Närmare 450 resenärer valde att åka
med på Riksförbundet Svensk Trädgårds resa till Estland och växtmarknaden i Türi, eller Blomstermarknaden
som den kallas i Estland.
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Populär resa till
Fler bilder på sociala medier
Se #trädgårdskryssning2017
@svensktradgard

BLOMSTERMARKNADEN ÄR DEN 40:E I ORDNINGEN och för oss var det sjätte gången

som resan gick av stapeln. Resan görs i
nära samarbete med Tallink Silja, som
tillsammans med Svensk Trädgård utgör
arrangörer och värdar under resan. Många
av resenärerna som valt att åka med är
medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård eller någon av våra trädgårdsföreningar. En del nya medlemmar tillkom
under resans gång. Med våra närmare 450
resenärer fyllde vi upp på både båt och
marknad med trädgårdsentusiaster.
Föredragshållare var Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare hos Svensk Trädgård, Johannes Wätterbäck, känd bland
annat från bloggen Farbror Grön och
Gunnel Carlson, Trädgårdsriket. Gunnel,
som varit med vid samtliga resor tidigare
år, uppmanade alla att handla av de genuina privatpersoner som genom att sälja
växter på marknaden drygar ut hushållskassan något. Johannes Wätterbäck alias
Farbror Grön berättade om kvinnorna i
hans odlarliv och Lise-Lotte Björkman gav
oss en inblick i vad som pågår i en trädgårdsrådgivares huvud.

@riksforbundetsvensktradgard

»Inspiration i massor!«

DET BLEV EN VARM OCH SOLIG RESA med
mycket växt- och odlingsprat, en härlig
marknad, som hade fyllt upp med extra
mycket växter i år. Ungefär hälften av alla
resenärer valde att stanna kvar en extra
natt i Tallinn och botanisera i staden på
egen hand. Enligt utvärderingarna är det
många som gärna åker med nästa gång
också.
Då resan arrangeras av Svensk Trädgård
vartannat år, är vår förhoppning att vi har
möjlighet att göra resan igen 2019 och att
så många som möjligt kan komma med.
Johannes Wätterbäck, som var med
på resan för första gången, uppskattade
arrangemanget och vittnade om en resa
fylld med nya intryck, många samtal och
härlig stämning. ”Var man än befann sig: i
baren, på däck, i restaurangen, på toaletten, i hissen, på bussen, i taxfreebutiken
m m, så fanns det alltid någon att dela
gröna tankar, funderingar och inspiration
med. En resa jag verkligen varmt kan rekommendera till alla er som inte åkt.” ❁
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