Lördag 2 augusti 2014
kl 10 - 17

Vagersta Visningsträdgård
Vagersta 26, 726 91 Skultuna
www.vagerstaperenner.se

Vi arbetar med trädgård på flera sätt:

”En trädgård är en vän du kan hälsa på när
som helst”
Sydney Eddison
… men den gör sig inte själv och visst
tar det lite tid!
Kanske vi kan vara till någon nytta?

• Vi är tillverkare av kvalitetsjord.
• Vi säljer lös och förpackad jord, bark, sten, trädgårdsutrustning, belysning och annat som kan komma till pass i underhåll och skapande av en trädgård som skänker
glädje året om.
• Vi levererar större volymer, men du kan också handla &
hämta direkt på plats hos oss.
• Vi är återförsäljare bland annat för Hasselfors Gardens
hela sortiment.
• Vi anordnar kunskapskvällar och temadagar då och då
under året.
• Vi har en visningsträdgård för inspiration och drömmar...
• Vi finns till hands som ”bollplank” och för tips och råd till
våra kunder.
• Vi tar emot studiebesök och erbjuder lokaler för möten i
anslutning till trädgården.

Program lördagen 2 augusti:
Öppet hus, k. 10-17
Vi finns på plats för information, visning och handel.
Vi erbjuder särskild guidad visning kl. 11 och kl. 15.00

Välkomna!

Vårt motto: ”En trädgård till nytta och glädje, dygnet runt, året runt!”
Vi är tillgängliga året runt, helgfria vardagar: kl: 07.00 – 16.00.
April – september har vi öppet i trädgården för handel på plats.
Se vår hemsida för mer information om tider.

Kom till Gården är en bondgårdsrunda i Svartådalen, från Karbenning till Skultuna.
Under en dag håller vi öppet hus på gårdarna i Svartådalen. Alla är välkomna för att få en inblick i hur råvarorna till vår
mat produceras. För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv
och ett andningshål för oss alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete
med LRF Västerfärnebo-Fläckebo lokalförening.
se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”

www.svartadalen.nu

