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Hillerød Staudegartneri
Stauder og krydderurter
Hillerød Staudegartneri er et lille gartneri, hvor jeg dyrker stauder og
krydderurter til detailsalg. Jeg dyrker en del stauder selv fra frø, ved
deling eller fra småplanter.
Jeg satser på et sortiment af stauder, krydderurter og planter til
udplantning med mange af de velkendte arter og sorter, men søger også at
have nogle af dem, der ikke så ofte ses i handlen. Jeg kan tilbyde et
varieret sortiment på 200-300 forskellige stauder og et stort udvalg af
krydderurter m.m. Om foråret supplerer jeg sortimentet med løgplanter,
forårs- og sommerblomster.
Stauder er urteagtige, flerårige planter. Stauderne
spirer om foråret og blomstrer i løbet af
sommeren. Sent på efteråret visner de
overjordiske dele af planten. Jeg har ikke drivhus,
så væksten af mine stauder og krydderurter følger
årstiderne.
Lidt om gartneriet, kalender, kørselsvejledning m.m. kan ses på
hjemmesiden: www.staudegartneri.dk
Kun salg mod kontant betaling eller mobile-pay

Hvis I skal have anlagt et nyt bed, er jeg naturligvis parat med råd og
vejledning om valg af planter og haveplan. Det er vigtigt, for det færdige
resultat, at vælge planter der passer til lysforhold, jordbund og til
hinanden. Farver, højder og blomstringstidspunkter skal afstemmes, så
bedet hele sæsonen kan leve op til dine forventninger. Jeg udarbejder
gerne en plan for bed efter dine ønsker og giver et samlet tilbud for plan
og levering af planter. Buske, træer og hækplanter kan leveres efter
bestilling.
Mange lørdage kl. 9-14 i løbet af sæsonen (april, maj, juni samt august,
september) er jeg på torvet i Hillerød. Dog undtaget lørdage hvor jeg
deltager i andre arrangementer som f.eks. Forårsmessen i Frederiksborg
Centret, Livsstilmessen på Ledreborg, Mit Hjem Mit slot i Haveselskabets
Have m.fl. Se kalenderen på hjemmesiden.
Jeg er forhandler af Biologisk Kakao-flis i Hillerød-området – se
www.kakao-flis.dk Kakao-flis er velegnet som effektiv og dekorativ
jorddække både på friland og i krukker. Jeg sælger kakaoflisen 50 liters
poser. Store portioner kan bestilles til levering efter tilbud.
Med venlig hilsen
Hans-Henrik Källstrøm
.

Kørselsvejledning

Torvet i Hillerød

mange lørdage

kl. 9-14

Faste åbningstider på Amtmandsvej 11 - 1. april – 1. oktober:

Mange tirsdage:

kl. 14-18

Mange søndag og helligdage

kl. 10-16

Jeg holder lukket de søndage jeg er til plantemarkeder.
Se kalenderen på hjemmesiden

