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Skapa ditt eget uteliv efter dina behov, 

förutsättningar och önskemål!

Behöver din trädgård anpassas efter dig och inte du efter den? 

Blir det inte att du tillbringar den tid du vill på din uteplats för att det 

inte finns möjlighet att göra det du önskar eller har behov av där?

Under denna kursdag får du hjälp med att styra upp ditt hemmaliv 

ute plus en massa kunskap och inspiration förstås!



Emma Ershag, trädgårdsingenjör

Norrländska Trädgårdar

Emma hjälper dig att förstå var du ska börja för 

att få trädgården till din med tema, användning 

och skapandet av trädgårdsrum med dess 

byggstenar.

Vi tar fram en moodboard över din trädgård och 

jobbar med trädgårdsritningar (ta med en 

skalenlig sådan över din trädgård) med 

handledning av Emma.

När dagen är slut har du med dig en 

moodboard, en enklare skiss över trädgården 

och massor av inspiration!

• Vad vill du göra i din trädgård?

• Vilka rum behövs?

• Trädgårdens byggstenar

• Ditt trädgårdstema

• Workshop ritning och moodboard



Linda berättar om hur du kan tänka när du 

inreder din entré, balkong, altan, uterum och 

växthus. Det blir allt från odling av ätbara 

växter till möblering plus en massa inspiration 

förstås. 

Vi avslutar med en workshop där man får göra 

sin egen ritning och moodboard på sin plats 

ute, med personlig rådgivning av Linda.

• Förutsättningar för din uteplats

• Vad ska din plats ute ha för funktioner

• Möblering

• Belysning

• Inspiration till möbler och inredningsdetaljer

• Odla ätbart i kruka

• Växtval, inspiration och vad funkar vart

• Workshop ritning och moodboard

Linda Marklund, inredningsstylist

Älvsbacka Inrederi



Information!
Kursen hålls på Risbergsgatan 2 i Skellefteå

söndag 29 mars 2020 kl 10-17

Anmäl dig genom att mejla info@norrlandskatradgardar.se

och betala 2 450 kr inkl moms till bankgiro 5662-8662. 

Senast 2 mars vill vi dock ha din anmälan. 

Först till kvarn gäller, begränsat antal platser. 

OBS! Anmälan är bindande.

I deltagaravgiften ingår fika och lunch, samt ett kompendium 

med alla bilder vi visar med plats för egna anteckningar. 

För de som vill finns möjlighet till middag efteråt, där vi äter gott 

och diskuterar dagens upplevelse. Kostnad 350 kr inkl moms.

Du kan förstås också anmäla någon annan, om du vill ge bort 

kursen som julklapp eller present. 

Ange vid anmälan då också deltagarens namn 

och mailadress samt vilket datum det är ok 

för oss att skicka ett informationsmejl.

Välkommen med din anmälan!

Välkommen att hänga 

med oss på en rolig dag 

med massor av kunskap 

och härlig inspiration!

mailto:info@norrlandskatradgardar.se

