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Hej Mina Vänner! 

Jag har haft ett fantastiskt år och vill gärna dela det med er.

Så många drömmar har blivit verklighet.

Växthuset är på plats - det blev långt mycket finare, bättre, vackrare och 
användbarare (och dyrare…) än vad jag hade trott. Det var det värt! Har 
för första gången i livet kunnat skörda ”onödigt” mycket tomater. Sorterna 
Chocolat Cherry och Olivade blev utsedda till favoriter. Mums!

Samtidigt med bygget blev gårdsplanen dränerad och överskottsvattnet 
leddes till ett ”hål i marken” ute på vallen i hopp om att det kanske skulle 
kunna bli en naturlig damm. Det blev det, och trollsländorna kom :)

Dessutom dök det upp en ”prins” i grindhålet som jag tordes bjuda in; Rolf. 
Länge leve kärleken! 

Vi hjälptes åt och stängslade ut rådjuren som jag haft sådana problem med. 
Det fungerade bra ett halvår, men nu har elbolaget GEAB röjt bort en stor 
del av mitt naturliga hägn kring vallen, så nu får vi på´t igen… Därför blev 
det inte mer än två nya äppelträd planterade i äppelträdsallén. 42 av 44 på 
plats. Snart i mål. Naturstigen genom skogen blev däremot klar i hela sin 
sträckning. Lite mer röjning kring stigen blir välkommen vintermotion.

Har haft ett par sticklingförökningsträffar, en kurs Praktisk trädgård, och 
tre trädgårdsvisningar för tre olika trädgårdssällskap här hemma på gården 
Dals. Som mest var vi 55 personer samtidigt, men det blev inte trångt ;)

En riktig höjdare till avslut för säsongen var att få hålla föredraget Jord - en 
levande historia, på tre olika ställen i och kring Göteborg. Lärde mig ett nytt 
bildvisningsprogram och plockade ihop foton till föredraget. Lärorikt och 
landade väl. Hoppas att få göra fler sådana utflykter i framtiden. Det var så 
spännande.

Linnea fyller snart 18 år och har fullt upp med skola och träning och att ta ut 
riktning för framtiden. Ljuvliga unge - som hon fortfarande tillåter mig att 
säga. Tacksam mamma. Affen-fyrfoting är ständig följeslagare och fyller 9 nu

God Varm Vacker Jul och Gott Nytt År önskar Frida 
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