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L-lju lhae ke n
Vöridens bösta hondredskcp
för sit skyfflc grusgångcir och
tr"ödgcrdslcnd, kr:niskörnirig
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Perfekt ergonomi
som ovlosicre
hondleden.Ger
bötke kroft
och precision i

trödgÖrdslondet.
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INSPIRATION

Grottaförhaffe
rnrreenonnÄR DET skånska namnet på en nersänkt uteplats med

stensatta sidor där muren omstuter och ger skydd i ett utsatt [äge.

Den är också en föregångare titl bersån, ett stags stenberså med en

uppmurad rundel i stätlet för växter som häck. Skyddande större
träd finns gärna intitt, med ptanteringar och växter runt om
etter i krukor som pynt. Men det är funktionen, hur den används, och
vindskyddet som är viktigast.

Platsen kan också kattas "grogg-grop" eller "sotgrop" beroende på

hur den används. Kaffegrottan förekommer som ett givet instag
framföratlt i ätdre skånska trädgårdar.

MOBEL

SoI och
smide
SOL- OCH LOUNGESTOLEN

Dolce ingår i kottektionen
Renåssans med hand-
gjorda, rostskyddsbe-
handtade och putver-
[ackerade smidesmöbler
från Ftorens, 8950 kr,

Cadabra Design.

BOK

Drömtrödsard
iSmålsnff
Trädgården vid Drömmens av
Sten & Katarina Dun6r (Prisma 2005)

r EN LrrEN sroesclÄNra i Småtand
skapade paret Dundr en unik trädgård.
Mer tanttigt och vildvuxet kunde det
knappast bti, och utgångspunkten är
platsen vid kyrkohemmanet Dröm-
mens. Med historiska trädgårdsrefe-
renser får det titta ta ptats i det stor-
stagna, och resuttatet gör den här
platsen och trädgården attdeles unik.
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NY ogrösbrönncre
för engÖngsfloskor.
Snygg, greppvönlig
med töndaren direk'
vic tummen /
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Vä1

PHrs rffiåsw<M

L-modellen
luckro yior,
nöro din vöxter

lij!:

Bosse Roppnes fovorit Leno lsroelssons fovorit
Årets trödgÖrdsbok 20 1 0

"Grönsoksodling"

Direkt r jordsäekenl
l{ rul<orna placcras clirei<t

i säcl<e n. []nl<elt atr vatte n

och göclsla urc'd största

precisiolr.

I(r:Lrkorna säljs i 3pack:
{'a: 2B()lir

j handrecls[<ap ef,ter behov
R-modellen
för djupluckring

Lors Kronz fovorit
Wijtrödgårdor
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Saea Redskap AB rer. oL74 40076

och snöpiogning

Kör så det ryker!

Extro tillbehör:
Se vÖro demofilmer och
priser på hemsidcn
www.sveoredskop.se

Fris 2499:-
inkl 25 cm skör

Se återförsäljare på www.svearedskap.se


