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Läs vår nya folder om
Växtbäddar för trädgårdar

på bjälklag, tak och terasser!
Ring oss så skickar vi 

vår folder och varuprover!
Tel 040-54 22 10

www.baramineraler.se

Välkommen för att få
grönare anläggningar, 
träd, buskar, blommor 

och gräsytor.

Hannus vår På 
sofiero

Fram till den 1 maj pågår 
utställningen Hannu gör vår i 
Orangeriet på Sofiero slott och 
slottsträdgård i Helsingborg. 
Det är Hannu Sarenström som 
byggt ett vårligt landskap med 
sina älskade lundväxter och 
blomsterlökar.

I skuggan blommar många 
av trädgårdens vackraste 
växter, de kommer tidigt på 
säsongen då ljuset fortfarande 
hittar ner till marken genom 
trädens skira lövsprickning. I 
utställningen finns en mängd 
eftertraktade skuggväxter – 
allt från gullrams, skogsvallmo, 
blodrot och sällsamma vitsip
por till bedårande julrosor. Re
kvisitan kommer från företaget 
Skavanker. 

– I trädgårdsvärlden är 
skogslunden det ljuvaste som 
finns och ett eget woodland 
står högt på önskelistan i de 
flesta trädgårdar. Känslan när 
du kliver in i Orangeriet ska 
 liknas vid att gå in i en skim
rande romantisk skogsglänta, 
säger Hannu Sarenström.

Källa: Sofiero

Flera av vårens vackraste växter 
finns att njuta av på utställningen. 
Foto: Eva Sundin

Personliga 
trädgårdar 
på Giardina 
2012
g iardina i Zürich är Schweiz 

största och viktigaste träd-
gårdsmässa. I mars samlades  
295 utställare från sju länder på 
en yta av 30 000 kvadratmeter i 
fyra plan. Under fyra dagar ming-
lade de med 57 000 besökare.

Årets tema var Leben im 
Garten, som bäst översätts med 
Ulla Molins berömda titel Leva 
med trädgård. Den schweiziska 
trendspaningen visar att de 
stramt designade trädgårds-
objekten nu får vika för den 
personligt utformade trädgården, 
med plats för livet. Trädgårdera, 
umgås, leka och vila vill vi göra i 
trädgården som är vårt förlängda 
hem. 

Besökarna bjöds in i 30 utställ-
ningsträdgårdar i flera kategorier, 
som konkurrerade i jurybedömda 
tävlingar där guld-, silver- och 
bronsvalörer delades ut. I år 
premierades de utställnings-
trädgårdar där livet tog mera plats 
än den stramt snygga ytan, helt i 
linje med temat.

Nästa år är mässan den  
13–17 mars. www.giardina.ch

Cecilia Holm

Studenter från Hoch-
schule für Technik 
Rapperswil delade 
monter med den här 
bokhyllan. Där ritade 
de trädgårdar till mäss-
besökare.

Zeit zum leben (Tid att leva) 
kallade Winkler & Richard AG 
sin guldvinnande utställnings-
trädgård.


