TrädgårdsFrida, Landskapsarkitekt Frida Tollerz

Julbrev 1:a advent 2016

Hej Mina Vänner!
Det har varit ett spännande och utvecklande år, 2016, då jag firat 30 år som
företagare. Lever lycklig på min lilla gård Dals i Levide socken på södra
Gotland (mitt emellan Klintehamn och Hemse).
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 har gjorts om till kurslokal med 7 meter långt planteringsbord och
kristallkrona i taket. Skulle bara göra rent den ärvda klenoden och fann en
bra krok i stalltaket. Väl där hade jag inte mage att ta ned den. Det blev så
fint! I stället fick det stora ärvda dalabordet hamna inunder. Här har nu
hållits två trädgårdskurser, tre workshops om jord och ett par
trädgårdsvandringar i sommar.
Deltog i arrangemanget Tusen Trädgårdar och det kom 70 personer den
dagen för att titta på trädgården. Oj oj oj. Rosariet blommade så vackert
trots att rådjuren reducerar prakten till hälften. Lurar på hur man bäst motar
bort dem...
Drömmar från i fjol har gått i uppfyllelse. Björkdungen är planterad och
grund för växthus är färdiggjutet. Huset kommer i vår. Längtar!
När grävare ändå var här blev det en stor ”grop” på åkern där
dräneringsvattnet släpps. Tror och hoppas att det blir en bevattningsdamm
av överskottsvattnet. Fint i dessa vatten-spar-tider, och jag längtar efter
trollsländor.
Höll förresten ett nytt föredrag: ”Jord, en levande historia” under året som
gick och har fått beställning på ett om vatten som ska hållas i vår passande :) Ligger helt i linje med min önskan att sprida kunskap om
naturens kretslopp och hur vi kan odla i samarbete med naturen. Det är så
spännande.
Hur har det då gått med äppelträdsallén? Årsbokslut blir 40 av 44 på plats.
Hej Hopp, God Jul och Gott Nytt År!!!
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