
Aktiviteter 2018
Med förbehåll för ändringar, för mer information besök www.fladergarden.se eller 

www.facebook.com/fladergarden. Klicka här för övriga öppettider 

Söndagen den 26 februari kl. 13:30 - Nybörjarträff 

Pelargonföredrag i kaffestugan 

Är Du nyfiken på pelargonernas värld? Kom och få svar på dina frågor. 

Anna-Maria från Pelargonhuset visar bilder och delar med sig av tips och tricks  

inför den kommande pelargonsäsongen.  

ALLA – både nybörjare och redan etablerade pelargonälskare är hjärtligt välkomna. 

Efter föredraget håller vi öppet i drivhuset.  Vi har pelargoner till försäljning.  

Söndagen den 18 mars kl. 11-16 – Våffelsöndag 

Vi tjuvstartar säsongen med vårens första Fläderblomsvåfflor.  

Det finns många sticklingar på gång i drivhuset. 

Vi har plockat fram ett urval och det är bara att välja – här finns något för alla smaker.  

Kom och låt dig inspireras!  

11:30 och 13:30: i drivhuset visar vi hur man beskär och klipper sticklingar av pelargonerna. 

Vårens trädgårdsmässor 

Vi medverkar på alla mässorna med många olika sorters pelargonsticklingar 

9-11 mars Jönköpings Trädgårdsmäss, Elmia

20-22 april Smålands Trädgårdsmässa, Tipshallen Växjö

27-29 april Trestads Trädgårdsmässa, Arena Vänersborg

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  

Påskdagen den 1 april – Äggakakesöndag 

Säsongens första äggakakesöndag.  

Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon. 

Endast förbeställning på telefon: 070-54 816 90 

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. 

http://www.fladergarden.se/
http://www.facebook.com/fladergarden
http://www.fladergarden.se/pelargonhuset/oppettider/


Söndagen den 20 maj – Äggakakesöndag 

Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon.  

Endast förbeställning på telefon:  070-54 816 90. 

I Pelargonhuset är det full fart och här finns det många olika sorters pelargonsticklingar och pelargonplantor. 

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! 

Midsommarhelgen  

Midsommardagen den 23 juni – öppet 13-17 

Söndagen den 24 juni – 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.  

Söndagen den 22 juli – Äggakakesöndag 

Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon. 

Endast förbeställning på telefon: 070-54 816 90. Kom och ställ frågor om dina pelargoner, skötsel och allt 

annat som har med pelargoner att göra. Pelargonkaka i kaffestugan. 

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 19 augusti – Äggakakesöndag 

Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon. Endast förbeställning på telefon: 070-54 816 90 

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. 

Söndagen den 16 september kl. 13-16 – Äggakakesöndag 

Säsongsfinal – passa på att äta äggakaka och Flädervåfflor. 

Äggakaka, endast förbeställning på telefon: 070-54 816 90. Hela eftermiddagen serveras våfflor i 

kaffestugan. Fortfarande finns det pelargoner i drivhuset.  

Tänk på att vissa sorter passar bra i höstkrukorna.  

15-16 december kl. 13-16 - Julstämning på Flädergården 

Båda dagarna visar vi vår samling av Schlumbergera, Julkaktusar och Rhipsalis.  

Vi bjuder på årets Fläderglögg och i kaffestugan serveras det Fläderblomsvåfflor. 

Söndagen den 16 december – Äggakakesöndag 

Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon. 

Endast förbeställning på telefon: 070-54 816 90


