Herrljunga trädgårdsförenings kryddträdgård
Ört/Kryddträdgård anlagd 1995 med ca 20st olika växter. En äppelodling med gamla inympade västgötasorter. Detta inbäddat i en
Hembygdspark med kulturväxter och gamla välvårdade hus.
Harabergsgatan 15, Herrljunga
Välkomna!
Tel: 0705807642

Lillemors trädgård
En trädgård utan exotiska eller sällsynta växter men med en variation av
idéer och lösningar som däremot är sällsynta. En blandning av allt på
1100 kvadrat.
Man hittar alltid något nytt att fästa blicken på eftersom trädgården
består av olika rum för olika aktiviteter. Koppla av i den lugna delen, njut
av spirande grönsaksodling och strosa i den öppna delen för olika
arrangemang. I den inglasade altanen värmer man sig från kalla vindar.
Andregatan 2, Herrljunga
Välkomna!
Lillemor, tel: 0702170226

Jeanettes trädgård
En inhägnad trädgård med gräsytor för lek och platser för lata stunder,
kanske vid dammen för att titta på guldfiskarna. Öppna ytor men ändå
lugnt och ombonat.
Pioner, lite rosor, buskar i rabatterna, stenparti och stenbeläggningar för
underlättande av trädgårdens skötsel. Och naturligtvis ett uterum att
njuta i när sommarvärmen har tagit paus.
Åsgatan 3, Herrljunga
Välkomna!
Jeanette Forsberg

Tusen trädgårdar 1 juli 2018
1 juli blir en dag med trädgårdsglädje i fokus, då inspiration och kunskap
kan delas av riktigt många. Nybörjare och entusiaster kan mötas och
inspirera varandra. Det blir en härlig trädgårdsdag där vi har möjlighet
att lära om trädgård, att visa och se trädgårdar, upptäcka vår gröna
artrikedom och skapa många intressanta trädgårdsmöten.

Öppna trädgårdar i Vårgårda och Herrljunga
I Vårgårda och Herrljunga trädgårdsföreningar är det nio trädgårdar som
håller öppet den här dagen. En kort introduktion och vägbeskrivning
hittar du här i foldern. Övrig information om dagen och fler trädgårdar
finns på http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/.
Åk och besök så många trädgårdar du har tid och lust till. Du behöver
inte föranmäla dig utan grindarna står öppna och du är välkommen
mellan 10-17.
Du kan följa evenemanget på sociala medier, lägg gärna upp bilder och
tagga med #tusenträdgårdar

Brittas rosenträdgård

Västergården Trädgård

Hästgård på landet med rosenträdgård. Ca 1000 m2 tomt plus lite av
hästhagarna, där finns det ca 150 olika sorters rosor, en del ovanliga.
Damm med näckrosor, litet stenparti och surjordsland.
Vittene Charlottenberg 1 är belägen mellan Alingsås och Vårgårda. Från
E20 söder, ta av vid Hols kyrka, under järnväg, förbi sågen och över ån.
Ta höger vid trevägskorsning. Du är framme när du ser vimpel och skylt.
Välkommen!
Nisse Ringström, tel: 0322-62 24 64

Här förökar och odlar trädgårdsmästare Anna Larsson rosor på friland.
På sommaren blommar det ute på fältet! Här finns en visningsträdgård
med rosor, pergola, växthus, damm och grönsaksodling. Vi säljer
egenodlade ekologiska rosor i kruka! Det finns både gammaldags- och
modernare sorter. När det är Öppen Trädgård håller barnen sitt lilla Café
i trädkojan öppen!
Bergstena Västergården 1 ligger utmed väg 1890, ca 15 km utanför
Alingsås och 12 km från Vårgårda. Skylt "Rosor säljes" syns utefter
vägen.
Välkommen!
Anna Larsson, tel: 0701 498 540

Ängatorp
En trädgård med anor från 1800-talet med stora lövträd och
orgelbundna rabatter med många gammaldags buskrosor och perenner.
Här finns också ett grönt buskage med gångar, en kryddträdgård och en
ängsmark med nattvioler och prästkragar. Från lusthuset på höjden har
man utsikt över det mesta.
Ängatorp Gård 3 ligger mitt emellan Alingsås och Vårgårda. På vägen
mellan Östadkulle och Lagmansholm svänger man mot Vittene och sen
ner till Ängatorp.
Välkommen!
Karin Engstrand, tel: 076 102 69 85

Kerstins trädgård
En kuperad trädgård ca 1200 m² med variation av växter, klängrosor,
perenner och sommarblommor. Pelargoner och fuchsior i krukor. En
trevlig altan för fika, som jag bjuder på.
Remvägen 16 beläget i Lagmansholm mellan Alingsås och Vårgårda.
Ring gärna för vägbeskrivning
Välkommen!
Kerstin Boström, tel: 0739 69 15 09

Källsgården

Vår trädgård – vårt paradis

Trädgård med blommor, bär och grönsaker på landet. Pioner och vallmo
blommar. Ärtor, morötter och rödbetor växer i grönsakslandet. Vinbär
och hallon finns. Vi ser trädgården som vårt vinterskafferi. Prata gärna
odling med oss.
Horla, Källsgården 2, från E-20 sväng mot Annelund vid Godisgruvan
Hol. Sväng nästa gång mot Horla sedan skyltat. Från Borås åk över
Stenatorp sedan mot Horla.
Välkommen!
Sven och Irene Wennergren, tel: 0322-923 41

Det här är en trädgård med lummiga gröna rum där dammens
vattenglitter syns mellan löven. Stora träd, buskar, perenner och rosor.
Här styr färg och form växtvalen.
Saxtorp 3, Vårgårda, kör E 20 norrut från Vårgårda Rasta, ta
förstaavtagsvägen till höger (mot Tumberg). Ca 600 m in ligger
trädgården rakt fram i korsningen.
Välkommen!
Anne-Lie och Janne Sjögren, tel: 070 676 54 29

