ostvik
Vännäs
Tuffa Tåg
Vår trädgård är "nalta eljest".Här finns ogräs vedhögar och veteranbilar. Alltid pågår
nånting.Det var aldrig meningen att det skulle bli
Vännäs
Ann-Charlotte Vållberg/ Tommy Bingebo

Vår trädgård har många olika rum med perenner för vårt klimat. Nåja, några zon 4 plantor
finns det (men jag
Umeå
Trädgården som ett sakralt rum
Vi har försökt att skapa en trädgård som man kan kalla för meditationsträdgård eller ett sakralt
rum.
Umeå
Hägnaregården
Trädgård på bondgård med många olika sorters perenner. Liten bäck, woodland, blötbädd,
köksträdgård m.m. Allt odlas ekologiskt.
Vännäs
Vållbergs
Min och Anders trädgård är under ständig förändring. Nya idéer leder till nya projekt. Nu
senast har drömmen om ett
Sävar
Lindholms Trädgård
En villaträdgård som från då vi flyttade hit mest bestod av tallar, björkar, gräsmatta och
rosenrabatter invid huset,ändrats till en
Röbäck
Ingrid och Erlings trädgård
Tomten är på 2000 kvm, med "rumsindelning", med mer än 600 sorters växter. Färgtema Blått vitt och silver med skogstema.
Vännäs
Hallon Backens koloniförening, 26 trädgårdar
Nordmaling
Wallins

Västmanland
Nora
Rosengården i Bergslagen
Trädgården är på 11 tusen kvadratmeter. Hela framsidan består av gammal parkmark från
tidigt 1900-tal med stora lindar, bokar och
Salbohed
Per Persgården
Trädgårdsmiljö med många rum, portaler, vackert stensatta gångar, gräsmattor med gamla
äppelträd, perenner, buskar och träd med gammal kulturhistoria. Här
Västerås
Hans köksträdgård
I min köksträdgård odlar jag ca 100 olicka sorter med obesprutade och naturgödslade
grönsaker.En liten del kryddväxter och blommor.Det är
Skultuna
En visningsträdgård för inspiration och drömmar. Basen för planteringarna är Hasselfors
Gardens kvalitetsjordar. I anläggningen ingår även sten, täckmaterial, belysning
Västerås
Ann-Christines & Lasses trädgård
70-talstomt om ca 1000 kvm som vi de senaste 15 åren planerat om och bl.a. Skapat rum med
gångar. Damm
Storå
Plommondalen Park & Trädgård
På Ånäs Gård försöker vi skapa vårt eget Paradis med en omgivande natur av björkdungar,
Storån och sjön Råsvalen. Vi
Ängelsberg
Halvarsviken
Halvarsviken är en bondgård med anor från 1600-talet. Här drivs jordbruket nu i 9:e
generationen och gårdens päronträd är omnämnt
Fagersta
Lövparkens trädgård
Vår trädgård är helt och hållet byggd för vår egen njutnings skull! Tanken har alltid varit lugn
och harmoni,lyssna på
Norberg
Örtagården vid Karlsbergs hembygdsgård
Örtagården vid Karlbergs Hembygdsgård i Norberg
Västerås
Carinas Plantor

Här finns 2 drivhus. Visnings rabatter med egna uppdrivna sommarblommor. Olika sorters
uppdrivna pelargoner.Nygjord damm med porlande vattenfall och guldfiskar.10sorters
rosor.Stort
Arboga
Östersätter Lunger
Berndts och Birgittas trädgård ligger på landet och är en blandning av naturträdgård och
"vanlig" trädgård. De använder gärna natursten och
Västerås
Täppan vid Skerike prästgård
Perennsamling vid prästgårdens f.d. Fårhus och loge, träd-och buskplantering, rosor,
fruktträdsbank i vardande. All växtlighet insamlad inom Skerike gamla socken.
Västerås
Vallby friluftsmuseum
Herrgården, soldattorpet, byskolan och kolonistugan på Vallby friluftsmuseum omges av
historiska trädgårdar som tillsammans med odlingar, djur och föremål skapar
Ransta
Grön Glädje
En stor visningsträdgård är under uppbyggnad. Hittils är ca 350 kvm anlaggd. Planerad
anläggning på ca 7000 kvm, av totalt
Västerås
Hamre Fritidsodlarförenings Koloniområde
Min vän och jag har tillsammans tre lotter i koloniträdgården. Vi har en hel del
nyttoväxtodling som vi bedriver på
Nora
Glädjekällan Konst & Trädgård
Glädjekällan Konst & Trädgård (4000 kvadratmeter)...Detta är en privat trädgård som vi
gärna vill visa för intresserade... En lekplats
Sala
Rensmurs Bed & Breakfast
Västerås
Rolfsmans
Villatomt, 990 kvm. Huset byggt 1970. Trädgården består av en mångfald av olika växter
såsom fruktträd,perenner, ettåriga blommor,grönsaker, buskar mm Dessutom en

