Odling & Sånt
Ödeshögsbygden

Välkomna till oss!

Vi är några småodlare i
Ödeshögsbygden som har gått samman.
Vi odlar utan kemiska
bekämpningsmedel, innehar
f-skattsedel och betalar moms.
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1. Designish.nu

3. Gustavsbergs Odlingar & Mertjänst

4. Tellekullen

Jessica Svensson

Mia Jensen

Göran Hörberg, Åsa Hedberg

I öninge finns vi och under maj månad
finns krydd- och grönsaksplantor till
försäljning och vid säsong finns
självplock av solrosor. Renoverar,
bygger och skapar unika projekt efter
kunds önskemål, t ex möbler, drivhus
etc. Aukt. Återförsäljare av kalk- och
kritfärg.

Odling och försäljning av grönsaks- och
krydd-plantor, perenner, grönsaker,
bär/svamp mm. Även förädlade.
Försäljning av ägg, kycklingar och ällingar
i mån av tillgång. Gårdsbutik även med
försäljning av foder och tillbehör till höns,
hund, katt, häst och smådjur. Även
försäljning av jord, torv, strö och tillbehör
för odling. Ombud för if djurförsäkringar.
Uppfödning av Brittiskt korthår under
stamnamnet S*Drängstugans.

KRAV-Certifierad. Plantförsäljning av
chilipeppar, paprika, kryddor och
gammaldags tomat samt vissa perenner.

Öppet onsd 12-18 och enl. ök.
Öninge Bjuggård 1, 599 91 ÖDESHÖG
070-633 16 21
designish.nu@gmail.
www.designish.nu

Öppet enl. ök. och till viss del
självbetjäning.
Tranåsvägen Gustavsberg,
599 91 ÖDESHÖG
0739-38 26 41

2. Rubensgården i Äng
Lisa Jonshagen
Grönsaker och vilda bär från småskalig
odling och från skogarna i Holaveden.
Försäljning under säsong (Juli-Sept). På
tisdagarna på torghandeln i centrum
och på fredagarna på gården i Äng.
Sväng mot St Åby i Boet krysset
(tranåsvägen) och sedan direkt höger
mot Ermundeby, vi finns ca 800 m in på
denna väg.

gustavsbergsodlingar@gmail.com
www.gustavsbergsodlingar.se

Tällekullen Gustavslund 1,
599 91 ÖDESHÖG
0144-211 45, sms 070-256 24 14
tellekullen@telia.com

5. Trädgårdslandet Sonaby
Mia Andersson
Vi odlar grönsaker, rotfrukter och bär
som vi säljer färska och förädlade i
våran gårdsbutik där vi även säljer
nötkött, viltkött, ostkaka, kalvdans mm
från vår egen mjölk och köttproduktion.
Vi har även Catering och bokningar av
olika slag t ex julbord, föreningar och
café. Bed & Breakfast.
Öppet onsd och torsd 10-15 lörd 11-16
övrig tid enl. ök.
Boet Lyckan 1, 599 92 ÖDESHÖG
070-224 87 84

076-017 03 33

mis_andersson@hotmail.com

www.rubensgarden.se

www.tradgardslandetsonaby.com

