
partners skapar vi grön magi och sätter 
trädgårdssverige på kartan.

Alla kan vara med
Man behöver inte ha en perfekt besöks-
trädgård för att vara med. Det enda kra-
vet är att man håller öppet under den  
3 juli 2022 klockan 10–17. Vi förutsätter 
att man gillar att visa upp sin trädgård 
så klart, och att prata odling med andra. 
Du kan registrera din privata trädgård 
eller en offentlig trädgård – stadsparker, 
friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, 
kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker, 
plantskolor, handelsträdgårdar, koloni-
områden, koloniträdgårdar och skolträd-
gårdar. Det går bra att registrera gemen-
samma köksträdgårdar, gerillaodlingar, 
tillsammansodling vid en bostadsrätts-
förening, trädgård vid hembygds- och 
bygdegårdar– alla kan vara med!

Registrera din trädgård och anmäl din 
medverkan på svensktradgard.se. En au-
tomatisk bekräftelse skickas ut till den 
e-postadress som du angett. Mer infor-
mation kring inspirationsträffar, träd-
gårdsrådgivning och checklista får du via 
Studiefrämjandets handledare, Svensk 
Trädgårds rådgivare och nyhetsbreven 
under våren.

Besökare
Du som vill besöka trädgårdar kan någon 
månad innan start gå in på svensktrad-
gard.se och lägga upp en favoritlista med 
de trädgårdar som du önskar besöka. 
På vägen dit håller du utkik efter Tusen 
Trädgårdars affischer och vimplar!

Vi hjälper dig
Har du frågor, välkommen att kontakta 
projektledarna för Tusen Trädgårdar. 
• Studiefrämjandet, Helena Kristians-
son, helena.kristiansson@ 
studieframjandet.se
• Riksförbundet Svensk Trädgård,  
Anna-Karin Fallheden, anna-karin. 
fallheden@tradgard.org
• Trädgårdsrådgivarna ger dig svarar  
på trädgårdsfrågor. Kontakta dem på  
tel 08-758 86 36 och radgivning@ 
tradgard.org 
• Söka mer kunskap i kunskapsbanken 
på svensktradgard.se

Lise-Lotte Björkman.  Gunnel Carlson.

Föredragsserie 
inför Tusen Trädgårdar
Under våren bjuder vi tillsammans med 
Studiefrämjandet på en föredragsserie 
fylld med trädgårdsinspiration och kun-
skap. Föredragshållare är bland andra 
Gunnel Carlson och trädgårdsrådgivare 
Lise-Lotte Björkman. Föredragen live-
sänds. Inspelat material kan ni ta del av 
på svensktradgard.se/tusen och studie-
framjandet.se/tusen.

Välkommen att visa din trädgård  
– Sveriges största trädgårdsvisning 

Tusen Trädgårdar 2022 
• Sista anmälningsdag 6 juni 
på svensktradgard.se
• Trädgårdsvisning i hela  
landet 3 juli klockan 10–17
• Informationsträffar för 
medverkande trädgårdsägare
• Trädgårdsrådgivning
• Digital föredragsserie
• Sociala medier  
@tusentradgardar #tusenträdgårdar

Samarbetspartners  
Tusen Trädgårdar 2022
Tusen Trädgårdar genomförs i samarbete 
med trädgårdsjournalist Gunnel Carlson, 
Riksförbundet Svensk Trädgård, Studie-
främjandet, Sällskapet Trädgårdsama- 
törerna, Fritidsodlingens Riksorganisation 
och Rikare trädgård.

Tusen Trädgårdar 2022

R iksförbundet Svensk 
Trädgård, Studiefräm-
jandet och trädgårds-
journalist Gunnel 
Carlson arrangerar 
Tusen Trädgårdar 
vartannat år. En träd-

gårdsrik dag vi är väldigt stolta över. 
Att så många runt om i landet väljer att 
visa upp och bjuda in till sin trädgård på 
en och samma dag är unikt. Att visa sin 
trädgård är att dela kunskap med andra 
och lära av varandra. Folkbildning och 
odlingsglädje i symbios. 

Sedan starten 2010 har det blivit 
1000-tals trädgårdsvisningar, härliga 
trädgårdsmöten och utbyte av träd-
gårdskunskap i en mångfald av gröna  
oaser runt om i landet. Tillsammans 
med trädgårdsägare, besökare,  
trädgårdsföreningar och samarbets-


