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Trädgård & 
Kreativa Rum

09.00–15.00
BLOMQVIST, Bodövägen 210, Lepplax
Blomqvist är känt för ett stort och ovanligt 
sortiment. Specialiteter är förutom perenner och 
prydnadsbuskar bl.a. gammaldags, ovanliga och 
vinterhärdiga äppelsorter, nyheter bland frukt och bär.

09.00–13.00
PETTERSSONS TRÄDGÅRD, Ytteresse
Petterssonsvägen 33, 68820 Esse
Här hittar du binderier, snittblommor och säsongens 
blommor. I butiken finns också ett stort urval 
inredningsartiklar.

10.00–14.00
AKLEJA, Purmovägen 316, Sisbacka
Passa på att kika ini Purmos blomsterhandel. Här 
hittar du blommor, binderier och arrangemang. 
Förlängd öppethållning under lördagen. Akleja 
ligger vägg i vägg med MH Lastu, ett stenkast från 
Lundagård och nära Fma Glenn Sundstedt.

10.00–14.00
LUNDAGÅRD, Purmovägen 330, Nederpurmo
Lundagård säljer gamla och nya inredningsdetaljer, 
vintagekläder, antikt, gamla möbler och 
byggnadsvårdsprodukter så som fönster, dörrar, 
linoljefärger och beslag. www.lundagard.fi

10.00–18.00
HANTVERKSHÖRNAN MHLASTU, 
Purmovägen 316, Sisbacka
Öppet hus hos Sisbackas nya företagare. 
Hantverkshörnan MHLastu utför 
ytbehandlingstjänster och snickeriarbeten med 
förkärlek för traditionella verktyg och arbetssätt. Kom 
in och titta på pågående projekt, har du tur hittar du 
kanske en unik och restaurerad möbel att köpa. Vill 
du vässa din gamla sax eller kniv? Ta med så fixar vi 
det för 5€/kniv eller sax. www.mhlastu.com

10.00–16.00
FMA GLENN SUNDSTEDT, 
Västerbackavägen 6, 68930 Purmo
Smaka på olivolja, rapsolja, hallon- och 
mangovinäger. Specialerbjudanden i butiken. 
www. glenn.fi 

09.00–19.00
EDE’S LUSTGÅRD, MajLen Ede, Överpurmo, 
Vilobacka, Grindbackavägen 27
En stor trädgård som växt fram runt bostadshus och 
på en åker intill. Edes lustgård är handikappvänlig, 
har inga höjdskillnader och mycket gräsmatta, så 
man kommer fram med både rullstol och rullator. Här 
odlas mycket ätbart men även blommor. Under årens 
lopp har pelare och murar av sten växt fram. I den fd. 
butiksfastigheten finns en keramikverkstad. Kaffe, saft 
och bulla finns i ”kalashuset”.

10.00–16.00
GUNS GRÖNA RUM, Gun och Börje Nylund, 
Portinsvägen 14, Sandsund
En ca 1000 kvm tomt i tätbebyggelse. Det 
är en trädgård för den som gillar perenner. 
Favoritblomman är pelargon och pion. Här finns 
flera rum att koppla av i och ett växthus fyllt med 
plantor. I trädgården samsas buskar och träd, bl.a. 
hästkastanj, ginko och valnöt. Försäljning av plantor, 
trädgårdsprylar och hantverk. Deltar i Gårdsloppis.

10.00–16.00
DRÖMGÅRDEN, Kristine Westerlund, 
Timmervägen 10, Sandsund
Trädgården är 11 år gammal och tomten är ca 
2600 kvm, varav 1200 kvm är skog. Här samsas 
köksträdgården med perenner, buskar, rosor och 
fruktträd. Trädgården är i ständig förändring och 
här får man se både halvfärdiga och färdiga projekt. 
Försäljning av plantor. Kristine bloggar om sin 
trädgård på dromgarden-10.blogspot.com
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10.00–16.00 
MARGARETHA OCH HÅKAN DAHLSTRANDS 
TRÄDGÅRD, Slätkullavägen 73, 68820 Esse
Sagoträdgård med blommor, buskar och 
installationer. Trädgården lever i förändring med 
olika växtexperiment och blir aldrig färdig. Margareta 
och Håkan är skattletare och loppisfynden är fint 
integrerade i trädgården. Här finns olika rum och 
olika berättelser. Fråga värdparet.

10.00–16.00
SUSANNE OCH STAFFAN FORSBLOMS TRÄDGÅRD, 
Forsbackavägen 35, 68820 Esse
Tomten är stor, 6000 kvm och trädgården sprider ut 
sig på ca 1000 kvm, idylliskt beläget vid skogsbrynet 
och med utsikt över åkrar och ängar, ett stenkast 
från Esse å. Trädgården är under uppbyggnad 
och har vuxet fram under 16 år. Här finns gamla 
stockbyggnader, ett orangeri, nyttoväxter, mycket 
sten och stengärdesgårdar. Susanne om sin trädgård: 
”Ingen perfekt trädgård, men den lantliga idyllen och 
naturen inpå knuten går upp mot all perfektionism, 
vi älskar vår trädgård”. Försäljning av plantor och 
rykande, färskt hembakt bröd. Café med hembakt.

