
TRÄDGÅRDS-
INTRESSERAD?
ERBJUDANDE: STARTA CIRKEL - 
SE VÅRA BOKTIPS! 

Vad vill du 
läsa? Hör av 
dig till oss! 

Snittblommor från 
trädgården 

Med #blomsteruppropet blev 
närodlande snittblommor och 
blomsterbonde begrepp. Vill 
du starta din egna blomste-
rolding? Oavsett om du vill 
ha en liten blomstertäppa 
eller ett helt trädgårdsrum 
för snittblommor, så är dessa 
sidor fyllda av tips och idéer. 
Välkommen in i blommornas 
kreativa värld!

Det nya trädgårds-
landet - om att odla 
grönsaker, blommor 
och sig själv
NYHET!
”Att odla grönsaker är det ro-
ligaste och mest kreativa jag 
vet. Och när jag upptäckte att 
jag var självförsörjande på de 
godaste och mest näringsrika 
grönsakerna blev odlandet 
sensationellt.”

Trädgårdens rum

Här lär du dig att kreativt 
skapa och ta vara på dina 
gröna uterum. Även en träd-
gård kan ha en entré, en hall, 
ett vardagsrum och ett kök! 
Linda Schilén hjälper dig att 
skapa rum för rum och att 
sätta din egen prägel på träd-
gården.

Fler tips: 
• Grönt! Odla egna grönsaker av Karin Eliasson
• Rätt ur jorden Handbok i självhushållning Bella 

Linde och Lena Granefelt
• Permakultur av Ylva Arvidsson mfl
• Köksträdgården, Lena Israelsson
• Alla fingrar gröna, Wätterbäck, Lundén. 
• Häxans trädgård Hella Nathorst-Böös 
• Perenner, Marie och Björn Hansson
• Hydroponisk odling, Niklas Hjelm



VÄLKOMMEN TILL OSS! 

Starta en egen cirkel inom 
trädgård

Odlingsdrömmar? 

Intresset för trädgård och odling växer! 
För dig som på ett enkelt sätt vill lära dig mer 
om trädgård så rekommenderar vi våra bok-
cirklar. Du skapar en egen cirkel med vänner 
och ni läser en trädgårdsbok som ni träffas 
och diskuterar. Ni kan också göra saker  
tillsammans, tex studiebesök på handels- 
trädgård, så, byta fröer mm. 

Hör av er till oss! 

Ni får registrera er och ta del av förslag på 
studieplan för er cirkel. I en studiecirkel  
behöver man vara minst tre personer. Vi  
hjälper till med hela eller delar av bok- 
kostnaden. Sedan är det bara att sätta igång! 
Ni formar själva era träffar och bestämmer 
när och hur ni ska ses.

Välkomna!

Den blomstrande 
köksträdgården 
NYHET!
Tiden är förbi när trädgårds-
landet skulle gömmas på 
baksidan av huset. Kombinera 
grönsaker med blommor, så 
att du kan njuta lika mycket 
av färgprakten som av den 
egna skörden. Låt kålen få 
sällskap av rosenskära, salla-
ten av tagetes och störbönor-
na av luktärtor. 

Alla böcker av Sara 
Bäckmo: 
 
Skillnadens  
trädgård

Enkla och handfasta råd om 
hur man går tillväga för att bli 
så gott som helt självförsör-
jande på grönsaker.

Skillnadens skörd

Lär dig om hur nyskördade 
råvaror tas om hand, förvaras 
och blir till mat för hela famil-
jen.

Vinterodling

I boken Vinterodling visar 
Sara hur hon utmanar tradi-
tionella odlingsmetoder för att 
odla och skörda även mitt un-
der smällkalla vintern. 

Skillnadens favoriter

Lär dig om Saras grönsaks-
favoriter - vilka delar som är 
ätliga, hur fröet ser ut och vad 
det behöver för att utvecklas 
till en grönsak att vara stolt 
över. 

Odla utan spade 
NYHET!
Guide till No Dig-odling, en 
lättskött och klimatsmart me-
tod som vinner allt fler  
anhängare och som sakta 
men säkert revolutionerar 
trädgårdsvärlden.

0771-20 20 70
kalmarlan@sv.se

sv.se/
kalmarlan

BOKTIPS


