54 RENSTRÖMSKA PARKEN, KÅLLTORP
Sanatoriegatan 92, 416 53 Göteborg
Grönsaker och blommor i ett stadsjordbruk i den
gamla sanatorieparken. Här odlas grönsaker,
örtkryddor och vackra snittblommor för självplock.
Det här är en mötesplats för människor som är
intresserade av odling, mat och en hållbar livsstil.
Du kan njuta av medhavd fika eller köpa en glass.
Du är alltid välkommen att hälsa på hönsen och
bina. Är grinden öppen så är det bara att komma
in. @renstromskatradgarden
renstromskatradgarden.se

en stund i stillhet och ro. I närheten finns
fantastiska promenadområden. Öppen trädgård/
Bifondsdag genomförs två gånger om året.
För aktuella datum, se hemsidan. Ring för övriga
besök i trädgården eller för privat guidning i
Göteborgs botaniska trädgård. 0709–855033.
kännträdgården.se
40 LILLA HÄLSOTRÄDGÅRDEN, HEBERG
Berg Anneberg 708, 311 96 Heberg
Hälsoträdgård och småskalig blomsterodling i
slowflower-anda. Med blommor skapas buketter
och blomstrande workshoppar. Med trädgården
som återhämtning och inspiration erbjuds Grön
Rehab. Den unga trädgården är skapad utifrån
naturens hälsofrämjande egenskaper. Här finns
en sinnesträdgård, två växthus, pergola, köksträdgård och blomsterodling. Allt omgärdat av
ståtliga björkar och vidsträckta åkrar. Öppet efter
överenskommelse. 0707-208991.
lillahalsotradgarden.se

I trädgårdarna odlas allt från
frukter, bär, grönsaker och
kryddor till rosor, pioner,
sommarblommor, perenner
och blommande träd.
33 HÄRRYDA KYRKOGÅRD, HÄRRYDA
Prästgärdevägen 1, 438 92 Härryda
Välkommen till Härryda Kyrkogård. Här fokuseras på biologisk mångfald på många olika sätt,
allt från fjärilsgravar till ängar där det ordnas
slåttergille. Här finns även två ”landningsbanor”,
tankestigar som du kan gå. Personalen tänker
mycket på sina besökare som kanske kommer
hit i sorg. Men de hoppas ändå att besökarna, när
de går ut genom grindarna, gör det med ett litet
leende på läpparna efter att ha sett något fint,
vackert eller kanske roligt här. Tvärs över vägen
ligger Häradsdomarns som drivs av Härryda
Hembygdsförening. Kyrkogården är alltid öppen.
Bifondsdag med slåttergille 29/8.
landvetterkyrka.se
34 JONSEREDS TRÄDGÅRDAR, PARTILLE
William Gibsons väg 17, 433 76 Jonsered
Återskapad 1800-tals herrgårdsträdgård med fem
trädgårdskvarter. Formträdgården, Köksträdgården, Engelska Rosenträdgården, Susie Whites
Engelska trädgård och Kvarteret Ruinen. Här
finns också en äppellund och en årlig utställningsträdgård. Det finns mycket att uppleva.
Café, trädgårdsbutik och konstateljén Grindstugan. Trädgårdarna är öppna dygnet runt, året om.
Alla dagar är Bifondsdagar! 031–7921000.
www.partille.se
35 KOLMS TRÄDGÅRD, UCKLUM
Lilla Komperöd 220a, 444 94 Ucklum
En stor trädgård med stora planteringar, buskar
och perenner. Här finns drygt 300 rhododendronbuskar! En del av trädgården är naturtomt med
uteplatser och hönsgård. Öppet sista söndagen
varje månad maj-aug. 0768-130228.
@gunillas_tradgardsdesign

36 KOSTERS TRÄDGÅRDAR, STRÖMSTAD
Kosters Trädgårdar, Långegärde,
452 05 Sydkoster
En plats för mycket - allt från odling, växtförsäljning och nybakat bröd till upplevelser av konst
och musik. Här är det småskaligt, begripligt och
ekologiskt. Du kan få idéer till ditt husbygge, din
energiförsörjning eller din odling. Kort sagt en
plats för inspiration till ett hållbart gott liv. Området är på ca 8 hektar. Den intensiva trädgårdsdelen är ungefär 1 hektar stor, designad med
permakultur. Helena/Trädgård 0702-56 34 01.
För öppettider, se hemsidan.
kosterstradgardar.se
37 KYRKPARKEN, SKÖVDE
Hertig Johans gata, 541 30 Skövde
Kom och njut i den lummiga Kyrkparken mitt i
centrala Skövde. Under våren prunkar lökväxterna och under sommar/höst finns perenner och
sommarblommor att vila ögonen på. I parken
finns en nyanlagd lekplats med vattenlek. Den
vackra fontänen Gyllenstatyn skänker svalka och
inbjuder till vattenplask. Många av parkens träd
är över 100 år gamla och det finns många spännande sorter, t.ex. gulblommig kastanj.
skovde.se
38 KÄLLDALENS TRÄDGÅRDAR, VARBERG
Gödeby 71, 311 61 Ullared
Mitt i Hallands inland i naturskön omgivning
finns gårdsbutik, plantskola, grönsaks- och
blomsterodling. Odlingarna är ekologiska och
KRAV certifierade. Här finns ett stort sortiment av
kryddväxter och andra användbara växter och en
inspirerande miljö. Öppet från april till oktober,
tider finns på hemsidan. Gemensam Bifondsdag i
Halland 22/8 kl.11-16. 0706-912084.
kelldalen.se
39 KÄNN TRÄDGÅRDEN I ASKIM, GÖTEBORG
Askims Jordhyttebacke 4, 436 45 Askim
En familjeträdgård med sex olika rum, vart och
ett utformat för att locka fram en speciell känsla
och sinnesstämning. Här finns en varmt röd och
lila plantering mot det grå urberget, den gröna
oasen, en silverblå och rosa ros- och örtplantering, den vitblommande lunden, den glittrande
gläntan och den engelskinspirerande paradrabatten med perenner, rosor och klematis. Här hittar
du trädgårdsinspiration, eller så bara njuter du av

