Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till bussutflykt i

Sörmland
lördagen den 11 augusti 2018
Program:
•

Första stoppet på resan är Solveig och Börje Sehlins 2200 kvm stora trädgård utanför
Eskilstuna. Det är en relativt nyanlagd trädgård i gammal miljö. En trädgård med
damm, surjordsrabatter och många gångar där något nytt lurar om hörnet.
www.besokstradgardar.se/sehlingardens.html

•

Därefter går färden till Leif och Margareta Moby i Flen. De har en ca 1700 kvm stor
trädgård där ett berg utmanar och ger möjligheter till ett varmt och skyddat klimat.
I trädgården finns flera dammar, varav en med fiskar, en liten bäck, vattenfall,
växthus, flera stenpartier samt en japaninfluerad del. Se bilder och videor på
http://www.besokstradgardar.se/mobygardens.html

•

Lunchen intar vi på Flens Golfklubb på Nortorps Golfbana. Det finns en fiskrätt och
en kycklingrätt att välja på. Ange på anmälningen vilken rätt du väljer.

•

Efter lunch åker vi till Linuddens Trädgård utanför Nyköping. Björn Cederlund har
skapat en plantskola med många ovanliga växter som kan vara svåra att hitta någon
annanstans. Vi får 10% rabatt när vi handlar och det går att betala med kort.
www.linudden.se

•

Sista stoppet på resan, där vi dricker eftermiddagskaffe, är hos Helen och Jan
Lenninger i Vrena. Det har tagit 25 år att förvandla den stora trädgården på 8000
kvm från en grön matta till många trädgårdsrum med olika miljöer. Det finns en
imaginär sandstrand, öppna ängar, trollska vattensystem, böljande rabatter,
skuggområden och uppstammade träd att titta på. Våren 2011 erhöll de tredje pris i
TV8:s program "Trädgårdstoppen". Det finns många bilder på
http://lanningetradgard.blogspot.se/

•

Sedvanligt lotteri i bussen.

Pris: 500 kr/person. Då ingår buss, lunch, inträdesavgifter samt för- och eftermiddagsfika.
OBS! Resan genomförs endast om minst 40 resenärer deltar! Vi har plats för 50 personer.
Avresa från Arosvallens entré Vasagatan, mittemot Blåsboplan, kl. 07.30.
Gratis parkering finns på Blåsboplan. Beräknad hemkomst ca kl. 19.45.

Välkommen med din anmälan senast den 20 juli till www.vasterastradgard.se/event
Fyll i det formulär som visas och ange i meddelanderutan om du vill ha kyckling eller fisk
eller någon form av specialkost. Alla som anmäler sig får en bekräftelse och därefter skall
inbetalning ske.
Inbetalningen, 500 kr/person, skall vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast den 3 augusti
Ansvariga: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86 och Berit Karlsson 070 663 15 60.

