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Denna lilla ﬁgur kommer att dyka upp här och
var i tidningen för att uppmärksamma dig på olika
saker som får dig att må bra av trädgård.
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* Jag och Linné

är den lite kaxiga rubriken till Sidan tre. Under denna
kommer olika gästskribenter att skriva i Hemträdgården
Linné-året 2007. Hyllning till Linnés minne kommer att
ﬂöda från trädgårdssällskapen över hela landet. Hemträdgården kommer att följa och berätta om ﬁrandet som sker i
Linnés fotspår.
Omslagsfoto: Islyktor på
rad i vinterträdgården.
Foto: Berndt-Joel Gunnarsson.
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