
ALSTA TRÄDGÅRDAR 
En gammal handelsträdgård där 
numera en villaträdgård inryms i en 
gammal ”dubbeltolva” där det 
tidigare odlades tomater och 
sommarblommor. Ytterligare 
växthus/orangeri och kafégård finns 
med olika växter.

KRÅKVILAN 
Kråkvilan är en gammal avstyckad 
jordbruksfastighet mitt i det 
uppländska kulturlandskapet. Här 
bygger Marianne och Pekka en 
trädgård för både nytta och nöje. 
Odling av grönsaker, frukt och bär som 
används i kaféet. Det finns också gott 
om plats för perennrabatter i olika 
form och färg.

GULA STALLET 
Perenna grönsaker, örter, blommor och bär som 
används till kaféets mat & bak.

LUNDELLSKA GALLERIET 
Lundellska Galleriets trädgård ligger i Karleby 
och började byggas upp till en visningsträdgård 
för omkring sex år sedan. I trädgårdsintressets 
begynnelse fick allt vara med – men med tiden 
har den blivit mer sparsmakad. Gunilla skapar 
olika rum för trevnad och ändamål i sin trädgård. 
Eftersom hon också arbetar med skulptur blir 
dessa ett naturligt inslag i det gröna. Hon tycker 
att det bästa med en trädgård är att den aldrig 
blir färdig, utan är ett livslångt förhållningssätt 
till naturen, blommorna och jorden.

MÄLBY TRÄDGÅRD 
Mälby Trädgård odlar grönsaker, rotfrukter och 
snittblommor på friland. Sedan mer än 40 år är 
odlingen helt ekologisk. Det mesta av skörden 
säljs på Bondens marknad i Tessinparken i 
Stockholm.RESTA GÅRD 

Resta är en KRAV-certifierad gård med en 
nyplanterad äppelodling i spaljé, en ung 
sparrisodling och frilandsodling av grönsaker 
under uppbyggnad. Vi ser till att gårdens djur 
hjälper oss i arbetet och vi visar ex hur grisar bökar 
och bereder jorden, mjölkkorna producera 
värdefull gödsel och bina hjälper till med 
pollinering. Under dagen gör vi en rundvandring i 
odlingarna och tittar på det vi gör för den 
biologiska mångfalden och för att gynna det 
naturliga samspelet som finns i en ekologisk 
odling. 

SUNNANSJÖ GÅRD 
Gårdens trädgårdsverksamhet har tre delar: 
1) Odling av grönsaker för husbehov och 

försäljning  
2) De egna trädgårdsprojekten som spiller 

över in i skogsbrynen och ut på åkrarna.  
3) Uppdragning av fruktträd, andra träd, 

buskar och perenner för försäljning och de 
egna projekten.

TANT GRETAS TRÄDGÅRD 
Tant Gretas trädgård är en liten trädgård på en 
gammal bondgård i Grinda, Torstuna. Det gamla 
gårdstunet invid de timrade byggnaderna har 
bevarats och intill bostadshuset har en liten mer 
formell trädgård med ett trettiotal gammeldags 
rosor och äldre perenner anlagts samt en 
friliggande uteplats med medelhavskänsla. 
Bakom bostadshuset övergår trädgården via en 
pergola till ängsmark med fruktträd i det som 
tidigare var kalvhage.
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