Natur- och
trädgårdshelg på
Nygrans gård
En annorlunda helg i naturens tecken som
garanterat lämnar spår efter sig !

Varmt välkomna till en naturnära upplevelse på Nygrans gård utanför Nävekvarn, pärlan vid
Bråviken 2,5 mil söder om Nyköping! Ni bor i Nygrans mysiga stuga, med skogen runt knuten. Ena
dagen kommer jag att introducera er till permakultur och berätta om ett annat sätt att odla och
leva i harmoni med naturen. Andra dagen kan ni utnyttja för att vandra på en av Sörmlandsledens
mest omtyckta rundslingor, Nävekvarnsslinga, som passerar bakom stugan. Vandringen på 8 km
bjuder på fina skogsstigar och storslagen natur vid Nävekvarns klint.

När : någon gång under veckorna 18-24 eller 35-39. Upplevelsen bokas i förväg, se
kontaktuppgifter längst ner.
Vistelsen inkluderar 2 nätter i Nygrans lilla stuga med självhushåll och en heldagskurs om odling
med inspiration av permakultur.
Pris för 2 personer 3500 kr (1750 kr/pers) ; 3 personer 4200 kr (1400 kr /pers) ; 4 personer 5100 kr
(1275 kr/pers) ; 5 personer 5900 kr (1180 kr/pers). 400 kr rabatt för vistelse under måndag-torsdag
istället för helg.

Så här kan er vistelse se ut :
Beroende på önskemål och årstid kan programmet skifta mellan lördag och söndag.

Fredag

Från kl 17.00 Ankomst till Nygran och inchekning i Nygrans lilla stuga där Christel välkomnar er.
Njut av en lugn kväll vid den vedeldade kaminen i stugan, lyssna på
koltrastens drill ute i trädgården eller varför inte gå den korta vägen till Nävekvarn för att besöka
småbåtshamnen, ta en öl aller äta på någon av de sommaröppna restaurangerna.

Lördag
kl 10.00-17.00 Odlingskurs med inspiration från permakultur. Under dagen kommer ni att lära er
lite mer om permakultur och hur det går att kombinera matproduktion med biologisk mångfald
och livskvalité. Eftersom jag tror på att befästa kunskap genom att använda händerna kommer
dagen innehålla både teori och praktik. Vi är ute hela tiden, oavsett väder, så bra kläder,
gummistövlar/tåliga skor och arbetshandskar är måsten.
När vi känner för det, tar vi en paus och äter den medhavda lunchen.
Dagen avslutas med ett besök i gårdsbutiken där ni kan inhandla lokala produkter !

Söndag
Vandring på Sörmlandsleden, förslagsvis på Nävekvarnsslinga som passerar bakom stugan. Ni
finner detaljerade kartor i stugan. Hela vandringen är 8 km lång, går mestadels på skogsstigar och
bitvis i kuperad terräng vid Nävekvarns klint där den bjuder på fantastisk utsikt över Bråviken. Skor
och kläder anpassas förstås efter väder. Möjlighet till uppfriskande dopp i havet !
Ett annat alternativ till vandring är Nävsjön runt som bjuder på skön natur och rikt fågelliv. Nävsjön
ligger endast 3 km från Nygran och slingan är 8 km lång. Antingen åker ni bil den korta vägen till
Nävsjön eller också startar ni vandrigen från Nygran, eftersom Sörmlandsleden till Nävsjön
passerar i skogen bakom stugan. Då blir hela vandringen 14 km.
Kl 17.00 Utcheckning. Tack för besöket !
Lite om mig :
Jag är biolog och skogsingenjör som lämnade arbetet med
naturvård i Nyköping för att förverkliga min dröm och leva av den
lilla gården Nygran utanför Nävekvarn.
Kontakt, mer info och bokning :
christel@nygran.se
tfn 073-684 63 62

