
WORKSHOP
Skapa din trädgård

13-14 JUNI



13-14 JUNI 2020

Mari och Jeanette bjuder in till en tvådagars workshop i 
trädgårdsplanering. Workshopen hålls hemma i Maris 
trädgård i Vallby utanför Enköping. Trädgården ger den 
perfekta inramningen till och möjligheten att lättare 
visualisera dina tankar i verkligheten.

Vi kommer att under två dagar utforska trädgårdens alla 
hörn och jobba med de frågor ni tar med er. Ni ska få 
möjlighet att jobba fram en plan för er egen trädgård.

WORKSHOP

SKAPA DIN TRÄDGÅRD



ANMÄLAN

❖ Anmäl er på mail: info@marimagnusson.se 
senast den 30 maj 2020. 

❖ Kostnad: 4500 kr, inbetalas senast 5 juni 2020.
❖ Då ingår lunch, fika och middag Dag 1 samt frukost, 

lunch och fika Dag 2. 
❖ Boende ingår på närbeläget B&B. Först till kvarn för 

enkelrum, sedan gäller del i dubbelrum.
❖ Tider: Ankomst 12:00 och vi håller på till långt in på 

kvällen. Dag 2 börjar kl 10:00 och slutar kl 18.
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Program

Dag 2
Arbete med den egna träd-
gården alternativt en fiktiv 
trädgård. Kort genomgång 
med fokusområden med 
gruppen. Eget arbete med 
stöd av Jeanette och Mari. 
Lunch 
Fortsatt arbete. Genom-
gång med input från grup-
pen. 
Avslut.

Dag 1
Presentation. 
Lunch
Genomgång av trädgårdens 
olika delar. 
Upplev trädgården och känn 
in rummen. 
Fika
Fortsättning av genomgång-
en och analys av vad man 
själv önskar, hur stor plats 
det tar, vilka möjligheter som 
bjuds.
Skapa Din Moodboard och 
lista dina önskningar
Middag (där det kan bli en 
del trädgårdssnack...)
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INFO

❖ Övernattning sker på Lidingby Bed&Breakfast 
http://www.lidingby.nu/boende/som ligger endast 5 
minuter från Vallby. Här ingår även en härlig 
frukostbuffé innan Dag 2 sätter igång med att jobba 
med den stora uppgiften, Din trädgård.

❖ Hitta hit: Vallby 8, 745 98 Enköping https://
cutt.ly/QydemyM

❖ Meddela om ni har någon form av allergier.  
❖ Avbokning: Skulle du bli sjuk får du pengarna 

tillbaka. Se nästa sida:
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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.
Vi kommer att gå igenom trädgårdens olika delar och var-
för och hur man ska tänka på dem. Vi kommer att prata 
om önskningar och prioriteringar. Vi kommer att använda 
oss av hela trädgården hos Mari som ett fantastiskt fullska-
lelaboratorium. Här kan man se hur hon skapat olika mil-
jöer och höra hur hon tänkte när hon skapade dem.  

Vår önskan med denna workshop är att den ska stärka, in-
spirera 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.

Utöver detta hoppas vi att vi ska ha en mysig helg tillsam-
mans med likasinnade och glada deltagare.
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Vilka är vi?

Jeanette är utbildad husarkitekt som både drivit eget och jobbat 
på stora arkitektbyråer. Hon har ritat villor, ombyggnader och 
helst kopplat till trädgårdar. Många års erfarenhet, ett starkt 
trädgårdsintresse tillsammans med ett arkitektoniskt öga gör 
planeringen lustfylld och trädgården vacker. Hon är alltså inte 
trädgårdsarkitekt men har gedigen kunskap och många års 
erfarenhet av att planera trädgårdar. Vi kan nämna att hon 
ursprungligen kommer från Älmhult och menar att en vacker 
trädgård inte är några få förunnat utan att det är något alla ska 
få uppleva. 

Mari bor sedan tio år i ett fantastiskt gammalt skolhus på landet 
utanför Enköping. Här har hennes 6000 kvm stora trädgård 
långsamt fått växa fram. Hon har grävt, planterat, provat sig 
fram och trädgården är i ständig förändring. Här hittar man 
otaliga rosor, vallmo, klematis och sommarblommor. I 
köksträdgården frodas bönor, rotsaker och annat. Hon har vid 
flera tillfällen haft öppen trädgård.  
Mari är till yrket fotograf  och har jobbat för flera av de stora 
magasinen. 
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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 planerar att kunna utföra workshopen. Vi 
kommer att vara utomhus till största del. Vi kommer att hålla 
avstånd i möjligaste mån.

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

Skulle detta hända önskar vi att ni meddelar detta så snart som 
möjligt så att vi kan säga till nästa person på reservlistan. Vi har 
såklart förståelse för att man kan bli sjuk nära inpå. Har du då 
någon vän som vill gå uppskattar vi detta annars får du såklart 
pengarna tillbaka.

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

Samtidigt önskar vi att vi kan fylla kursen för att klara det 
ekonomiskt. 

Jeanette & Mari


