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Till alla kunder Ulriksdals Trädgård på Kivik!

Exit – Ulriksdal!
I 30 år har vi bott på Ulriksdal på Kivik och under de senaste 15 åren
har vi haft olika trädgårdsverksamheter här. Det började med julrosor
och trädgårdsvandringar. På somrarna var ”Afternoon tea” i
trädgården populära och vi har också oförglömliga minnen av mindre
konserter. Sedan blev vi allt mer intresserade av annorlunda växter;
inte minst japanska lönnar. Successivt byggde vi upp en plantskola
med udda sortiment och delvis egen produktion av växter.
Både hus och trädgård har genomgått förändringar under dessa år.
Men vi har alltid försökt bibehålla och utveckla den
sekelskiftesstämning som råder.
Nu känner vi att det är dags att satsa på något helt nytt. Den förste
april lämnar vi Ulriksdal och då väntar oss en lägenhet i gamla Ystad i
omedelbar anslutning till Mariakyrkan. Från 20.000 kvm tomt till 50
kvm uteplats. Det blir en radikal förändring! Men vi hoppas också att
det ger oss tid för de sommarsemestrar som det sägs att normalt folk
har. Vi letar nu också efter en mindre sommarstuga för att kunna ha
kvar lite direktkontakt med myllan och kanske kunna driva upp
japanska lönnar.
Ingalill med döttrar tar över Ulriksdal på Kivik. Ingalill arbetar med
kulturvård på Göteborgs Universitet och har planer på att på Ulriksdal
skapa en mötesplats för historisk konst och hantverk, med kurser i
äldre måleritekniker och dessutom ordna olika sommarkulturevents. Första sommaren blir allt i liten skala. Barnen kommer att ha
sommarkafé och kanske blir trädgården också öppen för besök.
Ingalill återkommer framöver med mera information. Har du frågor
så når du Ingalill på ingalill.nystrom@me.com.

Sida 2 av 3

Vår plantskoleverksamhet kommer att finnas kvar, fast i mycket
mindre skala.
1. Fruktpressar säljer vi som tidigare på postorder över hela
Sverige och de kan också efter beställning avhämtas i Kivik. Läs
mera här http://www.edafos.se/tradgard/butik/fruktpressintro.asp
2. Engelska urnor och statyer. Befintligt lager säljer vi ut med
start i mars månad till riktigt bra priser!!! Kontakta oss för att
boka tid för dit besök. Läs mera här:
http://www.edafos.se/tradgard/butik/urnor-intro.asp.
Små gargoyles kommer vi även i fortsättningen att sälja via
postorder; läs mer här:
http://www.edafos.se/tradgard/butik/gargoyles.asp.
Vi kan också ombesörja direktleveranser av större beställningar
(mer än 500 kg) direkt hem till er och med förmånliga priser.
3. Träd och buskar. Vårt sortiment av annorlunda träd och buskar
står nu på vinterförvaring i vårt växthus i Degeberga.
Dessa (inkl vissa lönnar) kommer vi successivt att sälja ut till
riktigt bra priser. Här finns aktuell sortimentslista på träd och
buskar;
http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/trad/sortiment%20%20trad.pdf. Kontakta oss för att boka tid för ditt besök.
4. Japanska lönnar. Vår ambition är att fortsätta och driva fram
ett brett och unikt sortiment av japanska lönnar. Dessa står nu
på tillväxt i växthuset i Degeberga. Kontakta oss för att boka tid
om du vill handla.

Sida 3 av 3

Nu håller vi på att röja, slänga och städa efter 30 års verksamhet här
och efter flytten blir det dags att inreda vår lägenhet i Ystad. Sedan
hoppas vi på tid att ta det lite lugnt och inte minst att kunna åka runt
och besöka alla andra fantastiska trädgårdar.
Under våra år med plantskola och trädgårdsaktiviteter har vi träffat
många underbara trädgårdsmänniskor och vi hoppas nu får mera tid
över till att umgås.
Vi tackar er alla för de gångna 15 åren.
Välkommen att kontakta oss om ni vill fynda på vårens utförsäljning
av träd och buskar samt engelska urnor och statyer.
Carina och Thord
---------------------------------------------Ulriksdals Trädgård på Kivik/Edafos AB
Ulriksdal
SE-277 31 KIVIK, Sweden
+46 708 706 100
info@edafos.se
www.edafos.se/tradgard

