
Träd-
gårds-
kurser
2023
Årås säteri

Välkommen på 
trädgårdskurs! 
Datum: 
Kurser anordnas 5 - 7 maj 2023 samt 26 - 28 maj. 
Båda kurserna startar fredag morgon, 9.00, och 
avslutas söndag eftermiddag, 16.00. Du kan välja 
om du vill vara på en eller båda kurserna. 

Kostnad: 
Alternativ 1: 
Delta vid ett kurstillfälle - 1 900 kronor. 
I det ingår mat tre dagar samt logi i dubbelrum 
två nätter i Årås pittoreska STF vandrarhem. 

Alternativ 2: 
Delta i båda kurserna - 3 500 kronor. 
Då ingår mat sex dagar, logi i dubbelrum fyra 
nätter i Årås pittoreska STF vandrarhem. 

Alternativ 3: 
Deltagande för närboende utan logi, frukost och 
kvällsmål (lunch och fika ingår). En kurs: 1100 kr. 
Två kurser 2000 kr 

Deltagare:
Max. 14 deltagare. Inga förkunskaper krävs. 

Plats:
Årås säteri, med kvarn och vandrarhem, ligger i 
östra delen av Ulricehamns kommun, nästan mitt 
i triangeln Ulricehamn-Falköping-Jönköping. 

OR-kod till karta
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Huvudbyggnaderna och parken i fd. Årås säteri 
ägs, sedan 2011, av bygdegårdsföreningen 
Årås kvarn.  
Den stora herrgårdsparken ingår i nätverket 
”Trädgårdar i Väst”. Under kursdagarna är du 
med och utvecklar den historiska parken till 
dess forna prakt. Den nära kontakten med 
våra handledare och de övriga trädgårdsentu-
siasterna på kursen ger inspiration, kunskap 
och erfarenheter som du sedan kan omsätta i 
den egna täppan.  

Anmäl dig senast 
16 april 

info@araskvarn.se 
(+46)072-329 11 51 

eller 
Elina Reiver  

(+46)073-846 27 32 

www.araskvarn.se 
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Välkommen på kurs -  
i parken vid Årås säteri ! 

Det vackert belägna Årås säteri välkomnar 
dig till två spännande och inspirerande träd-
gårdskurser under våren. Den första är helgen 
5-7 maj, den andra 26-28 maj. Du väljer själv 
vilken – eller kanske båda.  

Mat och logi i föreningens kvarn och vandrar-
hem.  

Tre eller sex dagar med intressanta  övningar, 
diskussioner, föreläsningar med mängder av  
matnyttiga odlingstips väntar. Arrangör är  
Bygdegårdsföreningen Årås kvarn.

Kurs 1 
5 - 7 maj 
Fokus vid denna kurs ligger på att förbereda 
odlingsytorna, vi pratar kompost, gödsling 
och växtval.  Kortare inslag om ympning,  
odling/skötsel av rosor och snittblommor 
samt besök hos trädgårds-entusiast. 

Kurs 2 
26 - 28 maj 
Vi lär oss fläta odlingakorgar och växtstöd. 
Sysslar med utplantering av frostkänsliga 
växter. Anlägger årets dahlieodling, övar på 
sticklingsförökning, pratar om skötsel av träd 
och buskar, samt en hel del annat. Exempelvis  
studiebesök i trädgården vid Vinsarps säteri.

Handledare och experter 

Anna Theorin 
Trädgårdsmästare på Theorins trädgårdar, 
Lerum/Göteborg

Elina Reiver 
Trädgårdsmästare på Vinsarp/Lönnarp,  
Dalum 

Jessica Berglund
Digital kreatör och blomsterbonde,  
Ulricehamn 