Medelpad
Sundsvall
Anna-Lisa och K-G Lindgrens trädgård
Privat trädgård med två dammar, vattenfall och bäck. I trädgården finns mycket sten i form av
trappor, murar och stenläggningar.
Sundsvall
Säter koloniträdgårdsförening
Koloniträdgårdsområde på ca 45 000 kvm, uppdelat på ett 70-tal jämnstora tomter med
stugor. Grönsaker och blommor för eget bruk
Sundsvall
Mariann Janssons trädgård
En villaträdgård från 40-talet, ca:1500 m2 med dominans av perenner. Varje rabatt med sitt
färgtema. Något upphöjda rabatter bl.a med
Alnö (Sundsvall)
Katrin Lundgrens trädgård (gardenhome.se)
Ung trädgård som påbörjades 2005 Uppbyggd av olika små trädgårdsrum. Japanska rum,
engelska rum och traditionella svenska rum. Flera olika japanska
Alnö
Englabacken
En villaträdgård på drygt 1000 kvm. Grunden är gammal men de flesta planteringarna är från
de fyra senaste åren.
Alnö (sundsvall)
Bylunds
Charmig uppvuxen trädgård som ligger i ett äldre villaområde högt upp på Alnön med utsikt
över sundet. Den består av
Sundsvall
Sislegårds trädgård
Både nytto och prydnadsväxter.Mest perenner många olika hosta inslag av träd och
buskar.Har stort växthus,bigård, hönshus och dammar
Torpshammar
Paradiset
Paradiset: Med utsikt över Ljungans vatten. Trädgårdstomt med rumsliga teman. Såsom
Perenner - mossa - hushållsväxter - japaninspirerat - sten -

Sundsvall
Mattis
Stor damm 30m lång med fiskar i. Blommor(solrosor grasser + annat) och fruktträd, bär
buskar +grönsaksland och bin.

Gästrikland
Ockelbo
Wij trädgårdar
Rosengård, örtagård, hälsoträdgård, Skognes trädgård mm. Café, visningsträdgårdar
Torsåker
Solbackens trädgård i Torsåker
Privat äldre trädgård som varsamt renoveras och vaknar till nytt liv. Stomme med äldre
äppelträd, pioner, buskrosor, irisar, riddarsporrar och
Sundsvall
Anna-Lisa och K-G Lindgrens trädgård
Privat trädgård med två dammar, vattenfall och bäck. I trädgården finns mycket sten i form av
trappor, murar och stenläggningar.
Sundsvall
Säter koloniträdgårdsförening
Koloniträdgårdsområde på ca 45 000 kvm, uppdelat på ett 70-tal jämnstora tomter med
stugor. Grönsaker och blommor för eget bruk
Sundsvall
Mariann Janssons trädgård
En villaträdgård från 40-talet, ca:1500 m2 med dominans av perenner. Varje rabatt med sitt
färgtema. Något upphöjda rabatter bl.a med
Alnö (Sundsvall)
Katrin Lundgrens trädgård (gardenhome.se)
Ung trädgård som påbörjades 2005 Uppbyggd av olika små trädgårdsrum. Japanska rum,
engelska rum och traditionella svenska rum. Flera olika japanska
Alnö
Englabacken
En villaträdgård på drygt 1000 kvm. Grunden är gammal men de flesta planteringarna är från
de fyra senaste åren.
Alnö (sundsvall)
Bylunds
Charmig uppvuxen trädgård som ligger i ett äldre villaområde högt upp på Alnön med utsikt
över sundet. Den består av
Sundsvall
Sislegårds trädgård
Både nytto och prydnadsväxter.Mest perenner många olika hosta inslag av träd och
buskar.Har stort växthus,bigård, hönshus och dammar

Torpshammar
Paradiset
Paradiset: Med utsikt över Ljungans vatten. Trädgårdstomt med rumsliga teman. Såsom
Perenner - mossa - hushållsväxter - japaninspirerat - sten Sundsvall
Mattis
Stor damm 30m lång med fiskar i. Blommor(solrosor grasser + annat) och fruktträd, bär
buskar +grönsaksland och bin.

Hälsingland
Trönödal
Söderblomsgården
Söderblomsgården , Ärkebiskop Nathan Söderbloms födelsegård. Gammal prästgård som nu
är hembygdsgård. Arbetet pågår med att kring gården skapa en bra och
Söderhamn
Kolonilott 15, Blötängarna, Söderhamn
En kolonilott på 280 kvm som jag har haft sedan -97. Med exremt billiga medel har jag skapat
min lilla
Hassela
Gräsåsens trädgårdscafé
Privat trädgård under uppbyggnad i norra Hälsingland. Den är kringbyggd med ett plank för
att få ett bättre klimat.Jag har träd,
Näsviken
En filosofisk trädgård
Rosor, perenner och gamla fruktträd. Växthus med fontän. Många sittplatser och tänkvärda
installationer. Fiffiga rabattkanter i betong. Ogräs och ohyra som
Jättendal
Djursta Trädgård
Välkommen till Hälsingland. Vid Ersk-Anders träpatronshus i vackra byn Jättendal finns en
uppvuxen trädgård med dammar, porlande bäck, perenner och
Hudiksvall
Katarina Design
Stor trädgård-Innergård och Butik med hantverk för hem och trädgård. Grusgångar
planteringar med rosor klematis olika nävor daggkåpor och ett öppet
Alfta
Ann-Chi och Johans trädgård
Ann-Chi och Johan Hammarsten har en stor trädgård med många olika sorters perenner och
grönsaksodlingar. En fruktträdgård står på tillväxt

Ljusne
Maråkersviken
Naturen och havet finns nära inpå. Det ska kännas att det är en naturträdgård när man går in
genom grinden. Visst
Edsbyn
Ingela och Rogers trädgård
Ingela Öhman och Roger Frid har en liten fin villaträdgård. Här finns bl a en damm, många
sorters perenner och
Edsbyn
Berta Olofssons trädgård
Berta Olofsson har i sin trädgård ett särskilt rosland med många olika sorters rosor, en del har
hon själv sticklingsförökat.
Alfta
Kristina och Göstas trädgård
I Kristina och Gösta Jakobssons uppvuxna villaträdgård finns perenner. De har en även en
damm och växthus med bl a
Hudiksvall
Britt och Henning Åström
Vår trädgård är på 1300 kvadratmeter, ligger strax söder om Hudiksvall. Vi odlar många
rosor, en del i kombination med
Bollnäs
Ellerth & Gunvors trädgård
En rätt stor trädgård med dammar - två stora och två mindre 17 rabatter och massor växter 60tal olika sorters buskar.

Dalsland
Högsäter
Rose och Johan Magnusson trädgård
Det här är en mycket innehållsrik och varierad trädgård. Ägarna är mycket noga med att allt
ska vara i topptrim,
Brålanda
Aspebohl
Trädgården är på c:a 8000 m2.Det finns en stor naturlig damm. Stora perennrabatter, med
inslag av sommarblommor. Växthus,där tomater,gurka,vindruva persika växer enligt
täckodlingsmetoden: 60cm sand
Dalskog
Torpets trädgård
En trädgård i lantlig miljö med stor samling av perenner, över 30 sorter prydnads gräs, irisar
och dagliljor. Många ovanliga
Dals Rostock
Privat amatörträdgård
En samlarträdgård med allt från tidiga vårväxter till buskar och träd med vackra höstfärger.
Billingsfors
Bland blommor och blues
Huset är från 1975 men vi flyttade in 2007.Då bestog trädgården till 99% av gräsmatta,så den
som såg trädgården då
Steneby
Hos Dooley
Engelsk trädgårdsdesigners egen trädgård. Med utmärkt utsikt över typiska Dalsland
landsbygd av skog, ängen och tjärnar. Stora rabatter med ovanliga

