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TRÄDGÅRDSTIPS

STILFULL INSPIRATION
Zetas – finsmakarens trädgård
ag älskar platser som ger
mig inspiration, är fina och
där man mår bra av att bara
vara. Därför handlar många av
mina trädgårdstips om platser som
jag vill att du inte ska missa.
Ett sådant ställe är Zetas – finsmakarens trädgård, i Segeltorp. Zetas
är uppkallat efter Gösta Zetterkvist. På 1920-talet började Gösta,
som var trädgårdsamatör, att anlägga en privatträdgård i orientalisk
stil på en sommarstugetomt. Trädgårdsintresset tog efter några år
överhanden och Gösta slutade
sitt jobb som sättare och fortsatte
som blomsterhandlare och trädgårdsanläggare på heltid.
Idag drivs Zetas av Victoria Skoglund som är trädgårdsmästare och
en inspirerande trädgårdspersonlighet. Följ gärna hennes blogg och
hennes konton i sociala medier där
hon generöst delar med sig av sin
erfarenhet.
Det är något alldeles speciellt med
miljön på Zetas. Man kan riktigt
känna platsens historia och att

de olika trädgårdspersonligheter
som förvaltat platsen har gjort det
med kärlek och lämnat sina egna
avtryck. Till exempel finns Göstas
sommarstuga kvar, du ser den på
bilden till höger, tillsammans med
växter han planterade och ett vattenfall som han anlade.
Förutom en fantastiskt fin visningsträdgård finns plantskola, butik
och ett supermysigt trädgårdscafé.
Zetas säljer också utvalda inrednings- och trädgårdsprodukter.
Både miljöer, dekorationer och de
produkter som finns till försäljning
är genomgående stilsäkert och
smakfullt gjorda/utvalda.
Ett stort plus är Zetas växtkatalog
där växterna är klassificerade
efter odlingsvärde. Växterna får omdömen, allt från ”Rekommenderas
ej” till ”Förmer än utsökt”, vilket är
en jättebra hjälp när man ska välja
växter. Både växter och andra
varor kan köpas i deras webshop.
Läs gärna mer på zetas.se.

lästips

Min trädgård vid sjön
– Minnen, drömmar och inspiration
Det är en nyutgiven bok som handlar
om Victorias privata trädgård och
minnen, möten, kunskap från hennes
30 år som trädgårdsmästare. Boken
är fylld med massor av bra växttips
och personliga berättelser. En riktig
feel good-bok!

