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Hej Mina Vänner!

Ett litet brev ville jag bifoga julhälsning i år. ”Slår på stort” som en del i mitt 
firande: Nästa år har jag haft företag i 30 år!!!  Tänk va’! Sedan 50 år fyllda, 
för två år sen, har allting fallit på plats och jag lever lycklig på min lilla gård 
Dals i Levide socken på södra Gotland (mitt emellan Klintehamn och 
Hemse).

Här kan jag utveckla trädgårdsplaner, dona och fixa och lägga till rätta för 
att mer och mer kunna bjuda hit folk på trädgårdskurser, visningar och 
work-shops av olika slag, som en del i mitt företagande. Det är så roligt!

Gården består av,  förutom ett litet gammalt bostadshus (byggt typ 1850), en 
stor ladugård i vinkel (där hälften var renoverat till stall), ett hönshus, ett 
magasin och några andra småbyggen, tre hektar åker i form av vall och ett 
hektar skog i änden på åkern.

Stallet renoverar jag till kurslokal, gödselplattan bakom ligger åt söder - 
gissa om här är varmt och gott (exklusive gödsel... ;) ) för fika och partaj. 
Delar av åkern har små trädgårdsrum i vardande som tex: Rosariet, 
Dammrummet, Köksträdgården, Lustgården och snart börjar jag på 
Björkdungen, och kanske att det blir några rader vinrankor nere mot 
skogen, där det är så varmt och gott jämt. Och så vill jag bygga växthus. Har 
kikat på ett som skulle passa perfekt.... Får se när tid, ork och slantar finns 
till hands.

Till skogen tar man sig via äppelträdsallén. Till dags datum har jag hunnit 
plantera 34 st av 44 som får plats innan allén är komplett. De är av olika 
sorter, så här blir smakprovningar framöver... :) I skogen blir det en 
naturstig.

Dotter Linnea, snart 16 år, och hunden Affen deltar efter tid och lust; mest 
som åskådare, med glada tillrop och voff. Lycka är att få göra det som lockar 
en att göra, vilket i mitt fall innebär ”slow gardening” MED naturen, utan 
mer maskiner än absolut nödvändigt av hänsyn till kretslopp, daggmaskar, 
fjärilar, fåglar, humlor och bin etc. De, våra vänner, behöver vi vara rädda 
om. Lär mig mer och mer för varje dag som går, bland annat av att göra och 
iaktta vad som sker. Experimentlusten tar aldrig slut.

God Jul och Gott Nytt År!!!        Varma hälsningar, Frida 
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