Närke
Örebro
Parker i Örebro
Örebros stadspark blev 2004 utsedd till Sveriges vackraste park. Och i den här parken finns
verkligen mycket att se. Den
Örebro
In horto salus
Trädgården är 10 år gammal och innehåller stor damm med bäck, växthus (med ett flertal
vildpelargoner) och många perenner,rosor, träd
Kumla
Tommy och Agneta Nåresjös trädgård
Tommy och Agneta kom till Ängatorp 1994 och började med att försöka anlägga en trädgård
på en havreåker....Nu är här
Rönneshytta
Rönne Trädgård
Privatträdgård och handelsträdgård i kombination.
Mullhyttan
Blomsterbo
En samlares trädgård på 10000kvadrat, innehåller ca 500 olika sorters vedartade träd och
buskar. Rosor, perenner och frigående höns. Trädgården är
Örebro
Förädlad naturträdgård.
Villatomt.. 927 m2 kuperad naturtomt.Ett flertal trädgårdsrum och biotoper med mjuka
väggar av låga lövträd,barrväxter, buskar, kläng- och klätterväxter.Såväl marktäckande
Närke
Örebro
Vår lilla trädgård
En liten, liten trädgård med framförallt perenner. Den cirka 75 kvm lilla trädgården ligger
söderläge inom avenbokshäckar och husväggar så
Närke
Örebro
Skytteparken
I parken finns en pionträdgård med ett 30-tal olika pioner utvalda av de kända pionodlarna
Hermann och Björn Krupke, Guldsmedsgårdens
Örebro
Rostaparkerna
Området kallas Stjärnhusen och byggdes under 1950-talet och är av riksintresse. Parkerna
ligger omgärdade av hus och innehåller sittplatser med

Örebro
Örnsro koloniförening
På Örebros äldsta koloniområde från 1906 hittar du 79 kolonilotter med torparväxter och
fruktträd.
Hammar
Bastedalens Kinapark
Bastedalens Kinapark är en i sitt slag unik anläggning i Sverige. Parken är belägen i ett
gammalt kalkbrott. Vad som gör en
Örebro
Ingalills trädgård
Inhängnad trädgård mot riksväg 50 vilket ger en lätt känsla av eng trädgård. Klätterväxter
finns mot bullerplanket såsom klematis, kaprifol,
Närke
Glanshammar
Götavi, Lena Gustafsson
Äldre gårdsbild med timrade röda hus och tidsenlig trädgård. Vackert växthus i trä med
tillhörande fin köksväxtodling.
Dyltabruk
Brunnsjövägen 11, Anita Modigh
Vacker kuperad villaträdgård med en del ovanliga växter. Visningsträdgård Sommarmötet
2009
Örebro
Villaträdgård, Lillåh. Kersti & Karl-Erik Lindén
Villaträdgård med tema återvinning. Visningsträdgård sommarmötet 2009.
Glanshammar
Skogsberg, Birgit Ryding
Gammal kungsgård. Trädgård från 1874 som nu återskapas.
Glanshammar
Radhusträdgård. Sol-Britt Holte
Vacker radhusträdgård i hyresfastighet. Skötes av boende.
Lillkyrka
Slyte Lillkyrka, Ulla Albertsson
Riklig vacker trädgård med höga perenner. Vackra växter och stort urval. Tomt på landet,
mycket välskött
Lekebergs Trädgårdsförenings Kryddgård
Liten men sevärd är kryddgården vid Västernärkes Hembygdsgård Högan på sluttningen mot
Lillån. Ursprungligen anlagd av trädgårdsföreningen 1988 gjordes den
Vintrosa
Margaretas

Villaträdgård på landet med odling för MATGLÄDJE; frukt, bär, grönsaker, kryddor. För
ÖGATS LYST; rabatter, där strävan är att
Glanshammar
Körsbärslunden
Lite gerillaodling i hyreshusområde. I ett område där det förut mest växte sly och en massa
körsbärsträd har nu blivit lite

