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Kurs: Växthus med kretslopp och
skogsträdgård
5-7 / 12-14 Oktober

Allmänt om kursen
Tillsammans skapar vi den perfekta blandningen av lärande, skapande, praktiserande,
glädje och gemenskap.
Vi förklarar planeringsprocessen och ritningar m.m. Målet är att upplägget ska se ut på
följande vis (innehåll och arbetsgång kan förändras under byggets gång): En grund kommer
att anläggas på frostfritt djup med hjälp av en grundmur. Växthuset byggs sedan upp med till
stora delar återbrukat material, i huvudsak trä, glas och lerbruk. Växthuset ska också bli en
del av husets värme- och avloppssystem.
Vissa moment i kursen är mer teoretiska (se och lyssna) medans andra bjuder in till aktivt
kroppsarbete (valfritt). Tanken är också att skapa diskussioner för att utnyttja och
vidareutveckla den kunskap som gruppen tillsammans besitter.
Tycker man att något moment är onödigt eller ointressant är man välkommen att delta i
gårdens övriga aktiviteter. Detta kan innefatta arbete eller observationer i skogsträdgården,
djurhållningen, vegetarisk matlagning med bl.a. ovanliga fleråriga trädgårdsväxter, eller
andra aktiviteter som sker på gården såsom lek och prat. Kursen lämpar sig för alla åldrar
och kunskapsnivåer. Det går även bra att komma hela familjen, det finns gott om barn här
som alltid är leksugna.
Man kan välja att komma vilka- och hur många dagar man vill, dock är de två helgerna
sammanhängande för dem som väljer att delta hela tiden.
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Om arrangörerna
Vi som håller i växthusbygget är Dagar Groblad och Ylvali Falk Groblad som är
huvudarrangörer samt ägare till Gården Bergsnäs där kursen äger rum. Vi har bott på
gården i snart tio år och har under den tiden planterat hundratals örter, buskar och träd som
en del av vår väg mot en hållbar livsstil. På senare tid har vi renoverat vår bostad med hjälp
av framförallt lera och återbrukat material. Växthuset är en naturlig vidareutveckling av
bostaden och en del i husets avlopps- och värmesystem.
Till vår hjälp har vi Christian & Margaretha Odberger som undervisar på Stockholm
Universitet, håller egna kurser i trädgårdsdesign, arbetar som föredragshållare samt är
aktiva inom olika ideella odlingsnätverk.De har sedan 2009 på fulltid levt sina liv enligt
Permakultur-metodik och har sedan dess kontinuerligt omvandlat sina liv och den lilla 30-tals
villan de bor i (i Huddinge) till ett besjälat, mer hållbart och belysande Permakultur-exempel.
Deras kall är att arbeta för omställning och tror på att detta främst sker inifrån, genom
kunskap och insikt.

Lärandemål:
Teoretisk eller praktiskt kunskap inom följande områden: Planering av växthus: grundmur,
stomme och takkonstruktion med ett s.k. intensivt grönt tak eller takträdgård. Anläggning av
gråvatten-avlopp för tillvaratagande av spillvärme och fullt utnyttjande av vattnet.

Valfria aktiviteter:
Laga mat
Lära sig om skogsträdgården
Trädgårdsskötsel
Umgås / leka

Observera
Man skapar delvis själv innehållet i denna kurs.
Man kan komma hela familjen och även små barn och äldre är välkomna.
Delta en eller flera dagar.
Boende anordnas av deltagarna själva, vi kan rekommendera boende - kontakta Ylvali eller
Dagar i så fall.
Med reservation för felskrivningar och eventuellt kommande ändringar i detaljer.
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Priser (inkl. lunch samt för- och eftermiddagsfika)
Vuxna >15 år:

350 kr / dag
1000 kr / helg
1800 kr / två helger

Barn 5-15 år:

50 kr / dag
100 kr / helg
180 kr / två helger

Barn <5 år:

Gratis

Mer om arrangörerna
www.gardenbergsnas.se
www.grontliv.se

Kontaktuppgifter
Dagar Groblad
Ylvali Falk Groblad
Christian Odberger
Margaretha Odberger

0733 54 17 58
0768 03 77 08
0739 22 99 23
0738 04 50 39