41 LILLA SKAPARGÅRDEN, VARBERG
Valinge By 64, 432 92 Varberg
Här finner du träd från jordens alla hörn i ett
naturskönt område med lövskogen som granne.
Trädgården är naturligt kuperad och består av
sex olika delar som kompletterar varandra. Här
finns rhododendronskog, woodland, köksträdgård, fruktträdgård, dammar och en sjö. Vi
rekommenderar dig att ha gott om tid vid ditt besök. Här kan du köpa trädgårdens unika honung,
spännande växter och grönsaker efter säsong.
Vid de öppna trädgårdsdagarna erbjuds hemgjorda våfflor och annat hembakt. Här arrangeras
diverse trädgårdsaktiviteter, för aktuellt program
och öppettider, se hemsidan. 0706–673811.
lillaskapargarden.se
42 LILLA SLOTTSTRÄDGÅRDEN, LIDKÖPING
Läckö Slott, 531 99 Lidköping
Välkänd utställningsträdgård med ny, unik design
varje sommar. Storslagen ekologisk köksträdgård som förser slottet med kryddor, grönsaker
och blommor. Trädgården är säsongsöppen. Se
hemsida. 0510–484660.
lackoslott.se
43 LINDARNAS TRÄDGÅRD, VALLDA
Södergårdsvägen 21, 434 92 Vallda
Här odlas allt från julgranar till orkidéer. Den
omväxlande trädgården är uppdelad i rum efter
teman. Här finns bl.a. paradrabatt, torvrabatt,
rosenrabatt, solskensrabatt, mormorsrabatt
samt mycket mer. I dammarna samsas grodor
och paddor med salamandrar och karpar. Det
rika fågellivet gör sig också påmint. Trädgården
är öppen för besökare efter överenskommelse.
Bifondsdag ihop med Mindful garden 29/8.
0734-098743. @lindarnastradgard
lindarnastradgard.se
44 LISAS TRÄDGÅRD, MARIESTAD
Sjöängen, Karlsberg 1, 542 94 Mariestad
Den lilla plantskolan med det stora utbudet.
Härodlat och naturenligt odlat sortiment av bl.a.
blommande och ätliga perenner, grönsaker och
kryddväxter. Njut av den lantliga miljön bland
höns, katt, kaniner och humlesurr. Säsongsöppet,
för aktuella tider, se hemsidan. Bifondsdagar
tisdagar och torsdagar i maj. Bokade besök enligt
ök. 0706–395736.
lisastradgard.se
45 LUNDENS TRÄDGÅRD, ÄLEKULLA
Lunden 2, 511 94 Älekulla
Här i Lundens trädgård planteras varje år runt
1000 dahliaknölar av hundratals sorter, både nya
och av de gamla kultursorterna. Utöver det imponerande dahlialandet finns även perenner,

stenparti, damm, växthus och träd. Vackra stengångar binder samman trädgårdens olika delar.
Under sensommaren iordningsställs ett café.
Självplock av dahlior i säsong. För öppettider,
se hemsidan. Bifondsdag 30/8.
lundenstradgard.webs.com
46 MAGNOLIA CAFÉ & TRÄDGÅRD, NOSSEBRO
Malma Bredöl 115, 465 91 Nossebro
Det här är platsen för dig som älskar dahlior,
pelargoner och liljor. I visningsträdgården kan
du njuta av över 400 olika sorters dahlior och 50
sorters liljor och i växthuset stoltserar en pelargonutställning med 300 olika sorter. Försäljning av
lökar, knölar och blommor sker både via webshop
och i den välsorterade butiken. Under juli-sep är
cafét öppet och där lockar bl.a. en stor fikabuffé.
Välkommen till en fantastisk handelsträdgård
som är hundvänlig, barnvänlig och rullstolsvänlig.
0512-325 35.
magnolianossebro.se
47 MARIAGÅRDENS TRÄDGÅRD, STENUNGSUND
Mariavägen 1, 444 40 Stenungsund
Visningsträdgård vid det kulturminnesmärkta
huset Mariagården från 1700-talet. Kulturväxter
på både ett modernt och historiskt sätt i en härlig
blandning. Upplev gärna det programutbud som
är kopplat till platsen, dess historia och trädgård. Trädgården är öppen dygnet runt, året runt.
Sommartid finns ett café och du kan sitta antingen
ute i trädgården eller inne i Mariagården. För mer
information och öppettider, se hemsidan.
stenungsund.se
48 MARIESTADS UNIVERSITETSPARK MED RESIDENSÖN MARIEHOLM, MARIESTAD
Marieholmsbron 3, 542 30 Mariestad
Universitetsparken med residensön Marieholm
välkomnar alla. Här blandas inbjudande parkrum
med utbildning och forskning. Besöksmålet är
resultatet av ett samarbete mellan Mariestads
kommun och Göteborgs universitet. Här finns
stora möjligheter för den intresserade att studera
bygg- och trädgårdshantverk samt landskapsvård på nära håll. Besökare är alltid välkomna till
trädgårdsmästeriet och till residensön. Parken och
trädgården är öppna året runt med fri entré. Kontakt: Vadsbo museum. 0501–755830. För aktuella
datum för Bifondsdagar, se hemsidan.
mariestad.se/vadsbomuseum

49 MINDFUL GARDEN, KUNGSBACKA
Strannegårdsvägen 6, 439 31 Onsala
En mindful villaträdgård med flera nyskapande
rum med form, design, ätbarhet, lekfullhet och
kreativitet. Och allt bara ett stenkast från havet.
Här finns något för alla sinnen. Trädgården är ljussatt vilket ger en extra dimension. Den är inredd
med handplockade dekorativa trädgårdsföremål.
Försäljning av dito. Öppet enligt överenskommelse.
Bifondsdag ihop med Lindarnas trädgård 29/8.
0709–170255.
mindfulgarden.se
50 MUSEITRÄDGÅRDEN I BRÄCKE, TJÖRN
Bräckeliden 103, 471 72 Hjälteby
Kryddgården anlades 1985 med gammaldags
örter av olika slag. Under 2020 har trädgården
genomgått en renovering och nu finns även medicinalväxter här. Rabatterna hålls i mormors anda.
På hembygdsgården finns ett fint museum och
flera för Tjörn typiska byggnader samt bl.a.
en rik och vacker textilsamling. Öppet för visning
söndagar i juli och augusti kl.15-18. Under perioden maj-september kan grupper boka visning.
0735-050274 alt. 0708-392347.
tjornshembygdsforening.se
51 NOLHAGA PARK, ALINGSÅS
Nolhaga allé 9, 441 55 Alingsås
Kom och njut av anrika Nolhaga park och slott,
på promenadavstånd från charmiga Alingsås.
Här finns mycket att se och göra för både stora och
små. Slottet är en patriciervilla i italiensk nyrenässansstil. Här finns fina planteringar, buskar och
träd, vackra broar och vatten. En stor utflyktslekpark lockar barnfamiljer. Ett koloniområde ligger
i anslutning till parken. Parken är öppen året om.
0322-617244.
vastsverige.com
52 NYHAGENS TRÄDGÅRD & PLANTSKOLA, MARK
Lekvad Skogsdal 11, 511 96 Berghem
Ett måste för dig som älskar magnolior. Visningsträdgård, köksträdgård, woodland och plantskola.
Försäljning av träd, perenner och buskar. Egen
keramik. Öppen trädgård. Här erbjuds kurser.
Här finns även möjlighet att bo på vårt Bed &
Breakfast. Plantskolan är öppen april-september
på torsdagar-fredagar kl.14-18 samt på lördagar
kl.13-17. 0734–132659.
brenne.se
53 OVES TRÄDGÅRD, FALKÖPING
Solhemsgatan 12, 521 30 Falköping
Välkommen till en biodlares trädgård. Här erbjuds
en möjlighet att få uppleva en rik natur av särskilt
pollen- och nektarrika växter. Binas närhet märks
tydligt då både bär- och fruktsättningen är god.
Här är skönt lummigt och det finns många vilda
och odlade växter. Även om ytan är liten så är
mängden arter stor. Besök efter överenskommelse. 0734–309316.

