
Välkommen till en inspirerande och 
rofylld helg för både kropp och själ! 
Kom och delta på morgonyoga vid stranden, 
koppla av och njut i våra olika ”trädgårdsrum” 
samt slå dig ner en stund i vårt ”strandcafé”.  

Oavsett om du vill få trädgårdsinspiration eller 
komma och bara vara, är du hjärtligt välkommen. 

Under helgen har vi förmånen att presentera två 
fantastiska utställningar av skulptören  
Lasse Nilsson samt fotografen Lars-Peter Roos.

Öppen Trädgård 
med konst och yoga 

30 juni - 1 juli 2018

Läs mer om programmet på sommarbotradgard.se



Notera att alla aktiviteter är kostnadsfria! Fika/lunch finns att köpa! 
Ta chansen att träffa utställarna som berättar mer om sina  
arbeten vid särskilda guidningar, se program nedan:


Lördag 30 juni 
8:30 	 Morgonyoga på stranden med Alice Franzon. 

	 Öppen grupp där alla kan vara med. 

10:00 	 Trädgården, fotoutställning samt caféet ”öppnar”. 

	 I caféet finns försäljning av fika samt lunch. 

10:00 	 Lars-Peter Roos berättar om sin fotoutställning. 

11:00 	 Trädgårdsvandring med Carina Johansson. 

13:00 	 Skulpturvandring med Lasse Nilsson. 

14:00 	 Trädgårdsvandring med Carina Johansson. 

15:00 	 Lars-Peter Roos berättar om sin fotoutställning. 

16:00 	 Skulpturvandring med Lasse Nilsson. 

17:00 	 Trädgården och caféet stänger för besökare.


Söndag 1 juli  
8:30 	 Morgonyoga på stranden med Alice Franzon.

	 Öppen grupp där alla kan vara med. 
10:00 	Trädgården, fotoutställning samt caféet ”öppnar”.

	 I caféet finns försäljning av fika samt lunch. 
11:00 	Trädgårdsvandring med Carina Johansson.

13:00 	Skulpturvandring med Lasse Nilsson.

14:00 	Trädgårdsvandring med Carina Johansson.

16:00 	Skulpturvandring med Lasse Nilsson. 

17:00 	Trädgården och caféet stänger för besökare.


Hitta till oss 
Trädgården finns i Vikingshill (Saltsjö-Boo) på Sommarbovägen 49. Följ anvisningar 
längs vägen. Det är bara ca 2 minuters gångväg från ändhållplatsen (Tegelövägen) 
för buss #421. Det går även att komma till Sommarbo Trädgård via den vackra 
strandpromenaden (ca 1 km) från Velamsund (där det även finns bra parkering).

Varmt välkomna!

Program 30 juni - 1 juli 2018

För mer info följ Sommarbo Trädgård på Facebook och Instagram


