
Gårdsbesök om natur och
permakultur

Kom på besök till Nygran och lär er lite mer om

permakultur och hur det går att kombinera matproduktion

med biologisk mångfald. 
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Kom på besök till Nygran och lär er lite mer om permakultur och hur det går att kombinera 

matproduktion med biologisk mångfald. 

Den lilla gården Nygran består av 9 ha skog och 3 ha öppen mark. Här odlas röd-, gul- och 

grönsaker, en permakulturfruktträdgård med tusental tulpaner planteras, persikor och kastanjer sås i 

skogsbrynen, svamp plockas och torkas, äppelträd ympas och sticklingar sätts ned i backen. Här är 

gårdens djur både källa till glädje, del av växtföljden och en rätt på menyn efter att de har levt ett 

bra liv. Här hinner vi med en skogspromenad ner till havet varje dag om vi vill. Här lever vi enkelt, 

i samklang med naturen.

Jag  guidar  er  runt  på  gården:  ni  får  se  det  mobila  hönshuset,  permakulturfruktträdgården,

lasanjodlingarna,  sparrisfältet, plantskolan i skogsbrynet mm. Hela besöket tar ca 2 timmar och

avslutas med hembakat fika. 

Pris: 500 kr för upp till 7 personer, inkl. fika. Extra person 100 kr. Grupper över 10 personer: 

kontakta mig för prisuppgift. 

Det är även möjligt att kombinera gårdsbesöket med lunch eller middag (250 kr/person) eller/och en

guidad promenad till havet (200 kr/grupp). Prata gärna med mig om era önskemål!

Besöket bör förbokas senast dagen innan, helst tidigare för att vara på den säkra sidan.

Ring eller sms:a till 073-684 63 62 och avvakta bekräftelse.

Kontakt 

Christel Guillet

Nygran 

61195 Nyköping

www.nygran.se

073 684 63 62

christel.guillet@gmail.com
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Hej!

Jag har bott här på Nygran sedan 2009. Hur vi brukar vår jord är viktigt för mig. 

Maten är också viktig, jag är ju från Frankrike! Utbildad som biolog och 

skogsingenjör, jag har jobbat med naturvård på Nyköpings kommun i 15 år innan jag

bestämde mig för att satsa på gården på heltid. Jag har gått permaculture design 

course hos Richard Perkins på Ridgedale, ystningskurs på Jürss mejeri och lärt mig 

om småskalig ekologisk grönsaksodling på Färnebo folkhögskola och Alsike 

trädgård. Inte nog med det, jag har haft djur och odlat i hela mitt liv och lärt mig en 

hel del från de egna misstagen...  Jag delar gärna med mig och hoppas också lära 

från er!

Christel

         Välkommen till Nygran!
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