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Hej Mina Vänner!
Vad det är roligt, spännande och utvecklande att leva som egen företagare!
Disponera sin tid och försöka lägga pusslet så att allting får plats; en ständig
utmaning (för oss alla).
I år tog en ALMI-kurs mig till Köpenhamn i några dagar. Inspirerande.
Dessutom blev Hemsidan tradgardsfrida.se äntligen klar. Snälla, titta in och
tyck till! I vår kommer här att finnas bokningsbara kurser och event för
nästa säsong.
I början av sommaren var en hektisk period. Linnea tog studenten och
samtidigt inleddes ett samarbete med Folkhögskolan i Hemse med kursen
Trädgårdsdesign - färg och form. En femdagarskurs som också kommer att
erbjudas sommaren 2019 i deras program. Jättekul.
Den extrema sommartorkan tärde nog på de flesta av oss, men blev också en
nyttig erfarenhet. Har sedan jag flyttade hit till gården Dals år 2013 arbetat
medvetet för en fungerande vattenhushållning som inte inkluderar
grundvattnet, trots att jag har egen brunn. Hängrännor har kommit upp och
stuprör har kompletterats med vattenutkast för att kunna samla regnvatten i
tunnor. Vid växthuset finns dessutom två stora IBC-tankar (1kbm var med
nät runt) för att förse odlingarna. På friland vattnas i princip bara
nyplanterade och ännu inte etablerade plantor. Annars är det jorden och
placeringen vi behöver arbeta med.
Trimmade mitt föredrag: ”Vatten- villkor för liv” med bilder och fick hålla
det för Trädgårdsamatörerna på Gotland. Tack!
När mörkret började falla kom ljuset till Levide socken. Vi har fått ett
elljusspår! Naturligtvis var jag med och sponsrade en stolpe. Ser pärlraden
av ljus i skogsbrynet. Det används flitigt.
Vad som roar mig mest just nu är planering och anläggning av en Fjärilsoas
mellan kurslokalen (gamla stallet) och växthuset. Här är ljuvligt varmt och
lä. Hoppas på ett myller av pollinerande insekter och att få njuta av de
underbara flygande juvelerna.
Hoppas att vi ses! tradgardsfrida.se
God Jul och Gott Nytt År!!!
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