
25-ÅRSJUBILEUM!Bli en Öppen Trädgårdare  
– du med!   
Det är fritt fram för alla att vara med i evenemanget Öppen 
Trädgård! Har du bara en välskött, unik, udda, rolig trädgård eller 
en täppa som på annat vis har något att visa upp, välkommen 
med din anmälan! Sista dag att registrera sig för Öppen Trädgård 
2018 är den 3 juni. Du anmäler enkelt din trädgård genom att gå 
in på www.land.se/oppentradgard

Varmt välkommen till 25-årsjubilerande Öppen Trädgård 
med Land 2018 – vi ser fram emot en riktig trädgårdsfolkfest 
söndagen den 15 juli!  

Läs mer 
på www.land.se/oppentradgard

Följ även vår Facebooksida Öppen Trädgård med Land 
www.facebook.com/oppentradgard

Öppen Trädgård arrangeras av tidningen Land  
och sponsras av Willab Garden.
Tidningen Land ges ut av LRF Media AB. 
Läs mer på www.land.se

Välkommen!
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Öppen Trädgård med Land  
– hela Trädgårdssveriges  stora folkfest

 i samarbete med



Hela Öppen Trädgård-listan  
på nätet
Under våren uppdateras listan av årets deltagande Öppna 
Trädgårdar löpande på www.land.se/oppentradgard  
Där kan du också söka på trädgårdsadresser i just ditt län. 

Alla medverkande trädgårdar 
publiceras också i en lista i tidningen 
Land nummer 27/28, som utkommer 
fredagen den 29 juni.  

Du kan också följa det  förberedande 
arbetet bland alla Öppna Trädgård- 
deltagare på vår Facebook-sida Öppen 
Trädgård med Land. Där kan du också 
löpande se bilder från trädgårdarna och hålla kontakt med alla 
nya trädgårdsvänner!

Åk på Sveriges mest  
spännande trädgårdsodyssé    
Oavsett om du är intresserad av grönsaksodling, perenn-
rabatter, alpina rariteter, växthustips eller glittrande dammar 
– här får du ditt lystmäte bland både rufsiga och välkammade 
tomter. Kort sagt, för dig som är det minsta trädgårdsintresserad: 
Detta är ett unikt tillfälle för dig att träffa likasinnade!

Ett besök i en Öppen Trädgård är helt gratis, och det bjuds 
ofta frikostigt på idéer, kunskap och upplevelser. Många träd-
gårdsägare delar gärna med sig av tips – och säljer ibland både 
fröer, småplantor och kaffe på den egna tomten. 

Evenemanget brukar locka uppemot 100 000 besökare över 
landet och ofta planerar odlingsentusiaster sina semestrar efter 
var i landet de öppna trädgårdarna är belägna. 

Årets stora trädgårdshändelse! 
Öppen Trädgård med Land är en av Sveriges mest folkkära 
sommartraditioner, då landets många trädgårds- och odlings-
intresserade privatpersoner bjuder in allmänheten till sina 
fantastiska täppor. 

I år äger Öppen Trädgård med Land rum söndagen den  
15 juli, då engagerade trädgårdsägare i hela landet slår upp sina 
grindar och välkomnar alla intresserade att titta på prunkande 
rabatter, odlingar och delar generöst med sig av både  kunskap 
och inspiration. 2018 arrangeras Öppen Trädgård för 25:e 
 gången i ordningen!

Den 15 juli klockan 12.00 
smäller det! Då svingar nära 
hundra privata trädgårds-
grindar upp och välkomnar 
besökare till landets mest 
spännande torpar-, koloni-, 
köks- och villaträdgårdar.

Oavsett om du befinner dig 
nära havet, i fjällen eller djupt 
inne i skogarna – i sommar 
är det inte långt till närmaste 
 Öppen Trädgård!


