Till dig som är medlem i Hortikulturens vänner
TRÄDGÅRDSDESIGN
Har du just skaffat trädgård, byggt ett nytt hus eller vill förändra den trädgård du redan har? Du
kanske har en gammal trädgård som du vill göra mer spännande och lättskött eller en som du
kan börja planera från grunden? Vill du bli inspirerad till att själv skapa i trädgården och lära
dig mer om trädgårdsmästeri & trädgårdsdesign?
Vi tror att det finns många i föreningen med stort intresse att lära mer, och styrelsen för
Hortikulturens vänner vill därför pröva att ordna en lite längre kurs, där vi kan få möjlighet att
tränga ner lite djupare i olika ämnen kring trädgård. Kursen är tänkt att innehålla ett tiotal
kurstillfällen utspridda över hela 2020. Vi siktar på ca 8 kvällar med tre timmar per kväll, samt två
heldagar förlagda till lördag.
Kursen kommer att genomföras i samarbete med Ida Eriksson, som kommer att vara lärare och
ansvarig för kursinnehållet. Ida Eriksson är utbildad trädgårdsarkitekt på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp. Efter utbildningen har hon arbetat på Botaniska trädgården i Uppsala
och Göteborg, och som trädgårdsmästare i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Ida driver företaget
Trädgårdslängtan, som jobbar med konsultationer, detaljerade gestaltningsplaner och förmedlar
kunskap inom trädgårdsmästeri och trädgårdsdesign genom kortare och längre kurser.
Vi siktar på att begränsa antalet deltagare till ca 15 för att få hög kvalitet på kursen, men måste få
minst 12 deltagare för att få ekonomin att gå ihop, och för att kunna genomföra kursen.
Lokal kommer troligtvis att vara i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Eventuellt blir några av
kurstillfällena förlagda till annan plats i samband med studiebesök etc.
Föreningen avser att subventionera kursen för att så många som möjligt ska kunna delta. Vi
uppskattar att kostnaden kommer att vara ca 1900 kr per person om vi blir 15 deltagare. Detta täcker
hela föreläsningsdelen i kursen. Egna kostnader vid ev studiebesök, ev litteratur, måltider etc
tillkommer.
Har du frågor, önskemål om innehåll eller synpunkter kan du kontakta antingen Marianne Yxell
0762466498 eller Lasse Järvsén 0707484629.
Inbjudan skickas ut per mail i månadsskiftet augusti/september till dom som tidigare har anmält sin
mailadress till föreningen, och inbjudan presenteras även i det programblad som skickas ut till alla
per vanlig post i början av hösten.
Om du är intresserad så gör en preliminär anmälan senast fredagen den 27 sept på mailadressen:
info@hortikulturen.org med namn, adressuppgifter, mailadress och telefonnummer.
Under oktober återkommer vi sedan med fastställd kurskostnad, kursprogram och fastställda dagar
för de olika kurstillfällena till dom som visat intresse.
Om du fortfarande vill delta i kursen ska du då omgående göra en slutlig anmälan och betala in
halva kursavgiften. Resterande del av avgiften ska betalas 6 månader senare.

Kursinnehåll:
Målet med kursen är att du ska lära dig trädgårdsdesignens grunder och få
verktyg att tillämpa det på en verklig trädgård. Under kursen lär du dig om
trädgårdsväxter och planering, att kunna göra en planering av rätt växt på rätt
plats, efter färg, form, storlek och odlingsegenskaper. Se fram emot en
inspirerande kurs som sätter fart på dina tankar, idéer och kreativitet!
Trädgårdsinspiration
Vi går igenom olika stilar i trädgården, hur man jobbar med trädgård och teman och
hur man hittar sin egen trädgårdsstil.
Huset, omgivningen & förutsättningen
Vi går igenom hur man skapar en trädgård som hänger samman med huset och
omgivningen och hur man på bästa sätt jobbar med förutsättningarna.
Stommen i trädgården
Vi bygger upp en stomme i trädgården med hjälp av golv, väggar och tak. Vi jobbar
med rumsligheten i trädgården.
Färg och form i trädgården
Hur designar man med grönt? Vi går igenom hur man arbetar med färgerna och
formerna i trädgården för att skapa vackra gröna miljöer.
Växtkomposition
Vi lär oss om växter som passar i villaträdgårdar, vi går igenom bra och tåliga
perenner som är anpassade för olika delar av trädgården. Vi jobbar med att skapa
spännande, hållbara och formstarka planteringar.
Årstider
Vi jobbar med årstiderna och lär oss hur man jobbar med dessa i designen av
trädgården.
_______________________________
Preliminära dagar för kursen:
Start lördag den 18 jan 2020, heldag
tisdag 18 februari, kväll
tisdag 17 mars, kväll
tisdag 14 april, kväll
tisdag 12 maj, kväll
lördag 29 augusti, heldag
tisdag 15 sept, kväll
tisdag 13 oktober, kväll
tisdag 10 nov, kväll
tisdag 8 dec kväll, plus avslutning

