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senaste åren. Här frnns en 40 m
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1ång dubbel rabatt, örtagård,
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rosarium, damm, kaffegrotta under
arbete och en mängd andra
projei, . Budona ha r fårt ert egtrL
rum och trädgårdsmästaren Per
Loander er .aoatl. FörsLa pro-ektet
zoo5 blev en rabatt med gräsgång
i mitten. En kastanj planterades
som blickfång och det första
rummet hade skapats. Sen har det
ena rllmmet efter det andra
tiilkommit. Rummen har i sig gett
upphov till mellanrum, där det bor
harar, fasaner, igelkottar, Paddor
och andra djur. Vinden på slätten
tämjs delvis med goliatpoPPel.
Förutom kaffegrottan finns flera
andra sittplatser för vila och
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V sn-ngslrädgård Irad fle-a 1oo
olika sorters fruktträd och bärbusJ,ar. Hä'frnns möjJ'gher atl insp rtr
ras och provsmaka. Vi har 16o
sorters äpp en. har. orr, l virren.
svarta, röda, gröna och vita vinbär,

hallon, körsbärsplommon, vin, kiwi,
körsbär, mullbär, fläder, rönnbär,
pe'si ka. b1å bär. honungsbä r.

silverbär

e"I

11yckor m^r

...

sG3{å YRiis}Gån*x*
KARLsFÄLrsvÄcEN 138

z7r 98 vsr.o
o7o3-42 27 70
.!::r

:-: ' -:.

'r

Sprungen ur leråkern har trädgården på 5 3oo m'vuxit fram de
20

njutn'rg. Det frnns också "n

gammai del med väl uppvuxna
häckar, gräsmattor och fruktträd.
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!ll.::'*:En liten täppa som är under

utveckling. Miniången anlades
zooB o"h blir lite mer "fä rdig" för
varje år. Rabatter med olika
färgtema.
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14oo m'trädgård med flera rum.
Spännande köksträdgård, stort
kryddland med olika örter. Växthus,
patio med olika pelargoner och
andra växter i krukor. Altan med
medelhavskänsla med hjälp av
murar och växter så som olir,träd.
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Fantasins trädgård fascinerar och
inspirerar med sin porlande bäck,
*P--^ vatteniall
-r^**^- vLlr
^: .^ udrrrrrrar
^ ^L rrrorr94
>lrrd
över kala berghällar invid ekar, alar
och lummig grönska. Skulpturer
och installationer som roar och
oroar längs vandringslederna över
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Trädgård med buxbom, singelgångar, rosor, perenner och
sommarblommor. Gården är från
senare delen av lBOO-talet och
växtvalet därefter. Allt detta
inramat av stengärden och fält med
ekologisk vallodiing och betesmarker till våra får och vår häst.

kriger. Här1igr lummig och grön
u nder sommaren och bjuder på
många stoltheter: en gigantisk
blodbok, en lika stor tysklönn, en
hästkastanj, en typisk skånsk

EVÄ-MONÄ OCH
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r. Natun rädgård med da mmar. bäck
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och vattenfall. Stenparti med stora
stenblock. Skogsstig genom rodo-
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Kaffestuga med trädgård uppbyggd
av camla Derenner. B1.a. sådana som

byttes mellan fljcirorna Lundgren
och Sofrero under Gustav vI Adolfs
tid. Nya blommor tillkommer från
odlare.

FREDRIKSDÄL MUSEER
OCH TRåDGARDAR
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BOTANISK TRÄDGÅRD

På Fredriksdal frnns unika trädgårdar och parker. RosenLrädgård med

över z50 sorters gammaldags rosor
och en köksträdgård med gamia
so"ters crönsaker. frr r kt och bär.
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