55 RODODENDRONDALEN, SKÖVDE
Karl Magnussons väg 9, 541 47 Skövde
Här möter en parkliknande trädgård den vilda
naturen på Billingesluttningen. Platsen var tidigare
en plantskoleanläggning och än idag finns enstaka
exoter kvar som t.ex. det kinesiska tempelträdet
Ginkgo. Även de inhemska arterna finns representerade och bidrar till en mycket trivsam, vacker och
unik miljö. Skyltar och vägvisare hjälper dig som
besökare att få information om områdets rariteter.
Här finns grillplats och sittbänkar med utsikt över
Skövde. Rododendrondalen är ett guldkorn alldeles
intill staden.
skovde.se
56 RUNEVADS TRÄDGÅRD, FALKENBERG
Askhultsvägen 130, 311 90 Morup
Välkommen att njuta av medelhavsområdet runt
poolen och dess palmer, gå in i växthuset, orangeriet eller bara strosa runt. Det finns mycket att
upptäcka. Trädgården erbjuder bl.a. en stor damm
med guldfiskar i där en rostfri ränna tar vattnet
fram och tillbaka. Lättillgängligt för både rullstol
och barnvagn på de stora grönytorna. Kopplade
hundar är välkomna. Butik med allt för dina gröna
rum. I orangeriet serveras fika som ingår i entrépriset. Blomsterodling med självplock av snitt. För
öppettider - se hemsidan. Gemensam Bifondsdag i
Halland 22/8 kl.11-16. 0709–981110.
runevadstradgard.se
57 RUNTMINKNUT, MUNKEDAL
Södra Sjöritz 49, 455 93 Munkedal
Välkommen till en inbjudande och inspirerande
sällskapsträdgård som har något för alla sinnen.
Här kan du strosa runt bland trädgårdens många
olika rum, njuta av rosors doft och underhållas av
fascinerande höns. Kaffe och kaka ingår i entrén,
100 kr, gratis för barn. Öppettider: 27-28/6*,
11-12/7*, 8-9/8. *=till förmån för Bifonden. Besök
kan även förbokas på förfrågan. 0763-196286.
@runtminknut
runtminknut.se
58 RÅDA SÄTERI, MÖLNLYCKE
Säteriallén 5, 435 32 Mölnlycke
Råda säteri uppfördes 1772 och har anor redan
från 1300-talet. Trädgården utmed Rådasjön har
inbjudande gräsmattor för picknick och fika.
Promenerar gör man i naturreservatet som leder
ut på halvön Labbera. Trädgården är öppen året
runt. För caféets öppettider, se hemsida.
radasateri.se
59 RÅNGEDALA PLANTSKOLA, BORÅS
Gravryd Västergården, 516 93 Rångedala resp.
Göteborgsvägen 179, 504 63 Borås
Två välsorterade Garden Center med inom- och
utomhusväxter samt trädgårdens alla tillbehör.
Stor avdelning med heminredning. Här kan du förverkliga dina trädgårdsdrömmar. Öppet vardagar
kl.10-18, helger kl.10-15. 033–279500.
rangedala.nu

60 RÄVLANDA TRÄDGÅRD, RÄVLANDA
Hedvägen 7, 438 97 Rävlanda
Välkommen till Rävlanda Trädgård som ligger nära
den vackra Storåns dalgång bakom Rävlandaskolan. Arbetet med trädgården påbörjades 2017 och
uppbyggnaden pågår fortfarande. Här är en plats för
umgänge och kunskapsinhämtning mellan generationer och kulturer. Man odlar, leker, vilar och umgås.
I trädgården finns en skolträdgård, odlingslotter och
växthus för boende i Rävlanda, klassiska perennrabatter och en äventyrsskog för de minsta. Biodlarna
med sina bikupor har en egen del i trädgården. Under
2021 kommer ett Natur- och Kulturcenter att uppföras
bestående av tavlor med djur -och naturillustrationer
som belyser den unika floran och faunan i området.
Ta med fikakorgen och ta plats under pergolan.
0766-494025.
harryda.se
61 RÖDA STUGANS NJUTERI, HYSSNA
Dalängsvägen 12, 511 68 Hyssna
Pollinerarnas paradis i Hyssna. Mitt i kulturbygden
hittar du platsen för trädgårdsnjutning och betonggjutning. Inbjudande köksträdgård och en rofylld
omgivning. Bifondsdag arrangeras 4/7.
Ring för övriga besök. 0736–557299.
pias-praktiska-pedagogik.se
62 SAMMELS LANTGÅRD
Bertshult 503, 438 93 Landvetter
Kom och njut av lugnet på landet. Här finns en besöksträdgård på 2000 kvm, en äppleodling bestånde av ca
2000 träd, gårdsbutik, växtförsäljning samt ett mysigt
gårdscafé. För öppettider, se hemsidan. Kontakt via
mail: sammelstradgard@outlook.com
sammelslantgard.se
63 SANNAGÅRDS B&B & GARDENS, FALKENBERG
Sannagård 122, 311 95 Falkenberg
Vid Vinåns dalgång, endast en kvart från havet och
omgiven av de halländska kullarna ligger denna pärla.
Välkommen till en plats som andas gammaldags,
charmig, engelsk atmosfär. Sannagård är en anrik
nämndemansgård från 1800-talet. Ett tiotal olika
trädgårdar bildar tillsammans en mindre park runt
den unika byggnaden. Trädgårdarna går i engelsk
stil, som följer det engelska trädgårdsåret. För den
som önskar erbjuds Bed & Breakfast. När trädgården
är öppen erbjuds kaffeservering samt försäljning av
plantor och blomsterstöd. För öppettider och mer info,
se hemsidan. Gemensam Bifondsdag i Halland 22/8
kl.11-16. 0708-493762.
sannagård.se
64 SINNENAS TRÄDGÅRD I MARSTRAND, KUNGÄLV
Hospitalsgatan 8, 442 67 Marstrand
En bohuslänsk trädgård som tillhör Församlingsgården med kryddträdgård, pergola, kyssbänk runt
bokträdet, porlande vattenfall och fontän. I mörker

