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TRÄDGÅRDSTIPS



l ä s t i p s

Min t rädgård v id s jön
– Minnen, drömmar och insp i rat ion

Det är en nyutg iven bok som handlar 
om Victor ias pr ivata t rädgård och 
minnen, möten, kunskap från hennes 
30 år som trädgårdsmästare. Boken 
är fy l ld med massor av bra växt t ips 
och person l iga berät te lser .  En r ik t ig 
fee l  good-bok!

STILFULL INSPIRATION
Zetas – finsmakarens trädgård

ag älskar platser som ger 
mig inspiration, är f ina och 
där man mår bra av att bara 

vara. Därför handlar många av 
mina trädgårdstips om platser som 
jag vi l l att du inte ska missa.

Ett sådant stäl le är Zetas – finsmak- 
arens trädgård, i Segeltorp. Zetas 
är uppkallat efter Gösta Zetter-
kvist. På 1920-talet började Gösta, 
som var trädgårdsamatör, att an-
lägga en privatträdgård i oriental isk 
sti l på en sommarstugetomt. Träd-
gårdsintresset tog efter några år 
överhanden och Gösta slutade 
sitt jobb som sättare och fortsatte 
som blomsterhandlare och träd-
gårdsanläggare på helt id.

Idag drivs Zetas av Victoria Skog-
lund som är trädgårdsmästare och 
en inspirerande trädgårdsperson-
l ighet. Föl j gärna hennes blogg och 
hennes konton i sociala medier där 
hon generöst delar med sig av sin 
erfarenhet.

Det är något al ldeles speciel lt med 
mil jön på Zetas. Man kan rikt igt 
känna platsens historia och att 

de ol ika trädgårdspersonl igheter 
som förvaltat platsen har gjort det 
med kärlek och lämnat sina egna 
avtryck. Ti l l exempel f inns Göstas 
sommarstuga kvar, du ser den på 
bi lden ti l l höger, t i l lsammans med 
växter han planterade och ett vat-
tenfal l som han anlade.

Förutom en fantastiskt f in visnings- 
trädgård finns plantskola, butik 
och ett supermysigt trädgårdscafé. 
Zetas säl jer också utvalda inred-
n ings- och t rädgårdsprodukter . 
Både mil jöer, dekorationer och de 
produkter som finns ti l l försäl jning 
är genomgående st i lsäkert och 
smakful lt gjorda/utvalda.  

Ett stort plus är Zetas växtkatalog 
där växterna är k lass i f icerade  
efter odl ingsvärde. Växterna får om-
dömen, al lt från ”Rekommenderas 
ej” t i l l ”Förmer än utsökt”, vi lket är 
en jättebra hjälp när man ska väl ja 
växter. Både växter och andra  
varor kan köpas i deras webshop. 

Läs gärna mer på zetas.se.


