
TRÄDGÅRDSDESIGN & PLANERING
14-16 juni 2013, alnarp

en tredagarskurs i konsten att själv skapa 
en skön & fungerande trädgård

Kursen är en bra start för dig, nybörjare eller mer trädgårdsvan, 
som själv vill skissa och skapa något mer av din trädgård. Under tre 
dagar öppnar vi upp för sådant du inte tidigare tänkt på. 
Goda råd, inspiration och personlig handledning för hur du kan 
förverkliga dina egna trädgårdsdrömmar!

Kursen är uppdelad i tre dagar som tillsammans ger en bra grund i 
trädgårdsplanerandets och formgivningens olika möjligheter.   
Under den första kurskvällen har vi ett teoripass; trädgårdens 
naturliga förutsättningarna och möjligheter, den viktiga helheten, 
gestaltningstrix och fallgropar! Med bilder och skisser tar jag upp 
vad som är det viktigaste att tänka på - steg för steg i planeringen 
- och hur man genom växtval och utformning kan lyckas skapar en 
trädgård med just det speciella uttryck som man är ute efter. 
 Under kursens andra dag har vi praktiska övningar i rums-
upplevelse, färg och form. Övningarna ger möjlighet att testa de 
”trädgårds-trick” som kan användas för att åstadkomma en särskild 
upplevelse eller stämning. Övningarna hålls utomhus i Alnarps in-
spirerande parkmiljö. Under eftermiddagen gör vi även två besök i 
annorlunda och vackra privata trädgårdar. Här kan du få många nya 
idéer och ta del av trädgårdsägarnas egna kunskap och tankar om 
glädjen att ha en egen trädgård.
 Under kursens sista dag får du sedan möjlighet att i Alnarps-
gårdens ateljé skissa på din egen trädgård. Tillsammans med kun-
niga handledare kan du bolla och utveckla dina egna idéer. Hand-
ledarna är landskapsarkitekter och trädgårdsingenjör med stor 
kompetens. Efter denna dag har du garanterat många nya idéer 
och lösnignar för just din trädgård.

Kursen ger dig en god grunder för att kunna gå vidare i förverkli-
gandet av din drömträdgård. Tillsammans inspireras vi med råd,  
nya idéer och ännu fler trädgårdsdrömmar!

DATUM:
14-16 juni 2013
fredag kl 18-21
lördag kl 9.30-17
söndag kl 10-16

PLATS:
Kursen hålls i Alnarp med sin vack-
ra park, strax söder om Lomma 

PRIS:
4800 kr inkl moms. 
I priset ingår all mat under kursen 
(kvällsfika, härliga lunchbufféer 
& fika), skisspapper, kurskom-
pendium och besök i två privata 
trädgårdar.

MEDVERKANDE:
Kursledare: landskapsarkitekt 
Stina Linder
Medverkare: trädgårdsingenjör 
Peter Linder
Handledare skissdag: ytterligare 
tre landskapsarkitekter

Välkommen med på kursen!
/Stina & Peter Linder, Tel 0415-620 12, stina@lindersplantskola.se