Östergötland
Linköping
Linköpings Trädgårdsförenings Park
En vacker kulturhistorisk park som i år firar 150 årsjubileum. Ca 13 ha park mitt i Linköpings
city. Egen
Linköping
Lisbeths trädgård
Ligger som en lucka i lövskog på en torvmosse. Lummig samlarträdgård med främst
perenner, ca 2000 arter/sorter. Det finns många fuktkrävande arter men också flera stenpartier
och en örtagård.
Finspång
Stjärnviks Säteri
Gammal herrgårdspark med många parkträd från mitten av 1800-talet. Parken omgjord vid
1900-talets början efter ritningar av Rudolf Abelin. Upprustning
Finspång
Åbo rookieträdgård
Motala
Motalas parker
Motala har flera välskötta parker som är väl värda ett besök när man är i staden. -Närmast
centrum ligger Stadsparken
Motala
Anitas trädgård
Mindre villaträdgård indelad i olika rum. Här finns damm, växthus, grönsaks- och kryddland.
Våren: lökväxer, klematis, körbärsslund, vårblommor Högsommaren: rosor,
Motala
Skogsträdgård Skogsgläntan påframnäs Park
100-årig skogstomt med mycket berg. Planerade delar av trädgården endast 6 år gammal.
Några djur finns, katt , kanin, och
Motala
Motala griftegård
En Griftegård (kyrkogård) med inriktning att vara både park och kyrkogård, där alla
människor ska känna en stillhet och finna
Norrköping
Skarptorps koloniträdgårdsförening
2006 fyllde kolonirörelsen i Norrköping 100 år. Skarptorps koloniträdgårdsförening bildades
1945, låg innan dess i en annan del av staden
Söderköping
Villa Stenhägne

Vill du se en perfekt, ogräsfri, trädgård med många rariteter får du välja en annan. Vill du
däremot se en
Söderköping
Örtagården i Söderköping
En oas i den lilla medeltida staden. Medicinalväxter, kryddspiral, gamla rosor och perenner.
Ta gärna med egen kaffekorg och sitt i våra
Valdemarsviks
Valdemarsviks rosarium
Kommunalt rosarium med gammaldags doftande rosor. Här blommar och doftar bland andra
'Madame Knorr' från 1855, 'Agnatha' från 1823 och
Skänninge
Botanicus plantskola, Järstad
Gammaldags plantskola med perenna växter, visningsträdgård samt trädgårdsmusèum.
Mycket låga priserKlockrike
Fridhems Trädgård, Privat idé inspirations och samlarträdgård.
3000 m2 Inspirations och samlarträdgård, innehållande mycket Magnolia och Rhododendron.
Spännande vedartat växtmaterial så som: Hjulträd, Tulpanträd, Valnötsträd, Kentuckykaffe,
Svart
Gryt
Jan Gillquist och Karola Messners trädgård
25.000 kvadratmeter tomt med strandlinje mot Östersjön i Gryts skärgård. Tomten har en liten
naturlig sjö och en bäck vår
Svärtinge
Billbäcks visningsträdgård
Billbäcks visningsträdgård ligger i Svärtinge 1 mil väster om Norrköping.
Visningsträdgårdens grundtanke är att ge idéer till den egna trädgården.
Kisa
Kopperarp
Vi övertog en totalt igenvuxen trädgård för fyra år sen.Vill du se vad vi har lyckats med på
dom åren?
Vretakloster
Rökingegård
Tomatodling med många olika sorters tomat, gurka paprika m.m.Grönsaksbod. Privat
trädgård i parkliknande miljö lådodling av grönsaker. Miljövänlig med fåglar
Skärblacka
Jogestorps trädgård
En trädgård i lantlig hemtrevlig miljö. Försäljning av perenner o kryddor. Ett brett sortiment
av god kvalitè
Borensberg

Udda buskar & träd,perenner. Stor trädgårdstomt med intressanta växter.