avnjuts belysningen och skuggspelet i bokens knotiga
stam. Djuren i Noaks Ark får de små gärna leka med.
Öppet året runt. 0705–205805, 0708–112407.
65 STRANDPARKEN, KUNGÄLV
Strandgatan, 442 31 Kungälv
Den vackra och rogivande parken är belägen längs
Strandgatan med Kexbageriet i väst och Gamla torget i
öst. Utefter den intilliggande älven finns en strandpromenad. Parken består av gräsytor med parkträd,
perennplanteringar med 80 olika sorters väldoftande
höstflox, sittplatser samt en boulebana. Sommartid
porlar det i fontänerna och solstolar finns till utlåning.
Nominerad till årets park 2017. Parken är öppen året
om. För guidning, se Bergfeltska. 0303–238000.
kungalv.se
66 SUNDSBY SÄTERI, TJÖRN
Sundsbyvägen 385, 471 73 Hjälteby
Kulturhistorisk park med anor från 1500-talet med
köksträdgård, fina vandringsleder, en kulturhistorisk
utställning om Margareta Huitfeldt och säteriet. Tillgång till guidade turer, butiker, café och restaurang.
Med sin åretruntverksamhet, bevarandet av historiska
byggnader och park, är Sundsby säteri ett uppskattat
natur- och kulturarvscentrum. Park och köksträdgård
har öppet alla dagar. 0304–601177.
tjorn.se/sundsby
67 TANTE BRUINS TRÄDGÅRD, ROMELANDA
Häljeröd 190, 442 91 Romelanda
Tante Bruins är en lekfull privatträdgård på ca 4000
kvm som på kort tid gått från ogräsmark till en plats
för prunkande perenner och en park med trädgårdskonst och ängsblommor. Bifondsdagar 29/5 samt 28/8,
övriga besök efter överenskommelse via
mail: tantebruin@gmail.com
tante-bruins-tradgard.webnode.se
68 TJOLÖHOLMS SLOTT, KUNGSBACKA
Tjolöholms Slott, 439 74 Fjärås
Nordens mest brittiska gods i Tudor-stil beläget vid
havet. Unik Arts & Crafts-anläggning med rosengång,
Knot Garden, grästrappa och allmogeby. Slotts- och
trädgårdsvisningar. Trädgården är alltid öppen. Ett besök här är njutningsfyllt oavsett årstid. 0300–404600.
tjoloholm.se
69 TOFTA HERRGÅRD, LYCKE
Tofta 200, 442 75 Lycke
Kulturmiljö från 1700-talet och trädgård med inspiration från den engelska trädgårdskonsten. Vandringsleder på gården och i Tofta naturreservat. I det gamla
sädesmagasinet finns sommarkafé och det arrangeras diverse konstutställningar och event. Lekplats
för barnen finns i magasinets trädgård. Öppettider för
magasinet och trädgården: lör-sön 26/6-4/7, ons-sön
7/7-8/8, kl.11-16. 0761-27 27 28. Restaurang i herrgårdens huvudbyggnad, öppen för middag året runt fre/lör
under sommaren ons-lör. 0303-22 58 05.
toftaherrgardmagasinet.com
toftaherrgard.se
70 TRÄDGÅRDSFORUM, LANDVETTER
Byvägen 20, 438 36 Landvetter
Med personlig service och det noggrant utvalda som
ledord, är Trädgårdsforum en av Göteborgsområdets
mest välrenommerade trädgårdshandlare. Här hittar
du ett brett sortiment av växter, trädgårdsdekorationer
och snittblommor. Här finns även bikupor att titta på.
Öppet: vardagar kl.9–18, lördagar kl.9–15, söndagar
kl.10-15.
tradgardsforum.nu
71 TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, GÖTEBORG
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg
En av Europas bäst bevarade 1800-talsparker belägen
mitt i Göteborgs city. Rosarium, promenadstigar och

Palmhuset från 1878 med exotiska, tropiska växter.
Öppet: parken: maj-sept, kl.7-20, okt-april kl.7-18.
Palmhuset: juni-aug, kl.10-19, sept-maj, kl.10-16.
Bifondsdag i maj, se hemsida för aktuellt datum.
031–3650000.
tradgardsforeningen.se

persikoträd och vindruvor ryms i den 1200 kvm
stora trädgården. Växthus och lusthus erbjuder plats för både arbete och vila. Bifondsdag
arrangeras 4/7. Trädgården är öppen övriga
dagar efter överenskommelse. Ring för bokning.
0707–779048. @annsofie_c.m
vartparadisitibro.home.blog

72 TUNHEMS TRÄDGÅRDAR, FALKÖPING
Östra Tunhem, Åsen, 521 94 Falköping
En hänförande trädgård med gammaldags rosor,
udda träd, perenner, kalkstensmurar, dammar och
vattensprutande lejon. Här njuter du av en prunkande
blomsterodling med tulpaner och sommarblommor. Självplock erbjuds i säsong och annonseras via
Instagram. Det är fri entré till blomsterodlingen, till
trädgården är entrén 50 kr. Bifondsdagar 22-23/5,
3-4/7 kl.12-17. Övriga tider förbokas. 0722-351703.
@tunhemstradgardar
tunhem.se

78 VÄSTERGÅRDEN TRÄDGÅRD, ALINGSÅS
Bergstena Västergården 1, 441 92 Alingsås
Egen ekologisk rosodling och visningsträdgård.
Rosor till försäljning, både gammeldags och
modernare sorter. Sommartid blommar det i
rosraderna ute på fältet - en förtrollande syn.
För öppettider, se hemsidan. 0701–498540.
vastergardentradgard.se

