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Var med 
och återskapa 
herrgårdsparken 
vid Årås säteri!
Årås säteri, med anor från 1500-talet, var under lång tid 
Ulricehamnsbygdens förnämsta herresäte. Herrgårdsbygg-
naderna ägs idag av Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn. 
Upprustning av den igenväxta parken pågår under ledning av 
kända och erfarna trädgårdprofiler.

Den 30 april till 2 maj är första kurstillfället som fortsätter 
14-16 maj 2021. Sex spännande och intressanta dagar för dig 
med ”gröna fingrar”, där arbetet i parken varvas med mat-
nyttiga odlingstips, föreläsningar och studiebesök i intressan-
ta trädgårdar. 

Det är i första hand en praktisk kurs som varvar trädgårds-
hantverket med diskussioner. Du kan välja att vara med 
på båda, eller en av dem. Trädgårdskursen vid Årås säteri 
arrangeras av Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn, i samarbete 
med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Handledare och 
experter som du 
möter är bland andra:
NILLA BYGDÉN
trädgårdsmästare Vinsarp, 
Lönnarp

ANNA THEORIN
Trädgårdsmästare, Lerum

ELSE-MARIE STRESE
Biolog, agrarhistoriker och 
författare, Julita Gård

Oavsett vad du har för odlings-
erfarenheter eller bakgrund så är 
du välkommen. Växtkännedom 
genomsyrar båda kurstillfällena 
och du får såklart chansen att ställa 
frågor, utbyta idéer och finslipa 
dina färdigheter. Om du inte har 
egen odlingsmark kan du ”låna” en 
liten jordlott på Årås.



Kurstillfälle 1 
30 april - 2 maj
Fokus vid det första tillfället ligger på 
köksväxtodling, (planering, jordbearbet-
ning, gödning, tillverkning av växtstöd 
och sådd) samt plantering av buskar, 
frukt och prydnadsträd. Vi startar årets 
dahlieodling, firar valborg med en brasa 
och lär oss att ympa träd, fläta odlings-
korgar och att föröka genom sticklingar.

Kurstillfälle 2
14 - 16 maj  
Fokus vid det andra tillfället ligger bl a 
på att anlägga köksträdgården och vi lär 
oss att föröka sticklingar, får lära oss om 
humle och hur en gräsmatta anläggs och 
förbättras. Och så skapar vi en färgspra-
kande blomsterrabatt med växter från 
vårt ”gröna kulturarv”.



Välkommen på 
trädgårdskurs!
DATUM : 
Kursen genomförs 30 april - 2 maj 2020 och 14 - 16 
maj 2020. Du kan välja att delta vid ett eller vid 
båda tillfällena.

KOSTNAD :
Alternativ 1: 
Deltagande vid ett av kurstillfällena kostar 1900 
kr, 
då ingår mat tre dagar, logi i eget rum två nätter i 
Årås pittoreska STF-vandrarhem.

Alternativ 2: 
Deltagande vid båda kurstillfällena kostar 3500 
kr, då ingår mat sex dagar, logi i dubbelrum fyra 
nätter i Årås pittoreska STF-vandrarhem.

Alternativ 3: 
Deltagande för närboende exklusive logi, frukost 
och kvällsmål. 1 kurs: 1100 kr, 2 kurser: 2000 kr

DELTAGARE : 
14  eller så många som restriktionerna tillåter. 
Inga förkunskaper krävs.

PLATS : 
Årås Kvarn och Vandrarhem ligger i Västra Gö-
talands län, Ulricehamns kommun, Kölingareds 
socken. 
På kartan hittar man platsen Årås nästan mitt i 
triangeln Ulricehamn-Falköping-Jönköping.

Vid frågor: info@araskvarn.se
www.araskvarn.se
Instagram: @araskvarn



Anmäl dig senast 
den 15 april:

info@araskvarn.se
(+46) 0723 - 29 11 51
www.araskvarn.se

i samarbete med:


