JUNI 2016

TRÄDGÅRDSTIPS

STRÖMMA FARMLODGE

Mysigt utflyktsmål med naturnära charm
ika bra att jag säger det
direkt, det här är ingen trädgårdsanläggning med en
uppsjö av planteringar och växter.
Vill du däremot ha inspiration när
det gäller lantlig miljö, fiffigt återbruk och roliga, kreativa detaljer
så är det absolut värt att ta en
sväng hit.
Strömma Farmlodge är ett mycket
personligt Bed & Breakfast med
café och butik som sedan ett par
år drivs av Marina med familj. Miljön

både inom- och utomhus är full av
roliga, fina och finurliga detaljer.
Året runt anordnas musikuppträdanden med bra artister i ladan.
På programmet under 2016 finns
bland annat Timo Räisenen, Anna
Ternheim, Ebbot Lundberg, Marit
Bergman och Joel Alme. En annan
rolig aktivitet de anordnar är
”frukost + melodikrysset” på lördagmorgnar klockan 09.00.
Hemsida: strommafarmlodge.com

vägbeskrivning strömma farmlodge

Kör av E6 Varbergs södra infart. Kör mot Tvååker tills du kommer till en liten rondell. I rondellen – kör mot Sibbarp. Kör 1.6 km,
sväng sen vänster mot Dagsås. Kör 600 meter, sväng sen
vänster mot Rör. Kör tills du kommer till en skarp högersväng.
Fortsätt rakt fram i svängen på en grusväg tills vägen tar slut, ca
1 km, sväng sen höger.
Om du kommer från Träslövsvägen: Kör ut mot Hunnestad, fortsätt mot Dagsås. Kör rakt fram i korsningen/rondellen Tvååker/
Grimeton, kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylten Strömma
Farmlodge, kör 500 meter in på grusvägen.

munkagårdsgymnasiet

Om du nu ändå är i Tvååker och också vill passa på att titta på
växter så missa inte att besöka omgivningarna runt Munkagårdsgymnastiet som är en naturbruksskola med inriktning mot djur,
lantbruk, skog eller trädgård. Runt skolan finns stora områden med
buskar, träd, perennplanteringar och odlingar där växter är märkta
med namnskyltar, det är både vackert och lärorikt!
Besöksadress Munkagårdsgymnasiet:
Björkängsvägen 25, 43278 Tvååker