73 TUVE ÖRTAGÅRD, GÖTEBORG
Beläget mellan Gunnestorpskolan – Brunnehagen,
417 47 Göteborg
Dofta, känn och smaka – visningsörtagården
innehåller ett 80-tal växter. Öppet alla dagar, året om.
Platsen är obemannad. I väderskyddade boxar finns
informationsblad från maj till oktober. Vid frågor ring
0739–854567.
tuveortagard.wordpress.com
74 VILLA LINDSTRÖM & KIKONGO GARDENDESIGN,
FALKÖPING
Torstensonsgatan 52, 521 31 Falköping
I trädgården samsas vackra rosor med doftande
lavendelgångar, skira perenner och gröna bladformer.
Välkommen in i trädgårdens olika rum där du kan slå
dig ner och njuta, samtidigt som du ser den ur olika
vinklar. Trädgården bjuder även på en cutting garden,
orangeri och pergola på däcket vid poolen. Försäljning
av textila produkter och brickor med ursprung ifrån DR
Kongo. Trädgården är öppen 6/6, 4/7, 8/8. Håll utkik
för fler datum på hemsidan. Inträde 70kr inkl. fika.
0703–936903 @kikongo_gardendesign
kikongo.se
75 VILLA SOLFRID OCH ELINS TRÄDGÅRD, TJÖRN
Sunna 8, 471 90, Kyrkesund, Tjörn
Villa Solfrids slumrande Törnrosaträdgård har rötter
från 1916 och uppfördes av rösträttskämpen Elin
Sundberg. Resan mot att väcka den slumrande trädgården till liv har precis börjat och förhoppningen är
att kunna återställa trädgården till dess blomstrande
glansdagar. Under sommaren är du välkommen att
ströva fritt i trädgården. Villa Solfrid kan beses i sällskap av guide. Se hemsida för aktuellt program.
0708-96 56 86.
elinsundberg.se
76 VON ECHSTEDTSKA GÅRDEN, SÄFFLE
Västra Smedbyn, 661 94 Säffle
Magiska örter samsas med värmländska äpplesorter
på denna fantastiska plats. Gården är kanske den
märkligaste av Värmlands bevarade äldre gårdar.
Den byggdes mellan 1762–1764 och har på utsidan
en karolinsk prägel och väl inne så blommar rokokon.
Passa på att beundra landets vackraste hemlighus
med unika takmålningar. Här finns en väldoftande
örtagård och en imponerande apelgård. Framför
caféet/butiken kan du njuta av utsikten över sjön
Summeln. Guidade turer arrangeras. Öppettider 2021:
29/5-15/8, tis-sön kl.11–18. 054–7011946.
varmlandsmuseum.se
77 VÅRT PARADIS I TIBRO, TIBRO
Frejagatan 11, 543 31 Tibro
Här finner du en fantastisk villaträdgård som kombinerar Cottage Garden med ett urval av medelhavets
stoltheter. Allt från perenner till grönsaker,

79 VÄXTRUM I LERUM, LERUM
Startpunkt vid Restaurang Aludden Providore
Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum
Upplev hur Sveriges främsta trädgårdsdesigners antagit utmaningen att skapa inspirerande
och engagerande mötesplatser. Besökare är
välkomna under hela sommaren. Upplev Växtrum
på egen hand eller gå en guidad tur. Samtliga
växtrum är tillgänglighetsanpassade. Växtrum
vann tävlingen ”Årets samhällsbyggare 2018”.
0302-52 10 00. Bifondsdag 19/9.
Designers: Gunnel Carlson, Karin Berglund,
Hannu Sarenström, Giardino Segreto, Peter
Englander, André Strömqvist, Gerben Tjeerdsma,
Mona Holmberg, Simon Irvine. Anders Stålhand,
Cecilia Liljedahl, Niklas Vestin.
vaxtrumilerum.se
80 WARDINS, FLOBY
Jäla Korsgården 2, 521 55 Floby
Wardins är en visningsträdgård för njutning,
inspiration och glädje. Trädgården är full av
grönsaker, kryddor, bär, frukter och blommor för
självplock och skörd efter säsong. I trädgården
kan du även möta höns, getter och gårdens hund
och katt. Hit kommer du för en fridfull stund i
lugn miljö. Här arrangeras diverse trädgårdsrelaterade evenemang, se hemsidan. Öppet
under sommarmånaderna på torsdagar kl.11-16.
0708-921119.
wardins.se
81 WENDELSBERGSPARKEN, HÄRRYDA
Wendelsberg, 435 35 Mölnlycke		
Park med anor från 1860-talet i engelsk
romantisk landskapsstil med exotiska trädslag
och dammar. Slottet i parken stod klart 1883.
Området utgör ett viktigt natur-, kultur och
friluftsområde. Promenadslingor, barnens naturstig och naturlek finns i parken. Under 2021-2022
kommer friluftsområdet bli mer tillgängliggjort
med anlagd gångstig, discgolfbana, grillplats,
fler parkbänkar, utegym och hinderbana. Utöver
detta finns det möjlighet till logi och förtäring,
se Wendelsbergs folkhögskola.
harryda.se
82 ÅRÅS SÄTERI, ULRICEHAMN
Årås 112 Kölingared, 523 75 Dalum
Mellan sjöarna Jogen och Vållern ligger denna
natursköna och idylliska herrgård med anor
från 1500-talet. Det f.d. säteriet ägs och drivs av
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn. Ett omfattande restaureringsarbete pågår. I parken har
murar, gångar och andra element som avspeglar
1800-talets herrgårdsideal återskapats. Under
sensommaren är köksträdgården fylld med
frodiga grönsaker, örter och blomster. Den gamla
kvarnen inrymmer café och gårdshusen är populära STF-vandrarhem. Boulebana, cykel- och
vandringsleder, bad och fiske – allt finns nära.
Parken öppen året om. Caféet öppet jun- aug,

söndagar kl.13-17. 0723-291151.
araskvarn.se
83 ÅSTOLS PARK, TJÖRN
Östra Dammen, 471 44 Åstol
Grönskande park i yttersta havsbandet som är en
del av kulturarvet på Åstol. Parken bygger på tre
delar: en för stillhet, en del för barnen och en del
för aktiviteter. Parken är öppen året om.
astolpark.se
84 ÄSTAD VINGÅRD, TVÅÅKER
Ästad 10, 432 77 Tvååker
I det halländska inlandet hittar du Ästad Vingård.
Ekologisk vinodling med hotell och spaanläggning. I den sagolika spa-trädgården vandrar du
mellan gångstigar, året-runt-grönska, rhododendron och buxbom. Grönytor, vingårdsvandringar,
våtmarker och damm med eget källvatten. Vandringleder genom vackra bokskogar. Öppet för
frukost, lunch, fika eller picnic alla dagar. Boka
via telefon 0340-46061 eller e-post:
info@astadvingard.se
astadvingard.se
85 ÖRTAGÅRDEN I DALS ROSTOCK, MELLERUD
Brunnsparken, 464 50 Dals Rostock
Ett eldorado för dig med intresse för växter,
odling och kulturhistoria. Utöver örtagården
finns ett hembygdsmuseum, ett sommarcafé, ett
textilmuseum, ett konstgalleri, konstnärsateljé
med butik samt ett antikvariat med böcker om
trädgård, natur och kultur. Örtagården samt
försäljning av plantor är öppna alla dagar maj –
september. Öppettider för museum, ateljé, butik
och antikvariat: alla dagar 25/6-15/8 kl.11-17.
Caféet har även öppet helger 13/5-29/8. För
besök övrig tid, ring på förhand. 0730–586847.
rostock.se

Våra trädgårdar är så mycket mer än
bara blommor, vissa erbjuder boende
eller kanske något gott att fika.
Se symbolerna nedan och din trädgårdsresa kommer att bli rikare
på upplevelser.

