Program - Permakulturkurs 28-29 september på Holma gård i Höör
Anmälan senast 9 september
Kursledare: Esbjörn Wandt (permakulturdesign) och Britta Nylinder (perenna grödor)
Läs mer om Skogsträdgården på Holma: http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/?page_id=6)
Tid: Från kl. 12.00 på lördag till kl.13 (ca.) på söndag. Kursen hålls på Stiftelsen Holma i Höör.

Program
Lördag 28 september
12.00 Samling och presentation av deltagarna och nätverket
12.30 Lunch
13.30- 17.00 Permakultur, Esbjörn Wandt
Vad är permakultur? Hur går designprocessen till? Exempel på permakultur design.
Hur kan permakulturprinciperna användas i olika skala; allt från hemträdgård till
större jordbruk? Praktisk övning.
(Fikapaus kl 15.00)
18.00 Middag
Nätverkssnack på kvällskvisten: utbyte av idéer och tid att umgås, och kanske en
kvällspromenad om vädret tillåter!
Söndag 29 september
Frukost 7.30 – 8.15
8.30 -10.30 Perenna grödor, Britta Nylinder
Vad är perenna grödor? Fördelar, lämpliga arter och sorter. Hur kan man göra en
perenn trädgård i liten skala? Vad är en skogsträdgård? Hur kan man ta egna fröer
och föröka perenna växter själv?
10.30 – 11.00 Fikapaus
11.00 – 12.00 Guidad rundvandring i Skogsträdgården på Holma
12.30 Lunch och avslutning

Information
Kursen är kostnadsfri och deltagarna betalar bara för mat och logi. Kostnaderna betalas kontant på
plats.
Resa dit Det finns bra förbindelser med tåg till Höör. Holma ligger i utkanten av Höör, på gångavstånd
från järnvägsstationen (ca 2 km). Se karta på nästa sida.
Logi på Stiftelsen Holma. Det finns 8 enkelrum, ett dubbelrum, och ett stort rum med 6 sängar i en
sidobyggnad. Pris för enkelrum är 250 kr/natt, och i dubbelrum/sovsal 200 kr/person. Lakan kostar
30 kr extra.
Det finns även ett vandrarhem ca. 2,5 km från Holma: Grottbyn Vandrarhem och Camping Höör
• Tel. 0413-55 32 70
Kontakt och frågor: Eva-Lena Rådberg, 0707-66 00 60, eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Karta - Stiftelsen Holma i Höör
Gångväg från järnvägsstationen markerad med blå linje.
http://www.hitta.se/stiftelsen+holma/h%C3%B6%C3%B6r/Lgj2XXvvvm?vad=Stiftelsen+Holma

Kontakt och frågor: Eva-Lena Rådberg, 0707-66 00 60, eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

