
Självplock i 
      blomsterängarna

Från och med sommar 2022 erbjuder jag 
självplock av blommor i Nygrans blomsterängar. 
Odlade helt utan gifter, på naturens egna villkor.



Nygrans permakulturträdgård ligger strax utanför vackra Nävekvarn i
Sörmland, på gränsen till Östergötland, en stenkast från Bråvikens
norra strand i Kolmårdens djupa barrskogar. Här odlar jag gronsaker
mellan rader av fruktträd och bärbuskar. 

2021 började jag med blomblandningar på små skiften som behövde 
återhämtning, och jag fick genast mersmak. Det blir så otroligt vackert
och levande med blomsteräng ! På sommaren brummar det av humlor,
bin, fjärilar och andra pollen- och nektarälskande insekter. På hösten 
slår småfåglarna sig ner på blommorna som har hunnit bilda frön och
som erbjuder rena smörgåsbordet innan kylan kommer.

Öppedagar och tillvägagångsätt
Preliminärt kommer blomsterängarna att ha öppet för självplock varje lördag kl 10-17 från slutet 
av juli-början av augusti (eller när de första blommorna är mogna) till början av oktober (eller när 
frosten kommer). Aktuell information läggs ut på Nygrans facebooksida.

Du tar med egen sax/sekatör eller lånar av mig i mån av tillgång. En liten hink är också bra att ha, 
för att hålla dina blommor färska under plockningen och ända tills du kommer hem med dem. 
Vatten att fylla hinken med finns i trädgården.

De olika blomsterängarna är skyltade med sort och mognad : du kommer att finna blommor som 
odlades i den medeltida köksträdgården, blom- och örtblandningar som påminner om gamla 
klosterträdgårdar, blommor som älskas av bin och fjärilar, blommor till torkning och även blommor 
som kan användas till naturfärgning. Du går i kanten av blomsterängen på klippta gräsgångar, så 
slipper blommorna trampas på och förstöras. Var noga med att plocka enbart mogna eller nästan 
mogna blommor och klipp inte mer än det som behövs till din bukett. Njut av din tid i trädgården !

När du känner dig klar med plockningen går du tillbaka till blomsterboden mitt emot gårdsbutiken, 
där du ska nu väga din bukett. Priset är 35 kr/100g plockade blommor. Solrosor vägs inte utan 
kostar 10 kr/st. Det går bra att betala med swish eller kontanter.

Blompass 
Du kan också välja att köpa ett blompass under ditt första besök till Nygrans blomsterängar. 
Blompasset kostar 500 kr och du får 25% extra att plocka blommor för, dvs totalt 625 kr. Dessutom 
får du plocka när du vill under blomsäsongen, även under andra dagar än lördagar, bara du hör av 
dig till mig innan du kommer.



Varmt välkommen !