Café
Restaurang
Boende
Kulturmiljö med trädgård.
Meet The Locals Garden:
Upptäck vardagen hos en av
Trädgårdsresans medlemmar.
Läs mer på trädgårdsresan.se
och meetthelocals.se
Längs Bohusleden, Pilgrimsleden
Läckö-Kinnekulle och Kuststigen
ligger ett antal medlemsträdgårdar.
Se trädgårdsresan.se och
vastsverige.com

Engelskt, romantiskt och i Cottage garden-stil,
välkommen att njuta i trädgården som ligger i
gränslandet mellan Småland och Västergötland.
Här finns växthus, orangeri, naturliga och anlagda vattenytor, djur och mycket annat. Odlingarna
består till stor del av traditionella grönsaker.
Övernattning erbjuds i Kålgårdsstugan och du kan
boka in pizza och brödbaksevent i Bondens kokehus. Kurser i beskäring erbjuds också. För mer
info, se hemsidan. Besök förbokas. 0730-67445.
grimstorpet.se

1 ALASKA, STRÖMSTAD
Alaska, Nord-Långö, 452 90 Strömstad
En unik sten- och kulturträdgård från 30-talet
anlagd av guldgräverskan Hilma Svedal som kom
tillbaka från Alaska och byggde upp sin drömträdgård av sten. Du tar dig hit via en tjugo minuters
båttur från Strömstad. Öppet för allmänheten
under sommartid. För bussturer är det öppet
under maj-september. 0706–058176.
selincharter.se

TILLSAMMANS VÄRNAR VI OM VÅRA BIN

Trädgårdsresan är grundare av Bifonden – en fond till
förmån för våra viktiga pollinatörer. Flera av trädgårdarna i foldern arrangerar sk Bifondsdagar. Då är det
fokus på biologisk mångfald, bin, och andra pollinatörer. För aktuella datum – se trädgårdsresan.se.
Lämna gärna ett ekonomiskt bidrag till Bifonden,
swisha till 123-456 36 23. Tack på förhand.

TRÄDGÅRDSRESAN – EN DEL AV

KONTAKT: Trädgårdsresan
Mölnlycke fabriker 13. 435 35 Mölnlycke
kontakt@tradgardsresan.se www.trädgårdsresan.se

Rekommenderas – ett besök i The Buzzing Garden
– en västsvensk trädgård i Newcastle. 1200 kvm med mer
än 600 plantor, träd och buskar. Läs mer på vår hemsida.

Trädgårdsresan är en västsvensk variant av National Garden Schemes The Yellow Book, berömd för
sina magnifika besöksträdgårdar i Storbritannien. I
samarbete med National Garden Scheme anlades en
Klassisk Engelsk Trädgård i Jonsereds Trädgårdar,
utanför Göteborg. I brittiska Newcastle anlades en
Västsvensk trädgård kallad the Buzzing Garden. Besök
den i Saltwell Park.

MED INSPIRATION FRÅN DET FRÄMSTA TRÄDGÅRDSLANDET

HITTA VÅRA TRÄDGÅRDAR

Här finns trädgårdar som kan rekommendera övernattning, mat, butiker, design och berättelser. Hängivna odlare som delar med sig av sin stora kunskap
och arrangerar vandringar, visningar, guidningar, upplevelser och program. Allt med lokal anknytning.

SÅ MYCKET MER UTÖVER SJÄLVA TRÄDGÅRDARNA

På kartan finns små trädgårdar i lantliga
landskap, ekologiska trädgårdar, stora
slottsträdgårdar, specialiserade trädgårdar
och plantskolor samt historiska trädgårdar
i kulturmiljöer. Vid flera trädgårdar finns
vandringsleder och kulturmiljöer utmärkta.

Trädgårdsresan
- en skattkarta för
trädgårdsentusiasten!

TIPS! Passa på
att köpa den fina
boken vid något av dina
trädgårdsbesök.
Intäkterna går till
Bifonden.

Läs mer och planera din trädgårdsresa i Västsverige på

LINDAPABST.SE

2 ALPHEMS ARBORETUM, FLOBY
Rolkebacken, 521 56 Floby
Alphem är till glädje för såväl botaniskt intresserade som för dem som söker avkoppling i en
vacker och fridfull miljö. Varje årstid har här sin
tjusning. Parken är alltid öppen för besökare. För
kaffestugans öppettider samt andra evenemang,
se hemsidan. 0767–916227.
alphem.se
3 ASPEBOHL TRÄDGÅRD, VÄNERSBORG
Aspebohl 120, 464 63 Brålanda
Inbjudande damm, perennrabatter och vackra
sommarblommor. Växthus med gurka, tomater, och vindruva. Öppen trädgård/bifondsdag
18/7 kl.12-18. Övrig tid efter överenskommelse.
0521–30945, 0706–565579.
aspebohl.se
4 BALDERSNÄS HERRGÅRD, BENGTSFORS
Baldersnäs 22, 666 94 Dals Långed
Vackert beläget på en halvö ligger den dalsländska
pärlan Baldersnäs. Redan vid början av 1800-talet
anlades den engelska parken. Här finns allt från
den imponerande parken till badplatser, lekplats,
hantverksbutik och odlingar. Parken är alltid
öppen för besökare. 0531-412 13.
baldersnas.com
5 BERGFELTSKA TRÄDGÅRDEN, KUNGÄLV
Västra gatan 8–10, 442 31 Kungälv
Restaurerad visningsträdgård med rötter i
1600-talet – en del av den K-märkta Västra
gatan. Parkträd, perenner och stenparti upp mot
utsiktsplats där Göta älv kan beskådas. Öppet året
om. Guidning efter överenskommelse. Vid vissa
tillfällen guidas även i Strandparken.
Kungälvs Trädgårdsförening. 0705–090976.
kungalvstradgard.se
6 BJÖRNHYLTANS TRÄDGÅRD, TRANEMO
Hunnabo Björnhyltan 1, 514 93 Ambjörnarp
Visningsträdgård med växthus, köksträdgård,
örtagård, blommor, gårdsbutik och kulturstig.
Här upplever du ekologi i praktiken. Kurser och
unika upplevelser erbjuds. Sparrisöppet i maj,

