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Kära alla trädgårds- och cafébesökare! 
 
Vi vill tacka alla för en fantastisk sommar! Det har varit kul att se så många både nya och gamla ansikten hos 
oss och vi hoppas att få se er hos oss även i höst.  
 
Sommaren kom i augusti och med den även alla våra goda tomater som nu äntligen finns att köpa i vår butik. 
Du hittar också färska örtkryddor, vitlök och ett trettiotal olika sorters chiliplantor. Att odla sin egen chili är 
något helt annat än att köpa den färdig i butik. Vi har även närodlad och ekologisk potatis, lök och kål 
grönsaker från Lennart i byn. Senare i höst, från och med september, kommer vi ha ekologiskt odlade äpplen 
från Ranvik, ovanför Båstad. 
 
Sensommarblommor och höstväxter finns i liten skala till försäljning, såsom aster, chrysantemum ,cyklamen 
och Ljung. 
 
Vad som händer på Bäckdalen i höst 
 
Ekorundan, första helgen i september den 5-6  september se http://www.ekobonden.se/  
 
Madarundan, första helgen i oktober den 3-4 oktober se http://www.madarundan.se/  
 
Båda rundorna är skapade för att visa på hur och var maten kommer ifrån och öka förståelsen för 
förutsättningarna för odling och uppfödning av djur som är grunden för att vi ska kunna äta varje dag! 
 
Jazzclub Basilika, den 3 oktober och den 31 oktober är det dags för höstens jazztillställningar i Caféet!  
För bokning ring 073-7667155. Programmet kommer mailas ut och kan även ses i kalendariet på 
www.basilika.nu  
 

Öppettider i växthusen och caféet under hösten 
 

Växthus & butik 
21/8-4/9 fredag 11-17, lördag 10-14 
5/9-1/11 lördag 10-16, söndag 12-16 

 
Café Orangeriet 

21/8-4/9 Semesterstängt 
5/9-1/11 lördag 11-16, söndag 12-16 

 
Brödluckan, på gårdsplanen innan växthusen, med nybakade bröd & bullar, varje lördag kl 9-11 till och med 
Alla helgons afton! 
 

Vi ser fram emot att ses i höst, här på Bäckdalen. 
Hjärtligt Välkomna! 

Anders & Margaretha 


