
3 juli 

10-17  Tusen Trädgårdar i Tranemo Kommun…  

                …åtminstone FYRA! 
 

  

  

4 Zita och Josef’s Paradizo 
Trädgården ligger i skogs miljö med tio tal 
stora Ekar. Ca.7år gammal, under 
utveckling. Trädgården består av olika 
träd, buskar, perenner. Finns b.l.a. Platan. 
Katsura, Tulpanträd, Sekvoja, Magnolior 
och olika lönnar. Josef tfn 070-6913876 
 

3 Grimstorpets Trädgård 
En engelskinspirerad besöksträdgård på vårat vis. 
Många trädgårdsrum både för lust och nytta. 
Växthus, orangerie och odlingar.  
På ängarna betar hästarna och får i sällskap av 
hönsen. Välkommen att ta del av vår skaparglädje! 
www.grimstorpet.se  
www.facebook.com/grimstorpet.se 

1 Björnhyltans Trädgård  
Trädgården där allt samsas, grönsaker, 
blommor, örter och buskar. I växthusets 
Livsrum finns längtan till Medelhavet med 
persika, oliv, fikon, citrus och vinrankor. 

www.bjornhyltans.se  

2 Kvarntorps Trädgård 
Våffelservering i kvarnmiljö, 
vattenfall med växter, träd, 
buskar och blommor i en salig 
röra. Jättevälkomna!  

Annika tfn 073-0239758 

Tävling 
Vinn en exklusiv 

guidning för 4 personer 
i din favoritträdgård 
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