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I morgon öppnas trädgårdarna
Tusen trädgårdar
runtom i landet öpp-
nas för allmänheten
på söndag. Bertil
Burström i össjö är
en av dem som delar.
med sig av skapar-
glädjen.

Äxcelgol-na.,,Tusen träd-
gårdar" är arrangemanget
som lever upp till sitt namn.
Just så många privat4 of-
fentliga och kommersiella
trädgårdar flaggar vdlkom-
nande från norr till söder på
söndag. I nordviistra Skåne
finns det 25 platser att besö-
ka klockan ll-16, varav sex i
Angelholmskommun.

-Jag hoppas att folk ger
sigut och upptäcker alla fan-
tastiska trädgårdar som
finns. Man mår bra och det
åir roligt, vackert och krea-
tivt, säger Elisabeth Svalin
Gunnarsson, förbundssekre-
terare i Riksförbundet
Svensk trädgard, arrangör
tillsammans med Gunnel
Carlsons Trädgardsriket.

Bertil Burström i össiö
mellan lixgelholm och Kliå-
pan njuter av att skapa i sin
35OO kvadratmeter stora
trädgård. Han hoppas attbe-
sökarna ska få samma upple-
velse bland alla viixter. äam-
mar och uppfinningar som
grott fram under årens lopp.
Det senaste inslaget: en ljus-
grön toalettstol som klädd i
grdstorvor går under namnet
"Viilgödslad sittplats',.

Joakim Biörck
joakim.bjorck@hd.se
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r Bäckdalens handelsträd-
gård, Hallavaravägen 188,
Båstad.
r Killebäcksrorp, Hålarpsvä-
gen'138, Båstad.
r Änglandsgården, Sönner-
torpsvägen 41, Båstad.
rVilla Viarp, Nedre Viarps-
vägen 54, Förslöv.
r Fredriksdal museer och
trädgårdar, Gisela Trapps
väg l, Helsingborg.
I Rickard och Annas träd-
gård, Backagårdsvägen 12,
Hjärnarp.
r Trädgårdsarkirekten Ulla

Molins Trädgård, Tallgatan 6,
Höganäs.
t Härenstams trädgård,
Jonstorpsvägen 31, Jons-
torp.
r Hillesgården, Fastarp, Klip-
pan.
tKrika2234, Ktippan.
r Ingrid o Clåes öhrnbergs
trädgård, Sommargatan 26,
Landskrona.
r Koloniträdgård, ödmans-
sonsgatan 28, Landskrona.
rSpelmansgården SS,
Landskrona.
r N.Värnaplan 2, Landskro-

I Fantasins Trädgård,
Boarpsvägen 8, össjö, Mun-
ka Ljungby.
r Skogvaktarbostället Him-
melstorp, Mölle,
r Sylvias trädgård, Fornå-
kersvägen, Mölle.
tVilla Bäckabo, Rosen-
lundsvägen lZ Mörarp.
r Villa Rosenhä1, Villagatan
72,Mörarp.
rVildrosor & Höns, Hagstad,
Perstorp.
I Mellanmossens perenner.
Mellanmossevägen 102, på-
arp.

r Oas i bymiljö, Skolgatan 2,
Svalöv.
r Wideröra Gård, Vallåkra.
r Paul Jönska trädgården,
Skeppargatan 18, Viken.
r Frideborgs Boden, Änhults-
vägen 84, Åsljunga.
r Gunilla och Rolfs trädgård,
Röglevägen 288, Rögte, Äng-
elholm.
r Hedentorps plantskola,
Kullavägen 95, Ängelholm.
r Lotties trädgård, Rönne-
bodavägen 277, Ängelholm.
r Helens Gröna, Hässle-
holmsvägen 33 örkelljunga.


