Välkommen till

Flädergården
Sveriges första stora fläderodling
Kaffestuga & gårdsbutik
Unika egentillverkade fläderprodukter
Presentförpackningar & företagspresenter
Fiske & ställplats

Pelargonhuset
700 sorters pelargoner
Ovanliga och traditionella sorter
Utställning & försäljning
Kurser & föredrag

Flädergården är ett lantbruk där vi istället för spannmål odlar
fläderbuskar. För mer än 25 år sedan började vi plantera
vår fläderodling. Blommor och bär plockas manuellt och tas
tillvara i vårt hemkokeri.
Drick en kopp kaffe i vår Kaffestuga. Prova vår specialitet
fläderblomsvåfflor med fläderbärssylt och vispgrädde.
Vi fortsätter fjorårets succé med Äggakakesöndagar.
Endast förbeställning, senast lördag eftermiddag, om Ni
önskar äta Äggakaka.
Handla i vår Gårdsbutik, fläderprodukter från våra naturligt
odlade blommor och bär, allt hantverksmässigt tillverkat
efter gamla recept.
Köp en Presentförpackning eller beställ Företagspresenter.
Finns i flera olika storlekar. Vi tillverkar efter Era önskemål.
En unik och säkerligen uppskattad gåva.
I Pelargonhuset på Flädergården finns det omkring 700
olika sorters pelargoner att beskåda. Här har du möjlighet
att se många ovanliga och några mycket ovanliga sorters
pelargoner. I vårt drivhus har vi färdigrotade sticklingar,
plantor och ”färdiga” pelargoner till salu.
Bokning av grupper, vi tar gärna emot grupper, stora som
små. Plats finns för upp till 100 personer.
Välkommen att besöka oss på
Flädergården och Pelargonhuset

Aktiviteter 2018

Med förbehåll för ändring, för mer information besök www.fladergarden.se
Påsk, Skärtorsdag- 29 mars-2 april kl. 11-16 – Årets sticklingsfest
Säsongspremiär! Drivhuset är fullt av pelargoner – många nya sorter.Nu börjar
pelargonsäsongen på allvar. Fläderblomsvåfflor hela påsken och på påskdagen
Tisdag 1 maj kl. 13-17 Tema Doftpelargoner
I Pelargonhuset är det Doftpelargonernas dag. Smaka, känn och dofta på de olika
pelargonerna. Doftpelargonerna kan användas både till bakning och matlagning och
är vackra och dekorativa i både krukor och rabatter. Pelargonkaka i kaffestugan.
Kristi Himmelfärdshelgen Torsdag 10-13 maj kl. 13-17 – Tema Hängpelargoner
OBS! Extraöppet fredag 11 maj
Vi delar med oss av tips och tricks för att få hängpelargoner som i Tyrolen.
Plantera i amplar, krukor och balkonglådor, man kan aldrig få för många
pelargoner. Tänk på att även andra pelargoner kan användas som på samma sätt –
kom och få idéer.
Lördag-söndag 2-3 juni samt onsdag 6 juni kl. 13-17
Engelska och änglapelargoner
Kom och se de vackraste engelska- och änglapelargonerna. En färgprakt utan
dess like. Få tips om hur de ska skötas för att blomma rikligt hela sommaren. En
pelargon att bli glad i!
Midsommardagen den 23 juni – kl 13-17
Söndagen den 25 juni – Midsommarhelgen /Äggakakesöndag
Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon.
Endast förbeställning på telefon: 070-54 81690
Sommar på Flädergården! 1 juli-19 augusti - Pelargonpassion
Nu blommar det både ute och inne på Flädergården. Kom och låt dig inspireras
av pelargonernas mångfald. Blommor, blad, färg och form i oändligt många
kombinationer. Se hur doftpelargonerna i uteplanteringen artar sig.
4-5 augusti kl. 13-17 - Pelargoner i rabatt
Annorlunda sätt att plantera pelargoner. Se hur vår uteplantering med olika sorters
pelargoner har artat sig under sommaren. Få nya idéer och låt dig inspireras att
plantera pelargoner på nya sätt.
Söndagen den 9 september kl. 13:30 – Vinterförvaring
Pelargonföredrag i kaffestugan. Hur ska jag övervintra mina pelargoner på bästa
sätt?Efter föredraget, frågestund och rundvandring i drivhuset bland höstens
pelargoner.
Program för sommar och höst 2018
Se www.fladergarden.se eller följ oss på www.facebook.com/fladergarden/

Öppettider 2018
Påsk		
April

	   Skärtorsdag – Annandag Påsk kl. 11-16

		   Söndagar kl. 13-17

1 maj - 17 juni		   Onsdag – torsdag kl. 13-17 samt lördag – söndag kl. 13-17
18 juni - 30 juni		   Endast lördag – söndag kl. 13-17
		   Öppet midsommardagen 23 juni
1 juli - 19 augusti		   Måndag – torsdag samt lördag – söndag kl. 13-17 		
			  
OBS! Fredagar stängt.
Extraöppet 2018		   1 maj, Kristi himmelsfärdsdagen 10 maj, 11 maj,
			

Nationaldagen 6 juni, Midsommardagen 23 juni, 17 sept

Julöppet 2018		   15-16 december kl. 13-16
Äggakakesöndagar	  1/4, 20/5, 24/6, 22/7, 19/8, 16/9 och 16/12
Annan tid efter överenskommelse, bussar och större sällskap förbokas.

För information och beställning ring
070-54 816 90 (Anna-Maria) eller 0708-104 624 (Per)
Flädergården 1407, 288 90 Vinslöv
Besök vår hemsida och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på www.fladergarden.se

Följ oss på www.facebook.com/fladergarden/

Varmt välkommen!