fredagar kl.14-19. Säsongsöppet juli-september,
torsdagar och fredagar kl.14-19. Sparrisguidningar, trädgårdsguidningar samt dagar med Öppen
Trädgård under säsong, se hemsidan för aktuella
datum. Passar för hela familjen. Värt att notera –
GPS visar ibland skogsväg som ej är framkomlig.
bjornhyltans.se
7 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN, GÖTEBORG
Carl Skottsbergs gata 22A, 413 19 Göteborg
En av Europas vackraste och största botaniska
trädgårdar presenterar hela 16 000 olika växtarter
i trädgården och växthusen. Välkommen till en
värld av biologisk mångfald och skönhet. Promenadvänligt. Trädgården är öppen dygnet runt, alla
dagar. Här finns växthus, butik, restaurang och
café. För öppettider se
botaniska.se
8 BOULOGNERSKOGEN, SKÖVDE
Hjovägen, 541 37 Skövde
I Skövdes största park, Boulognerskogen, kan du
ströva runt i både bokskog och högvuxen tallskog.
Här finns belysta promenadstigar och platser för
vila och aktivitet, avskildhet och social samvaro.
Här finns goda möjligheter att ha picknick eller
grilla och även en badsjö för den som vill svalka
sig. Parken har ett förflutet som brunnspark och
har de senaste åren rustats upp utifrån landskapsarkitekt Torbjörn Anderssons gestaltningsprogram. Öppet året runt.
skovde.se
9 CHRISTIANS TRÄDGÅRD, HÄLLEKIS
Hönsätersvägen 13, 533 74 Hällekis
En privat trädgård på Kinnekulle som alltid är öppen för människor, djur och pollinerare. Trädgården är tredelad, en för odling av grönsaker, en för
formgivna rabatter och en vild del. Här är lantligt,
fantasifullt och en plats som hela tiden ändrar
karaktär. Här används bl.a. halm på flera olika
sätt. Hönor och den snälle hunden Ferenc hälsar
dig välkommen hit. Kaffe och kaka erbjuds samt
hantverks- och plantförsäljning. 0721-821948.
10 CRAMERS BLOMMOR, SVENLJUNGA
Annebergsvägen 2, 512 90 Hillared
Ett av Sveriges största Garden Center med växter,
blommor och tillbehör för hem och trädgård. Stort
sortiment av sommarblommor. Öppet: mån-fre
kl.9–18, lör, sön och helgdag kl.9–18. Under apriljuni öppet vardagar till kl.19. Cramers erbjuder
även e-handel. 033–282122.
cramersblommor.com
11 EKA MILJÖRUM, BENGTSFORS
Ekagatan, 666 31 Bengtsfors
EKA Miljörum är Sveriges första miljörum.

På ett område med tidigare förorenad industrimark invid sjön Bengtsbrohöljen har en park med
en unik sammansättning av sten, växter och vatten
anlagts. Här kan barnen springa i stenlabyrinten,
följa vattenleken och hoppa på stenar i bäckträdgården. Intressant utställning på området om de
genomförda saneringsarbetena samt fina grillplatser för den som vill ha picknick. På soltrappan kan
du njuta av Dalslands kanal. 0531–526003.
ekamiljorum.se
12 EKEBO GÅRD, LIDKÖPING
Ekebo gård 1 Kållandsö, 513 99 Lidköping
Välbevarad gårdsmiljö med medeltida anor. Lantbruk och byggnadsminne. Här bedrivs spannmålsodling, skogsbruk, fårskötsel och grönsaksodling.
Försäljning av gårdens produkter kombineras med
boende. Du kan t.ex. bo i drängstugan från 1700-talet. Är du intresserad av att köpa närproducerat
och nymalt vetemjöl så har du kommit rätt. Ekebo
Gård ligger bara ett stenkast från Läckö slott.
Visning efter överenskommelse. 0703–479466.
ekebokallandso.se
13 EKSÄTER TRÄDGÅRD, KUNGSÄTER
Övralidsvägen 9, 519 93 Kungsäter (Gunnarsjö)
En stor trädgård med mycket att inspireras av
för besökaren. En plats präglad av förändringsglädje och överraskningar. Här finns allt från
dammar, trädgårdsrum och djur samt försäljning av både fika och överskott från trädgården.
Besök bokas via telefon, mail eller meddelande.
0703–422297. Gemensam Bifondsdag i Halland
22/8 kl.11-16.
eksatertradgard@gmail.com
14 EN ANNAN SLAGS TRÄDGÅRD, TJÖRN
Svanvik 430, 471 71 Hakenäset, Tjörn
Ung trädgård vid havet med köksträdgård,
perennplanteringar, annueller, fruktträdgård och
diverse frigående fjäderfän. Odlar och anordnar
blomsterarrangemang i säsong. Privatträdgård
och arbetsplats, öppet efter överenskommelse i
juli-okt. 0734–096853.
enannanslagstradgard.se
15 ERIKSGÅRD I TVÅÅKER, VARBERG
Brogård 10, Eriksgård 432 77 Tvååker
Fokus på odling av perenner som passar vårt
svenska klimat. Partiförsäljning i huvudsak men
även minutförsäljning vid andra arrangemang, se
hemsida. Vacker privat trädgård som visas efter
överenskommelse under perioden april - oktober.
Gemensam Bifondsdag i Halland 22/8 kl.11-16.
0705–244085.
eriksgarditvaaker.se

16 FRISTORPS GÅRD, HUNNEBERG, TROLLHÄTTAN
Fristorp 210, 461 93 Västra Tunhem
Odlar och förädlar frukt och bär samt försäljning
av det som framställs under säsong. Trädgårdscafé. Öppet: juli-aug, tors, fre, sön, kl.11–17.
Övrig tid - ring för besök. 0767–970018.
vastsverige.com
17 FURETS PLANTSKOLA, MARK
Skutesjövägen 4, 511 92 Örby
Trädgårdsvandringar i två trädgårdar, gamla plantskoleträdgården och i ägarnas privata trädgård.
Unikt och personligt. Annorlunda sortiment av
buskar, träd och perenner. För öppettider och
guidade visningar, se hemsidan. 0730-607548,
0320–48090.
furetsplantskola.se
18 GARPAPARKEN, SKÖVDE
Rådhusgatan , 541 30 Skövde
Parken utgör ett av kommunens större parkområden. Den flöjtspelande Millesstatyn Ängeln
blickar ut över området och för dig som gillar
att njuta av änder och andra fåglar finns här en
välbesökt fågeldamm. Grönskan är intagande och
under maj månad blommar här över 40 000 tulpaner. Här finns även ett veteranmonument som
rests som en hyllning till de som arbetat i fredsbevarande tjänst. Platsen är ett utmärkt exempel
på hur en före detta soptipp kan förvandlas till en
grön oas med plats för njutning och rekreation.
skovde.se
19 GERBIANSKA TRÄDGÅRDEN, PLANTSKOLA
SIMLÅNGSDALEN
Vargaslätten 601, 313 97 Simlångsdalen
Trädgården drivs av den nederländske trädgårdsmästaren Gerben Tjeerdsma som har arbetat
17 år i Botaniska Trädgården i Göteborg. Plantskolan hittar du vid Sigfrid Ericson-museet i en
inhägnad och avskild del från Vargaslätten. I den
specialiserade plantskolan hittar du många vanliga och ovanliga lökar, perenner och dvärgbarr.
För öppettider – se hemsidan. 0703–919586.
gerbianska.com
20 GREVEGARDEN, LIDKÖPING
Norra Härene Grevegården 1, 531 92 Lidköping
Platsen på västgötska slätten som får trädgårdar
och människor att växa. Guidning i miljö uppbyggd
för hälsa. Gården är öppen för bokade gruppbesök eller vid Öppet hus-dagar. 0702–172284.
grevegarden.se
21 GRIMSTORPETS TRÄDGÅRD & BELYSNING,
GRIMSÅS
Grimstorpet 1, 514 95 Grimsås

