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Besöksregler: Som besökare är du gäst. Respektera våra värdars trädgårdar och ateljéer. 
Parkera inte bilen så att du blockerar huvudvägar eller stänger in grannarna på deras tomter. 
Alla privata trädgårdar som deltar har skyltar med Pedersöreveckans logo så att du vet att du 
hittat rätt.  

Blomqvist Plantskola, kl. 9-15 (guidning kl. 11 och 13) 
Adress: Bodövägen 210, Lepplax 
Guidning på odlingsområden tillsammans med Leif Blomqvist. Kom med och titta i den del av 
plantskolan som till vardags är stängd för allmänheten. Två guidningar: Kl. 11 och kl. 13. 
Plantskolan är öppen lördag kl. 9-15, kaffeservering i stugan vid entrén hela dagen. 

Kristine Westerlund, kl. 10-16 
Adress: Timmervägen 10, Sandsund 
Trädgården är 10 år gammal och har under de senare åren ändrat och vuxit. Tomten är ca 
2600 kvm varav 1200 kvm är skog. Hösten 2012 grävdes en del av bakgården om och en ny 
köksträdgård anlades. Runtom i trädgården finns olika anläggningar med allt från perenner, 
buskar, rosor och olika fruktträde. Trädgården är i ständig utveckling och här kan man se 
både färdiga och halvfärdiga projekt. Försäljning av plantor. Kristine bloggar om sin trädgård 
på dromgarden-10.blogspot.com. 

Guns gröna rum, kl. 10-16 
Adress: Gun och Börje Nylund, Portinsvägen 14, Sandsund. Körbeskrivning: Sväng höger vid 
fd Zorro kiosken, kör ca. 200 m. Nr. 14 ligger till höger. 
En trädgård för den som är intresserad av perenner. Favoritblomman är pion och pelargon. 
Här finns flera rum att koppla av i och ett växthus fyllt med plantor. I trädgården samsas 
perenner med buskar och träd, bl.a. hästkastanj, ginko och valnöt. Gun om trädgården: 
"Tomten är ca 1000 kvm, en långsmal historia inklämd i tätbebyggelse men här har vi skapat 
vår egen oas på jorden." Försäljning av plantor, trädgårdsprylar och hantverk. 
 
Fönstersmedjan & Haasiosalos trädgård, kl. 10-16 
Adress: Tallbackavägen 16, Bennäs 
Välkommen att titta in i trädgården. Här finns buskar, 
blommor och träd tillsammans med olika lekfulla 
arrangemang och installationer. Fönstersmedjan har 
öppet hus och den som är intresserad får titta in i 
verkstaden hela dagen. I Fönstersmedjan restaureras 
gamla fönsterbågar med munblåsta eller dragna glas 
och med gamla beslag. Kaffeservering i trädgården. 
Försäljning av trädgårdsskyltar och lite annat smått 
och gott, och utställning av hantverksprodukter. Man 
får även köpa med sig en gammal fönsterbåge som 
kan användas som dekoration.  
 
 



Pia Öst/Addo, kl. 10-16 
Adress: Björkholmsvägen 93, Östensö 
Besök Pia Östs ateljé och butik. Bekanta dig med Addos design, produkter och 
tillverkningsprocess. Addo.fi. 

Britta Höglunds trädgård, kl. 10-16 
Adress: Centrumvägen 353, Kållby 
Privat trädgård I Kållby beläget vid Esse å. En idyllisk trädgård med intressanta arrangemang 
och lummiga, rabatter. Här samsas buskar, träd och perenner.  
 
Marthastugan i Överesse, kl. 12-16 
Adress: Värnumvägen 5, Esse 
Öppet hus i Marthastugan i Överesse (fd Umforsbacka skola): Titta in i den gamla skolan som 
nu är vävstuga. Utställning av vävarbeten och hantverk. Försäljning och kafé. 
 
Margareta & Håkan Dahlstrands trädgård, kl. 10-18 
Adress: Slätkullav 73, 68820 Esse 
Sagoträdgård med blommor, buskar och installationer. Trädgården lever i ständig förändring 
med olika växtexperiment och blir aldrig färdig. Margareta och Håkan är skattletare, och 
loppisfynd är integrerade i trädgården. Det finns olika rum med historier och berättelser. 
Fråga värdparet. 
 
Susanne och Staffan Forsblom, kl. 10-16 
Adress: Forsbackavägen 35, 68820 Esse. Körbeskrivning: sväng in på Fors-Gersvägen 
(mittemot Petterssons trädgård), kör 650 m, sväng vänster på Forsbackavägen, kör 350 m.  
En privatträdgård, ca 1000 kvm (tomten är 6000 kvm) idylliskt vid skogsbrynet med utsikt 
över åkrar och ängar, ett stenkast från Esse å. Trädgården är under uppbyggnad och den har 
vuxit fram under 15 år. Här finns gamla stockbyggnader, nyttoväxter, mycket sten och 
stengärdesgårdar. För tillfället bygger Forsbloms ett växthus/orangeri. Susanne om sin 
trädgård: "Ingen perfekt trädgård, men den lantliga idyllen och naturen inpå knutarna går 
upp mot all perfektionism. Vi älskar vår trädgård". Försäljning av plantor och rykande färskt, 
hembakt bröd. 
 
Akleja, kl. 10-14 
Adress: Purmovägen 316, Nederpurmo 
Förlängd öppethållning under lördagen, kl. 10-14. Passa på och titta in i Purmos 
blomsterhandel i centrum av Sisbacka. Akleja ligger ett stenkast från Lundagård som har 
Oljedag under lördagen. Här hittar du blommor, binderier och arrangemang. 
 
Kom också ihåg "Oljedag i Purmo" kl. 10-14! 
 
Lundagård, kl. 10-14 
Adress: Purmovägen 330, Nederpurmo. Körbeskrivning: Lundagård finns mitt emot Purmo 
kyrka, i centrum av Sisbacka. 
Pröva måla med linoljefärg och testa färgborttagningsapparaten speedheater på lördag. 
Lundagård säljer gamla och nya inredningsdetaljer, vintagekläder, antikt, gamla möbler och 
byggnadsvårdsprodukter så som fönster, dörrar, linoljefärg och beslag. Bygger och renoverar 



du? Ta med din planlösning och fråga råd om inredning och färgsättning. Öppet under 
Pedersöreveckan: ti-fre kl. 14-19, lördag kl. 10-14. lundagard.fi. 
 
FMA Glenn Sundstedt, kl. 10-14 
Adress: Västerbackavägen 6, 68930 Purmo 
Smaka på olivolja och rapsolja, hallon- och mangovinäger. Specialerbjudanden i butiken. 
Glenn.fi. 
 
 