Södermanland
Katrineholm
Ericsbergs säteri
Parken till Ericsbergs slott är anlagd i fransk barockstil och anses vara en av de finaste privata
slottsparkerna i Sverige.
Björnlunda
En stor torparträdgård utöver det vanliga
Tomten som är 25000 m2 har vi utvidgat till trädgård bit för bit i snart tio år. Det är en
Flen
Mobys blommande bergsträdgård
Trädgården omfattar 1700m2 varav en stor del berg, där alla skrevor fyllts med jord och
växter. Dit upp tar man
Eskilstuna
Börje Remstams trädgård
Trosa
Oxhagens Trädgård
I Februari 2007 flyttade vi vår trädgård från Visby på Gotland till Trosa i Södermanland med
2500 kvm leråker o
Ärla
Löta Trädgårdscentrum
Vill du vandra i fält av rosor? Smekas av ljuvliga dofter? Vår trädgårdsbutik har anor sedan
1907. Vi är en
Södertälje
Trädgården Klarbäret
Vi flyttade hit 1981 och vår trädgård var från början en plan trädgårdstomt på 1375 kvm.
Första
Malmköping
Mora Trädgård
En inspirerande trädgård inbäddad i en kulturskyddad miljö i hjärtat av Sörmland. Fastigheten
har genomgått en varsam renovering sedan
Trosa
Louises trädgård
Gammaldags romantisk trädgård med hundraåriga frukträd, rosor, klematis och gammaldags
perenner. Ett växthus under uppförande.
Eskilstuna
Sehlins trädgård

Vid vår gamla statarlänga har under 2000-talet växt fram en trädgård med gammaldags rosor,
magnolior, rhododendron, lönnar och en
Vingåker
Äppelgården i Vingåker
Välkommen till en spännande lantträdgård med nybyggt orangeri, stora perennrabatter,
dekorativ köksträdgård inhägnad av klängrosor och klematis, skuggparti, timjanbädd att
Valla
Bohemens trädgård
På 1650 kvadratmeter villatomt, med gamla äppelträd, har vi skapat en trädgård med gamla
och moderna buskrosor och höga perenner.På
Sköldinge
Lindbro trädgård. Stor inspirerande samlarträdgård
Skogstorp
Hoffers Trädgårdsglädje
Vi har en platt 1455 kvadratmeter stor tomt med ett växthus och en betonggjuten damm med
näckrosor i en djuphåla
Vingåker
Tomstu
3.100 m2 trädgård i en gammal lantg.miljö.Tomten delad i en äldre o en modernare
stil.Fruktträd, perennrabatter (vårlökar pioner) kantar grusad gård
Sparreholm
Helgesta Klockargård
Maskarnas och vårt paradis under anläggning. Kom och besök under skapande. Vi har odlat
här sedan augusti 2008. Nyanlagd surjordsparti,
Trosa
Brittas trädgård
En gammaldags trädgård med knotiga fruktträd och rufsiga rabatter med färgglada
växter.Trädgården har en ordnad oordning inramad av röda hus.
Strängnäs
Hornuddens trädgård
Från jord till bord Mitt i Mälaren finner du vår ekologiska trädgård med café, matsal,
gårdsbutik och stugor. I vår nybyggda
Nävekvarn
Närholms
Trädgården på Skogsvägen 14 i Nävekvarn består av 1300m2 stor villlatomt. Innehåller en
damm med näckros, vattenväxter och fiskar. En
Tystberga
Nynäs slott och park
Trädgårdsodlingarna vid Nynäs i Södermanland finns dokumenterade, om än fragmentariskt,
från 1600-talets början och framåt. Nyttoodlingen har alltid stått i

