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"Allt som allt en mycket behändig, fin liten bok till dig själv eller kanske som present till en nybliven
trädgårdsägare." Odla.nu Praktisk hjälpreda och inspiration! Trädgårdskalender är den enda i sitt slag: en
underbart vacker och inspirerande bok för alla trädgårdsentusiaster - både för nybörjaren och den mer erfarne,
för balkongen inne i stan och den stora trädgården på landet. Trädgårdskalender är på en gång en praktisk
hjälpreda där du kan dokumentera dina erfarenheter och en källa till inspiration som räcker året runt. I flera år
kan du skriva ner vad du gör i din trädgård och sedan dra nytta av dina erfarenheter.
Varje månad får du tips på vad du kan göra i trädgården, växthuset eller i krukorna inomhus samt läckra
recept som tar tillvara det som just då finns i trädgården eller naturen. Varje sida i boken är som ett konstverk i
sig, prydd med ljuvliga färgteckningar av Ingrid af Sandeberg. "Genomtänkt och vacker bok, med en lyckad
balans mellan finstämda illustrationer och plats för egna anteckningar." Allt om Trädgård Ingrid af Sandeberg
är känd illustratör och har illustrerat bl a Vår kokbok och en rad böcker om äpplen. Stella Westerlund är
konsthistoriker och trädgårdsskribent och arbetar på riksförbundet Svensk Trädgård. Annika Åberg har arbetat
med reklam och information.
I år ska den bli bättre än någonsin. Press & återförsäljare Nedan hittar du vår bildbank samt vårt nyhetsrum
med samlade pressreleaser och information.
Solen skiner och temperaturen stiger. Välkommen till Blomsterlandet. Oscarsbergs Trädgård hittar du i
Nyköping, alldeles intill Anderslunds koloniområde bredvid Katrineholmsvägen, på vägen till Nyköping

Skavsta Flygplats. Välkommen till Blomsterlandet. Hos oss finner Du tips & skötselråd för att lyckas bättre
med blommor & trädgård. Med några enkla knep anpassar du kragen till dina behov. Solen skiner och
temperaturen stiger. I stan, trädgården eller på stugtomten – med pallkrage odlar du enkelt och var som helst.
Biltema Biltema erbjuder ett brett sortiment för hela familjen inom bilreservdelar/tillbehör, mc, verktyg, kemi,
bygg, båt, fritid, hem och teknik. Hos oss finner Du tips & skötselråd för att lyckas bättre med blommor &
trädgård. Välkommen till Blomsterlandet. Sex plusgrader och gräsmattan gror. Upp till 20 sorters frukt
klarar ett normalstort äppelträd. I år ska den bli bättre än någonsin. I stan, trädgården eller på stugtomten –
med pallkrage odlar du enkelt och var som helst. Oscarsbergs Trädgård hittar du i Nyköping, alldeles intill
Anderslunds koloniområde bredvid Katrineholmsvägen, på vägen till Nyköping Skavsta Flygplats. Press &
återförsäljare Nedan hittar du vår bildbank samt vårt nyhetsrum med samlade pressreleaser och information.
Biltema Biltema erbjuder ett brett sortiment för hela familjen inom bilreservdelar/tillbehör, mc, verktyg, kemi,
bygg, båt, fritid, hem och teknik.

