
19 augusti
kl 11.00 - 16.00

- Gå vår tipspromenad med frågor om
trädgård, djur och natur. Givetvis med priser
på samma tema! Prisutdelning vid Scenen
klockan 15.30

- Lyssna på sagor i Lilla Pilkojan bredvid
kålgården klockan 11 .00, 12.30, 14.00 och
15.15

- Titta och lukta på komposten och lär dig hur
den fungerar. Birgitta öppnar Komposten
klockan 11 .30 och 14.30

- Frej berättar om Kålgården och hur man
odlar grönsaker ekologiskt helt utan
bekämpningsmedel klockan 11 .00 och 13.30

- Ta en titt på djurlivet i trädgården,
här finns allt från insekter och
larver till fåglar och vatten-
salamandrar. Leta upp Tomas vid
Dammarna klockan 12.00 och
13.00

- Ewa, Nura och Helen berättar hur man kan
använda örter till huskurer och delar med sig
av matnyttiga hälsotips i Örtagården klockan
13.30

- Gå en guidad visning i Växthuset med
Birgitta och Jenny T klockan 13.00 och 15.00

- Slå ned en spik i en bräda. Klarar du det på
ett enda slag?

Under hela dagen finns möjlighet att köpa
växter, hantverk, böcker, grillad korv med
bröd samt fika i vårt mysiga trädgårds-
café.

UpplevelsedagHitta till Lärjeåns Trädgårdar

Välkommen!

på Lärjeåns Trädgårdar
Ekevadsvägen 5, Angered

Med bil:
Kör E45 norut, mot Karlstad/Angered Centrum.
Vid Lärjemotet, sväng höger in på Lärjemotet
(E45), följ skylt mot Hisingen/Angered Centrum.
Sväng vänster in på Angeredsleden (159). Följ
skyltningen till Angereds Centrum, parkering 3
och därefter Lärjeåns Trädgårdar.

Med kollektivtrafik:
Spårvagn 4, 8 eller 9 till Angered centrum, gå in
i köpcentrat och gå förbi ICA Maxi och ut på
parkering tre på baksidan. Passera idrottsbanan
på höger sida och sväng vänster in på
ekevadsvägen. Se streckad linje på kartan:

Besök oss gärna på bloggen
http://larjeanstradgardar.wordpress.com

tipspromenad med fina priser •
sagostund • visning av

trädgårdarna • så funkar en
kompost • lär er mer om smådjur
• örter som medicin • försäl jning

• korv med bröd • café

Det här kan du göra



"Kanske finns det något mer atttitta på i växthuset. En tvätt-svampsgurka står på tillväxt.Något för en trädgårdsarbetaresjordiga nävar. Mer rapportsenare om denna märkligagurksort. Den kan ätas tror jagmen då blir det ju ingatvättsvampar . . ."
Birgitta skriver om denmystiska tvättsvampsgurkan ibloggen. Passa på att besökaväxthuset och hör henneberätta mera.

Har man tur kan manfaktiskt få se mindrevattensalamander i Lärjeskonstgjorda dammar. Följmed Tomas påupptäcksfärd ismådjurenshemliga värld.

Kryp in i lillapilkojan och lyssnapå sagotanternaJenny och Jessicasom läser sagor förde allra minsta.