Tystberga
Byggnadsminnet Långmaren
Långmaren är en f.d mindre arrendegård under Nynäs gods. Gården brukades, på ett
traditionellt för att inte säga ålderdomligt sätt
Oxelösund
Peter och Monica Knutssons trädgård
Uppbyggnaden av vår trädgård började i mitten av 80-talet. Vi experimenterar med olika
odlingsmetoder som våtbäddar, upphöjda torvbäddar och odling
Stjärnhov
Krogen
En liten jordbruksfastighet med stor trädgård med rosor,klematis och perenner.Dammar med
koikarp. Växthus mm.
Skarpnäck
Ruths trädgård
Klassisk koloniträdgård med blommor, grönsaker, bär och kryddor belägen på Listudden strax
söder om Skarpnäck. Området ligger invid Flatens naturreservat med
Strängnäs
Strängnäs hemträdgårdsförening
Strängnäs Hemträdgårdsförening visar upp sig i Lena Linderholms trädgård. Plantförsäljning.
Trädgårdscafé under dagen. Musik och konstutställning. Tipspromenad i kommunens parker.
Vingåker
Bonns
Drygt 3000m2 med lantligt läge i utkanten av Hulla by med vidsträckt utsikt över sjön
Öljaren; gamla fruktträd, örtagård, berså,
Strängnäs
Koloniföreningen Odlaren
32 bodlotter med engagerade odlare med traditionell odling av grönsaker och blommor.
Vagnhärad
Jägarhult
Ett äppelträd från 1800-talet.Kryddor,växthus,gamla torparväxter samt lantraser anslutna till
genbank.Detta var förut jägmästarbostaden till Tullgarn slott.
Trosa
Björns trädgård i Trosa
Gammaldags rosor och clematis blandat med perenner, vattenblänk, växthus, frukt och bär.
En tolv år gammal trädgård med tät växtlighet.
Vagnhärad
Nora trädgård
En trädgårdsbutik för oss som fascineras av växter och trädgård.
Strängnäs

Annorlunda villaträdgård
Villaträdgård perenner stora stenar delvis skogstomt stora döda enar för klätterväxter
persikoträd 12 meter hög pipranka hönor som pickar vatten
Nyköping
Snesta, Jeanette och Åke Andersson
Stor lantträdgård med perenner och köksväxter.
Eskilstuna
Odlarglädjen
Välkommen till den lilla plantskolan där vi odlar och säljer de växter som vi själva vill ha i
trädgården.
Eskilstuna
Koloniföreningen Linneá
Koloniföreningen Linnéa grundades 1924 och är Eskilstunas äldsta koloniförening som
fortfarande är aktiv. Området har kvar sin karaktär från starten med
Vingåker
Rolandsro perenner
En liten perennodling, där vi också har hemförsäljning. Öppet vardagar 9-18 lördagar 9-14
Alla andra söndagar - utom 8 augusti- stängt
Nyköping
Plantskola
Plantskola i naturskön miljö belägen i trädgården till Flachens vita hus på Linudden.
Plantskolan har fokus på växter för entusiaster

Ångermanland
Skog
Storsjö Trädgårdscamping
Vi har demonstrationsodling av dahlior och härdiga perenner. Varje år har vi någon
temarabatt och vad det blir 2010 är
http://www.storsjocamping.se
Arnäsvall
Ravesta trädgård
Ravesta Trädgård. Vår trädgård består av skiftande naturtyper med bland annat berg i dagen.
Vi har ett stort urval av
http://www.ravestatradgard.se/
Näsåker
Debbis trädgård
Blandad odling. Blommor, grönsaker, fruktträd och prydnadsbuskar.
Köpmanholmen
Näslunds trädgård

Framsida:Vattenfall,fontän,planteringar,konstverk, granitblock mm. Trädgården:Vattenkanal
till damm med guldfiskar.Fruktträd,bärbuskar,div. planteringar.Växthus/badpool med soldäck
och omklädning- duschrum. Stenkuber med konstverk samt många
sittplatser.Komposteringar,även maskkompost.
http://www.simplesite.com/Bie-tradgard
Härnösand
Vårsta trädgård
Möt skönhet och väldoft i Vårsta trädgård. Klostertemat valde vi i vår trädgård för att lyfta
upp några centrala värden. Munkar
http://www.varsta.se
Arnäsvall
Parktorget
En mindre "Parkträdgård" där det finns möjlighet att spela Boule och sätta sig och ta en fika
http://siv@orasis.nu
Bjästa
Hembygdsgård med äppelträd, bärbuskar, örtagård, och rabatter med äldre perenna växter.
Prästgårdsträdgården på Murberget
Härnösands trädgårdsodlareföreningen sköter sedan några år trädgården på den gamla
prästgården på länsmuseet Murberget. I trädgården finns perennarabatter, rosor, buskar,
http://www.htof.se
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