10.00–16.00
MAJ AHLVIKS TRÄDGÅRD, 
Storklubbsgränd 5, 68810 Ytteresse
En skogstomt med ca 300 olika växter. Huset är byggt 
i en slänt och trädgården har fina höjdkontraster. 
Här finns en damm med vattenfall, växthus/uterum 
och många olika sittplatser. Trädgården är ca 13 år 
gammal och är under ständig förvandling. 

10.00–16.00
ANN-BRITT OCH BJARNE PÅVALLS TRÄDGÅRD, 
Påvallsvägen 32, 68810 Ytteresse
Trädgården har växt fram under ca 25 år. Från 
nästan bara gräsmatta med några syrenbuskar, 
till flera blombänkar och mera träd och buskar. 
Trädgårdslandet och växthuset och att skörda eget 
under sommaren har varit en viktig del under alla 
år. I trädgården har Ann-Britt och Bjarne skapat 
flera sittgrupper för olika väder och så har de sitt 
”tabernakel” för kyliga kvällar, där man under alla 
årstider kan man sitta där och njuta av en brasa. 
Ann-Britt om trädgården ”Trädgården behöver inte 
vara perfekt, utan där skall man kunna njuta och koppla 
av. Sen får fantasin och orken ändra på den när andan 
faller på.”
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10.00–16.00 
ADDO / PIA ÖST, Björkholmsvägen 93, Östensö
Besök Pia Östs ateljé och butik. Bekanta dig med 
Addos design, produkter och tillverkningsprocess. 
Pia om sin formgivning: ”Sedan 2000 har jag arbetat 
med egen design, mest med keramik, småmöbler och 
textil. Designen är en kombination av enkelhet och 
funktionalitet där varje del, allt från tanken bakom till 
själva tillverkningen är lika viktig.”
www. addo.fi

10.00–16.00
INGELA NYMAN / GUNNARSBERGA
Sundbyvägen 119, 68690 Sundby
Gunnarbergas produkter till salu och OUTLET i 
”ateljén”. Pop-up café med gott utan vitt socker, 
vitt mjöl och mjölk. Gunnarsberga deltar även i 
loppisrace i Sundby under lördagen.

16.00–19.00
AKKATALO, Katternöleden 68, 68910 Bennäs
En personlig och intressant gård. Tusenkonstnär Ulla 
Källman har under många år skapat en intressant 
miljö kring ett gammalt fähus. Installationer och 
konst både inne och ute. Högläsning i höladan med 
Ulla kl. 18.
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10.00–17.00 
GAMBATTE, Bennäsvägen 473, Lövö
Närodlade bär och grönsaker, försäljning av 
jordgubbar. Café med glutenfria våfflor.
På Gambattes gård samsas flera försäljare under 
NärMat-dagen. Bl.a. Jyrki Uusitalo (honung), Träsk-
Kulla Ekobeef, Anna Ström som säljer miljövänligt, 
ekologiskt och gott kaninkött (Belgisk Jätte).
Gambatte håller öppet måndag till lördag kl. 10–17 
under Pedersöreveckan. 

10.00–15.00
STORSTARA GÅRD, Starabyvägen 62, Jakobstad
Hälsa på gårdens djur: kor, kalvar, får, kaniner, höns, 
ankor, hästar och en åsna. Möjlighet att köpa kaffe, 
saft och bulla mm. Hästkörningen mot avgift 
kl. 11–13. Till salu fårskinn, ved mot beställning. 
www.facebook.com/storstara

10.00–16.00
TAPIO HUHTAMÄKI OCH CARITA SUNDMANS 
GÅRD, Ånholmsvägen 21, Sundby
Försäljning av gårdens produkter: ekologiska ägg, 
färska lökknippen. Gården deltar även i Sundby 
Loppisrace.

10.00–13.00
WÄRNÅ GÅRD, Värnumvägen 94, Esse
Wärnå gårdsbutik håller öppet. Ta med kylväskan och 
kom och handla kött att sätta på grillen. Möjlighet att 
bekanta sig med djuren på vår gård finns också.

11.00–13.00 
BERGWALLS BAGERI, Bennäsvägen 111, Sandsund
Frystömningsrally, Popup-café med delikata bakverk
Från grillen: både salt (närproducerad korv) och sött 
(grillad sockerkaka med grädde och närodlade bär), 
Ponnyridning kl. 11–13. 
www.bergwall.fi

UNDER LÖRDAGEN ORDNAS ÄVEN: 

Loppisrace i Sundby kl. 10–16.
För mera info se: sundbykarbyloppisrace.blogspot.fi
Gårdsloppis i Sandsund kl. 10–16. 
För mera info se facebook / gårdsloppis i Sandsund
Metetävling i Lappfors kl. 12–15. 
www.lappforsuf.sou.fi
Dans med Carisma vid
Ytteresse danspaviljong.

Besöksregler:
Kulturbyrån är glada åt alla som modigt 
och gästvänligt öppnar sina dörrar för alla 
intresserade. Kom ihåg att du som besökare 
ska respektera gårdsfolket. Rör dig med 
eftertanke i andras trädgårdar, ateljéer och 
besöksgårdar. Samtala med värdfolket och 
utbyt tankar och idéer med andra gäster.

Få gårdar har stora parkeringar. Parkera 
inte bilen så att du blockerar huvudvägar eller 
stänger in grannarna på deras tomter. Alla 
privata gårdar som deltar har en skylt med 
Pedersöreveckans logo så att du vet att du 
hittat rätt.


