
                                                                                                               på Malmöfestivalen!

Vi tre & trädgård skapar en lustfylld grön miljö till Skivarps Gästis bod 
och omgivning i Rekozonen

I hjärtat av Malmöfestivalen ryms en skatt, ett gyllene lusthus fyllt av den läckraste choklad, 
gömt innanför bambuns smäckra bladverk.



Bambun är ett klimatsmart växtval. Den odlas ekologiskt utan gifter och bekämpningsmedel eftersom 
den har naturligt antibakteriella egenskaper. Bambuns skott är goda att äta, och dess kraftiga rotsystem 
skjuter skott med en enorm växtkraft. Av bambu kan man bygga hus att leva i, tillverka möbler att sitta i 
och golv att gå på, sy kläder att bära och mjuka lakan för skön sömn.



Tanken att alla kan odla mat i en enkel pallkrage varhelst det finns plats att ställa upp den, finner vi 
sympatisk. Vi flyttar in återanvända pallkragar i trädgården och anpassar dem till den lilla platsen där vi 
odlar bambun på höjden och örterna på tvären.

Och för lusten att odla sätter bara 
fantasin gränser! 
I borden växer kryddväxterna alltid 
nära till hands att använda direkt 
på mattallriken.



Lisbeth Andersson lägger sista handen vid sitt fantastiska hantverk - virkade spaljeer!

Trädens stammar har fått färgglada virkade 
och stickade strumpor, som spaljéer till 
klättrande växter. 
Det var tur att garnerna sparades i alla fall – 
nu kom de många till glädje! 



Välkomna in att förföras av mörk fyllig rättvisemärkt choklad 
till prasslet av bambuns rasslande blad i den smäktande malmöitiska vinden.

Efsingar, garnstumpar som blir över när man 
väver,  täcker jorden och håller kvar fukten i 
planteringarna. 

Kronor av återanvända tygremsor dansar bland 
trädkronorna likt vackra underkjolar. 
Skapade av  Mia Trane



Vitis vinifera ’Dr Schmidtman’s sockerdruva’ Goda druvor

Annueller
Beta vulgaris ssp. vulgaris v. vulgaris mangold Stjälkarnas färger är en njutning
Lactuca sativa var. capitata huvudsallat Plocka egenodlade sallatsblad till salladen

Vårt varma tack till alla som hjälpt oss! 

Vi har tagit oss an Malmöfestivalens ekologiska matgata som vi tar oss an våra andra 
trädgårdsuppdrag: 

vi lyssnar till platsen, till kundens önskemål och till våra egna idéer!

Tre ger mer

Växtlista

Perenner
Calamintha nepeta ’White Cloud’ stenkyndel Fjärilarnas favorit
Eucalyptus dalrympleana  eukalyptus (totalt vindskyddat) Vacker exot
Foeniculum vulgare ’Rubra’ bronsfänkål Skirt dillikt bladverk
Fragaria vesca smultron Det tycker både Ida och vi att barnen ska få
Monarda bradburiana temynta Underbara tofsiga bommor. Indianerna gör te på blad och blomma.
Monarda didyma ’Goldmelisse’ temynta Orange blomma som drar fjärilar
Viola odorata luktviol Kandera blommorna och dekorera tårtan

Bambu
Phyllostachys aurea metspöbambu Elegant bambu med tätt ljusgrönt bladverk
Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis Sicksackbambu Se de vackra gul- och grönstrimmiga stammarna
Phyllostachys bissetti Bissets bambu Titta på bladverket och de gröna stammarna och njut

Klättrare
Ipomoea tricolor blomman för dagen.(annuell) Blommorna blommar för en dag, men misströsta ej, imorgon slår 
nya ut
Vitis vinifera vindruva Vackert bladverk