22 GRUSTORP, HÖKERUM
Skabo 120, 523 99 Hökerum
Besöksträdgården består till största delen av en
skogsträdgård. Här odlas ätbara perenner, träd
och buskar. Det finns även en del nyttoväxter
som kvävefixerare och värdväxter för fjärilar och
andra insekter. En skogsträdgård efterliknar
ett skogsbryn i det sättet att man samplanterar
växter i skikt. Men i stället för vanliga skogsväxter
planteras ätbara växter, såsom valnöt, kastanj,
fruktträd, bärbuskar och ätbara perenner. På så
sätt får man ut en stor skörd på en liten yta och
skapar många bra habitat för djur. I gårdsbutiken
finns egenproducerade grönsaker, hönsägg, honung, fågelholkar, insektshotell och annat smått
och gott. Hönsen du stöter på här är självklart frigående! Öppettider: torsdagar och helger kl.9–17.
Stängt nyårsdagen, midsommarafton/dagen och
julafton. 0732-015572 alt. 0793-363292
grustorp.se
23 GRÄFSNÄS SLOTTSRUIN OCH PARK,
ALINGSÅS
Kungsallén 39, 441 72 Sollebrunn
Välkommen till en plats med anor från 1500-talet.
Parken har en lång och spännande historia från
skilda epoker. Här finns härliga ytor för aktiviteter, sol, bad och picknick. I en del av parken finns
byggnader från 1700- och 1800-talet som Bjärke
hembygdsförening visar upp. Hit går tåg med
Anten-Gräfsnäs museijärnväg. Parken är öppen
året om. 0322-617244.
vastsverige.com
24 HELÉNSPARKEN, SKÖVDE
Petter Heléns gata, 541 30 Skövde
Mitt i Skövde finns ett kvarter med faluröda
hus. Byggnaderna bildar, tillsammans med en
trädgård, kulturreservatet Helénsparken. Alla
träbyggnader, utom en, står på sin ursprungliga
plats. Det äldsta huset är från tidigt 1700-tal.
I skifteverkslängan huserar Slöjdens hus och
Skaraborgs hemslöjdsförening. Här finns en
scenbyggnad och öppna ytor för evenemang av
olika slag. Kom gärna hit och känn historiens
vingslag. På våren kan du njuta av vacker blomning av körsbärs- och äppleträd och om hösten
kan du njuta av frukten.
skovde.se
25 GULDSMEDSGÅRDENS PLANTSKOLA,
HERRLJUNGA
Hov Guldsmedsgården 1, 524 95 Ljung
Specialiserad plantskola med passion för pioner i
nordiskt klimat. Grupper välkomna, se hemsidan.
0730–420737.
guldsmedsgarden.se
26 GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR,
MÖLNDAL
Christina Halls väg, 431 36 Mölndal
Bland kullar och lummiga skogar ligger denna
välbevarade nyklassicistiska sommarvilla med
terrasserad fransk formell trädgård och stora
rekonstruerade köksträdgårdar omgärdade av
vackra träbyggnader. Gunnebo är en återskapad

idyll efter Carl Wilhelm Carlbergs 204 originalritningar. Promenera i de vackra omgivningarna,
gå en visning på 1700-talsslottet och njut av den
närodlade maten. I Gunnebo Kaffehus och Krog
använder kockar och bagare grönsaker och kryddor från de egna köksträdgårdarna. Lunch- och
fikaservering varje dag året runt. Trädgårdarna är
öppna året runt med fri entré. 031-334 16 00.
gunneboslott.se
27 GUNS TÄPPA OCH HANTVERK, HYSSNA
Lockövägen 12C, 511 68 Hyssna
Liten trädgård på 50 kvm med träd, buskar,
surjordsavdelning samt många vackra perenner.
Här får du inspiration och tips för din egen lilla
trädgård, bl.a. trädgårdsutsmyckning i betong.
Trädgården är fyra år gammal och belägen i ett
radhusområde. Öppet efter överenskommelse.
0702-629738. Bifondsdag 4/7.
28 GUSTAFSONS PLANTSKOLA, FALKÖPING
Vartofta- Solliden, 521 97 Vartofta
Charmig plantskola grundad 1942 med fullsortiment av trädgårdsväxter och egenodlade
sommarblommor. Rådgivning och trädgårdsdesign. För öppettider, se hemsida. 0705–825919.
@gustafsons_plantskola
vartofta-plantskola.se
29 HANDENS HUS, KINNEKULLE
Hisingsgården, Medelplana Kyrkby,
533 94 Hällekis
Mitt på Kinnekulle med Vänern nedanför, hittar
du Handens Hus. En plats för trädgårdsinspiration, egendesignat hantverk och rabatter fyllda av
blommor och växter. Öppen trädgård 6/6, 4/7, 8/8.
För aktuella öppettider, se hemsidan. 0510-544240.
handenshus.se
30 HELLEKIS TRÄDGÅRD, HÄLLEKIS
Hellekis Säteri, 533 94 Hällekis
Slå dig ner på en bänk och lyssna till fågelsången, känna doften av liljor, prata trädgård med
trädgårdsmästarna, låta dig inspireras av kompositioner och nyanser i trädgården eller bara njut.
Besöksträdgården är öppen 15 april-15 september, alla dagar kl.11–17. Bifondsdag 6/6. Entré 30
kr/vuxen. Öppettider för café och restaurang, se
hemsidan. 0510–544011.
hellekis.com hellekiscafe.se
31 HJO STADSPARK, HJO
Stadsparken, 544 30 Hjo
Välkommen till en levande mötesplats där du
som besökare både kan koppla av och aktivera dig. Här finns möjligheter till t.ex. tennis,
utomhusschack, löpturer, konserter, minigolf,
picknick eller ett besök i konstnärsateljéerna.
Det finns både restaurang och boende om så
önskas. Parken är öppen året om. Hjo Stadspark
är sedan 2018 förklarat som byggnadsminne för
sitt kulturhistoriska värde. I parken finns ca 1500
träd och trädgårdsstilen är tysk. I den norra delen
av parken upplever du ett tydligare lugn och där
har parken en mer skogslik miljö. För aktuella
arrangemang, se hemsidan. 0503–35255.
visithjo.se
32 HULTETS TRÄDGÅRD, HÄRRYDA
Backa Hultet 170, 438 97 Rävlanda
Litet woodland i storslagna Storåns dalgång. Imponerande perennrabatter, fruktträd, kryddland
och grönsaker. Många växter som lockar bin.
Här finns också hästar, höns, hund, katter och
dammfiskar. Mycket sevärt året runt. Bikupor
finns att kika på. Öppet efter överenskommelse.
0708–619639.
hultetstradgard.com

