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TUNGE. I torsdags slogs 
dörrarna upp till famil-
jen Holmedals växthus i 
Tunge.

Besökarna kunde 
frossa i påskliljor och 
penséer.

– En hel del odlar vi 
själva och en del köper 
vi in, säger Lisbeth Hol-
medal till Alekuriren.

Utmed gamla 45:an i Tunge 
har familjen Holmedal sin 
odling av plantor och vätx-
ter. Växthusen ligger på rad 
i vilka allmänheten kan fi nna 
inspiration då det blivit dags 
att göra vårfi nt hemma, på 
gravplatser och så vidare.

– Kalla det en handel-
strädgård eller något åt det 
hållet, säger Lisbeth som 
hoppas kunna locka kunder 
både från Ale och Lilla Edet.

Nu är det i första hand 
penséer och påskliljor som 
gäller, men sortimentet 
kommer att variera beroen-

de på årstid.
– Sommarplantorna står 

på tillväxt, säger hon.
Utöver plantor och växter 

kommer familjen Holmedal 
att tillhandahålla sätt- och 
matpotatis samt jord. Snitt-
blommor har man dock valt 
att lämna därhän.

– Vi säljer yrkesodlad jord, 
sådan som vi själva använder, 
understryker Lisbeth.

Har du något råd till 
kunderna som vill att de-
ras nyplanterade blommor 
ska leva länge?

– Det gäller att inte vatt-
na för mycket. Det är lättare 
att vattna ihjäl en blomma än 
tvärtom. Har du en blomma 
som har torkat går det ofta 
att få liv i den.

Något annat att tänka 
på inför planteringen av 
växter och blommor?

– Byt ut gammal mot ny 
jord i krukorna. Det är en 

rekommendation. Sedan 
skadar det inte med lite göd-
sel i rabatten, så att jorden 
får näring.

Har du någon egen 
favorit i ert sortiment?

– Det växlar med årstider-
na. Vid den här tiden måste 
jag säga att jag är väldigt för-
tjust i våra minipenséer.

Kommer ni att ha öppet 
hela året?

– Det återstår att se hur 
verksamheten utvecklas, 
men i första hand fram till 
midsommar. Sedan har vi 
tankar på att göra kransar till 
alla helgons dag och även ha 

försäljning av granar när ju-
len närmar sig, avslutar Lis-
beth Holmedal.

JONAS ANDERSSON

I torsdags öppnade familjen Holmedal sitt växthus i Tunge. Här ses Lisbeth Holmedal tillsammans med döttrarna Erika och Josefina.

Påskliljornas tid är här.

– Växthus 
fyllt av
blommor

Det våras i Tunge
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Nu på lördag hjälper vi dig att skifta 
till sommarhjul för endast 150 kr.

Välkommen till oss: 
Hardesjö Bil / Skade- Lack- & Servicecenter
Göteborgsvägen 56, Älvängen

De 10 första som tecknar 
serviceavtal i helgen får en 
matkasse* värd 500 kr från 

ICA Lödöse eller
ICA Älvängen

MATKASSE

Däcklördag

PS. Glöm inte nyckeln 
till låsmuttern!

ord.pris 
275 kr

150 kr

hardesjobil.se

*Matkasse i form av presentkort

5 APRIL kl 10-14
Öppethelg

Kom in i helgen och ta del av våra bra 
erbjudanden och priser på lagerbilar 
Volvo, Renault och Dacia. Just nu har 
vi dessutom ett stort urval av begagnade 
bilar. Vi bjuder på korv med bröd. 

TWIZY

Provkör 
sommarens elbil

stendahlsbil.se

Välkommen till oss: 
Stendahls Bil – Butik
Brovägen 20, Lilla Edet

LÖRDAG 5 APRIL KL 10-15
SÖNDAG 6 APRIL KL 11-15


