Häng med till Hammarstrand lördagen den 18 maj
Besök på Larz Danielssons Spezialplant
och Bispgårdens handelsträdgård

Vi samåker i bil.
Samling i Bergsåker på parkeringen till fotbollsplanerna där vi försöker fylla bilarna.
Ta med eget fika till eftermiddagen.
Bensinpengar 75:- / person till chauffören.

Ungefärliga hålltider:
9:00
9.10
10.30
11.45
13.00
14.30

Samling
Avresa
Bispgårdens plantskola
Lunch antingen i Hammarstrand eller på Älggårdsberget, med titt i deras lilla
arboretum (beror på hur många vi blir).
Spezialplant, där vi också fikar medhavt fika innan hemfärd
Hemfärd

Anmälan senast 15 maj till:
Berätta gärna om du kan ta bil.
Susan Björkqvist
Mobil: 070-176 42 50
susan@bjorkqvist.nu

Om Spezialplant
Larz var på vårt årsmöte och berättade om massor av ovanliga
spännande växter som han odlar och säljer. Såhär skriver han på sin
hemsida:
”Växtodlingen inriktar sig till största del mot privatpersoner som
söker ovanliga och udda trädgårdsväxter som kommersiellt inte odlas
idag. På gården kring mina växthus har jag anlagt olika typer av sten
och torvpartianläggningar för både ge inspiration och visa på hur
svårodlade växter ska skötas.
Huvudträdgården är belägen hos min bror som idag omfattar ca 750 kvm torv och stenpartier
med olika växter. Jag har köpt en bit mark ovanför min fastighet. Min dröm är att kunna
förverkliga denna tomt till att bli ett miniatyr landskap med stora stenblocks partier med
anslutande böljande stora torvpartier.”

http://spezialplant.nu/butik
Om Bispgårdens handelsträdgård
Bispgårdens Trädgård är en traditionell handelsträdgård där sortimentet är anpassat för ett
kallare klimat och en stor del av växterna är egen produktion. Eftersom vi är inte knuten till
någon rikstäckande trädgårdskedja bestämmer vi själva helt över vårt sortiment. Vi har växter
för alla smaker: fruktträd, bärbuskar, barr, köksväxter, sommarblommor, klätterväxter, rosor,
lövträd, blommande perenner, gräs, grönt kulturarv mm.
En källa till idéer är vår stora provodling av dvärgbarrväxter där det för närvarande finns ca
200 sorter och dessutom finns många rariteter till försäljning.
Vår visningsträdgård i vacker Ragundagranit är i ständig förändring. Här hittar många ovanliga
perenner och buskar bland stenpartierna.

http://www.bispgardenstradgard.se || www.facebook.com/bispgardenstradgard

