
WORKSHOP
27 SEPTEMBER

Skapa din trädgård



27 SEPTEMBER 2020

Välkommen till en workshop i trädgårdsplanering. 
Workshopen hålls hemma hos mig i Kullavik, söder om 
Göteborg. Trädgården ger den perfekta inramningen till 
och möjligheten att lättare visualisera dina tankar i 
verkligheten.

Vi kommer att i en liten grupp gå igenom de viktigaste 
strukturer du bör känna till för att lyckas med din egen 
trädgård. Du kommer sedan med min hjälp att rita upp 
och planera din trädgård med hjälp av ny kunskap och 
nya insikter.

WORKSHOP

SKAPA DIN TRÄDGÅRD



INFO

❖ Hitta hit: Kullaviks Korshamnsväg 2A, 429 31 
Kullavik. Tel: 0733-745430

❖ Meddela om ni har någon form av allergier.  
❖ Anmälan är bindande. Skulle du bli sjuk får du gärna 

skicka en vän.
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Har du en trädgård du inte riktigt vet hur du ska få mysig, 
hur du ska göra för att den ska passa dig och din familj? 
Saknar du ännu en trädgård men längtar till den dag du 
har en och är ivrig att börja utforska möjligheterna redan 
nu. Vet du inte i vilken ände du ska börja?  Ja, då är denna 
workshop för dig.
Jag kommer att gå igenom trädgårdens olika delar och  
varför och hur man ska tänka på dem. Vi kommer att  
prata om önskningar och prioriteringar. Vi kommer att  
använda oss av hela min trädgård som ett  
fantastiskt fullskalelaboratorium. Här kan man se hur jag  
skapat olika miljöer och höra hur jag tänkt när jag skapade 
dem.  

Min önskan med denna workshop är att den ska stärka,  
inspirera och visa att det är möjligt att skapa något man 
trivs med utan att det kostar en förmögenhet, att det tar 
rimligt med tid och att det inte är så svårt.



ANMÄLAN

❖ Workshop söndagen den 27 september 2020.
❖ Anmäl er på mail: info@mygreengarden.se 

senast den 22 september 2020. 
❖ Kostnad: 2800 kr, inbetalas senast 25 september 

2020. Faktura skickas så snart du anmält dig.  
❖ Då ingår lunch, fika och kaffe.  
❖ Tider: kl 10:00 - 18:00
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Program

Presentation av mig och workshopen. 
Föredrag - Genomgång av trädgårdens arkitektoniska delar. 
Upplev trädgården och känn in rummen.  
Rundtur i trädgården där jag visar på olika exempel. 
Lunch
Eget arbete och analys av vad man själv önskar, hur stor plats 
det tar, vilka möjligheter som bjuds.
Skapa Din Moodboard och lista dina önskningar.
Tips på stilar och passande växter
Arbete med den egna trädgården alternativt en fiktiv trädgård.  
Eget arbete med stöd av mig. 
Fika
Fortsatt arbete och uppritning av en plan för din trädgård.
Avslut

mailto:info@mygreengarden.se
mailto:info@mygreengarden.se
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Vad behövs?

Du kan komma utan några förkunskaper. Ta med penna 
och anteckningsbok. Har du möjlighet är det bra om du 
har med dig en ritning över tomten och måtten på den. 
Likaså var huset är placerat. Då kommer vi att hinna 
längre. Foton från olika vinklar underlättar när vi tittar 
på den tillsammans. Du kan också ha med en dator om 
du vill visa något du inspirerats av. 

Vem är jag?

Jag heter Jeanette Gustafsson-Möller, är utbildad 
husarkitekt som både drivit eget och jobbat på stora 
arkitektbyråer. Jag har ritat både villor, till- och 
ombyggnader. Detta helst kopplat till trädgårdar. Jag har 
många års erfarenhet av trädgårdsuppdrag och ett starkt 
trädgårdsintresse. Detta tillsammans med ett 
arkitektoniskt öga gör planeringen lustfylld och 
trädgården vacker.  
 Jag kommer ursprungligen från Älmhult och menar att 
en vacker trädgård inte är några få förunnat utan att det 
är något alla ska få uppleva och ha tillgång till.
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Återbudspolicy

Då vi befinner oss i en situation vi inte kan råda över vill 
vi göra det bästa av den. Vi kommer att vara utomhus till 
viss del. Vi kommer att hålla avstånd i möjligaste mån och 
inomhus är det spatiösa rum och flera ställen att jobba 
vid. Handsprit finns.

Känner man sig minsta sjuk av något slag ber jag att man 
avbokar. 

Anmälan är bindande så kan man själv hitta en vän som 
vill gå i ens ställe går det bra. Alternativt kan ni meddela 
mig så kan jag se om det finns personer på reservlistan 
som kan komma på kort varsel.

Vi hoppas och tror att alla tar sitt ansvar för både sig själv 
och sina medmänniskor. 

Jeanette 


