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Två privata samlarträdgårdar
En visningsträdgård/plantskola/konstkeramikverkstad
Ett stopp på Tygrikesbutik

Rydal – två privatträdgårdar
När vi kommer fram till Rydal delar vi upp oss i två
grupper. En börjar med ett besök hos Conny och
Marianne Assarsson. De har en välfylld villaträdgård
med woodland, rhododendron, azaleor, dammar och
bäck. De har också ofta plantor
till salu.
Det här är en välkänd trädgård
i samlarkretsar och odlarparet
är ofta ute och håller föredrag
om den. Conny är en mycket
duktig talare, kunnig och rolig.
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Den andra gruppen börjar hos Göran och Berit
Arvidsson. De har tagit över en annan välkänd
trädgård som odlats i över 60 år av Gunnar och Sonja
Kry.
Även här finns det bland annat ett artrikt woodland
men huvudnumret är en stor mängd trillium med
många olika namnsorter.
Allt som allt stannar vi i Rydal i 3 timmar.

Nyhagens Trädgård och Plantskola
Sara Brenne Artwork and Garden
Här välkomnas vi till en lantlig trädgård som ligger
granne med vackra hagmarker. Här finns mycket
perenner och lökväxter, mängder av spännande
buskar och träd på tillväxt, samt en stor köksträdgård
med fruktträd, bärbuskar, upphöjda odlingsbäddar,
drivbänkar och växthus. Stenmurar och terrasser
skapar ett bättre mikroklimat.
Här finns också en spännande keramikverkstad och
en mindre plantskola, med särskild inriktning på
magnolior! Sara är ung men väldigt kunnig.
Läs mer på http://www.brenne.se/

Skroten i
Kinna
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Vi kan ju inte åka
till Tygriket utan
att besöka en
tygaffär!
En timmes snabbstopp blir det kring lunch. Man kan
också beställa tyger i förväg om man vill ha mer tid
att välja. Läs mer på http://www.skroten.se/

Om resan
Hålltider
Bussen utgår från Grästorp och påstigning kan
ordnas i Vara, Skara, och Ulricehamn om intresse
finns.
Kl. 8.30 kommer bussen till McDonalds i Falköping.
Vid 10-tiden hoppas vi vara framme i Rydal.
Strax efter 13 stannar vi till på Skroten, och efter en
timme åker vi vidare till Nyhagens Trädgård.
Vid 16-tiden åker vi hemåt. Resan hem tar ca 1½
timme och avstigning görs i motsatt ordning som
påstigningen.
Mat och fika
För att hinna se så mycket trädgård som möjligt tar
alla med sig det vi tycker bäst om, både fika och
lunch. Det finns sittplatser på alla de ställen vi
besöker och var och en väljer själv när det är dags.
Kostar det nôtt?
Resan kostar 200 kr som betalas på till bankgiro i
förväg. Anmäl via sms/mejl till 070 56 53 892/
lena308@gmail.com. Namn, förening och önskad
påstigningsplats behövs. Mejla helst.
Platsfördelning
Fram till den 1 maj har medlemmar i Falköpings Tgf
första tjing på 35 platser och andra föreningars
medlemmar har första tjing på 15 platser. Därefter
fyller vi bussen i den ordning du har anmält dig.

