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Välkommen till Wij Trädgårdar i Ockelbo 

Lördagen den 11 juni 2022 

 

Välkommen till en nydanande ekologisk trädgårdspark som sprudlar 

av liv, upptäckarlust och nybyggaranda. 

 

Wij Trädgårdar består idag av inte mindre än sex olika visningsträdgårdar: 

 Rosträdgården 

 Örtagården 

 Köksträdgården 

 Landskapsparken 

 Skogens Trädgård 

 Barnens trädgård 

 

Utöver trädgårdar finns även 

 Valsverket med en levande smedja 

 Turbin konsthantverk 

 Eko-torget 

 Trädgårdshandel 

 Ockelbo expo 

Efter lunch har du möjlighet att delta i en stående guidningen för att sedan utforska 

trädgårdarna mer på egen hand. Gruppen samlas vid Ekbacken från vilken guiden pekar, 

berättar och svarar på frågor. Därefter väljer du vilka trädgårdar du vill uppleva och i vilket 

tempo och ordning du gör det. 

Läs mer på hemsidorna   

http://www.wij.se/  https://www.visitockelbo.se/sv/wij-tradgardar 

 

http://www.wij.se/


  Sid 2(2) 

Hålltider för dagen: 

07.50 Resan startar från Västerås 

 Servering av frukt under resan. 

11.30 Lunch i Wij trädgårdskök som erbjuder mat av lokala råvaror i en unik miljö. 

12.30  Stående guidning, ca 30 min 

15.00  Hemresan via Gysinge startar 

 Stopp på Gysinge herrgård, café Udden, för kaffe och macka. 

  Frukt till resenärer som åker vidare till Enköping, Västerås. 

Kostnad: 

Resa, guidning, förtäring: vuxen 250:-, barn under 18 år 50:-.  

Medlemsavgift tillkommer för icke medlemmar: vuxen 225:-, barn under 18 år 50:-. 

Anmälning sker genom inbetalning senast den 26 maj på plusgiro 45 44 73-0.  

Anmälan är bindande efter att inbetalningen har kommit NjNM tillhanda.   

Efteranmälning kan göras i mån av plats. 

Anmälan ska innehålla:  

* namn 

* påstigningsplats 

* mobilnr där ni kan nås under dagen 

* lunchalternativ: fisk, kött eller vegetariskt. Ange om specialmat önskas. 

Komplettera gärna med e-post till norramalardalen@njurforbundet.se  

 

Buss avgår från: 

Västerås Resecentrum hållplats I  kl. 7.50 

Västerås Hälla, busshållplats  kl. 8.00 

Enköpings Resecentrum   kl. 8.30 

Uppsala Scandic Nord  kl. 9.15 

 

Beräknad hemkomst  

Uppsala ca kl. 18.40 Enköping ca kl. 19.15 Västerås ca kl. 19.45 

 

Frågor besvaras av   
Elisabet Palmér Kock  tel. 073-2272519  Mojgan Kashi    tel. 070-7258586  

eller via norramalardalen@njurforbundet.se  

  

 

 
 

Välkomna önskar styrelsen i Njurföreningen Norra Mälardalen! 
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