
Axplock ur programmet 2013 för

Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele

Söndag 21 april kl 15-17 startar vi säsongen 
genom att bjuda in alla små busfrön till 
”Frökul på Kulturbotan”. Vi gör krukor av 
tidningspapper, sår frön och viker fröpåsar.

Vi medverkar förstås på trädgårdsmässan 
på Nolia i Umeå 26-28 april. Besök oss i vår 
monter.

I slutet av maj genomför vi ett skolprogram 
där barnen får så och sätta. I september 
kommer de tillbaka och får skörda och 
smaka. Årets nyhet är rödbetan 'Storuman'!

Tisdag 2 juli firas Rosens Dag på Kultur
botan. Välkommen på en guidad vandring 
bland doftande rosor!

Lördag 3 augusti blir det Trädgårdsdag på Kulturbotan - ett 
grönt och skönt Gardenparty när Kulturbotan blommar som 
bäst. Äntligen får vi välkomna författaren Karin Berglund  till 
Lappland – vi är ju så många som älskar hennes ljuvliga 
trädgårdsböcker och längtat efter att få lyssna till henne! Besök 
alla stånd med information, rådgivning och försäljning av 
växter från bl.a. Trädgård Nymyran. Häng med på kvarts
guidningar bland hitterosor, köksväxter och perenntuffingar. 
Njut av hembakt fika och provsmaka alla våra olika socker
ärter. Den här dagen är det också utlämning av förbeställda 
växter. Och blombingo med Lappmarkens trädgårdssällskap!

Ett begränsat urval av växter från Kulturbotan går att beställa 
för senare avhämtning. Gå in på vår hemsida så hittar du mera 
information under Växter-på-beställning.

Kulturbotan medverkar förstås i Skogens Dag på Gammplatsen lördag 24 augusti, och den 
5-6 oktober välkomnas alla länets trädgårdsföreningar till en konferens på Kulturbotan.

Medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård får 50 % rabatt på inträdet (visa upp ditt 
medlemskort i entrén) under den sommarperiod när entréavgift gäller för Gammplatsen, övrig 
säsong helt gratis. Kulturbotan är alltid öppen för besök - så varför inte njuta av en 
blomstrande sommarnattsvandring i trädgården?

På hemsidan hittar du mera information: www.kulturbotan.se. Kontakta oss gärna på 
info@kulturbotan.se. All praktisk info om Gammplatsens utbud och sevärdheter hittar du 
på www.gammplatsen.com. Och gilla Lapplands Kulturbotaniska Trädgård på Facebook, så 
får du veta alla aktuella nyheter - bums!

Varmt välkommen till Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele!

Glödande färger i Solromben - exempel på trädgård med samisk  
inspiration på Kulturbotan 
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