
Nyhetsbrev 

 Juni - juli 2015 
 

 

Hej alla vänner av 

Kretsloppshuset! 
 

 

Tam-tam-tam-taaaa!! 

 

 

Får vi presentera vår 

nya logotype ??  

 

 

 

 

 

Vi har med hjälp av designern Laura 

Wandry tagit fram nya logotyper för 

Kretsloppshuset. Utan förklarande ord ska 

det gå att förstå att det är ett ställe där man 

kan dricka och äta gott i trädgårdsmiljö 

och att höns förgyller stället  

 

De olika varianterna av logotypen kommer 

så småningom att synas på broschyrer och 

olika typer av trycksaker, men 

förhoppningsvis även på en större vägskylt 

vid E14 där vi väntar på tillstånd. Och 

senare i sommar är vi nog också klara med 

en ny hemsida. 

 

Det känns fantastiskt roligt att snart vara i 

hamn med detta projekt och vi hoppas att 

Ni tycker lika mycket om förändringen som 

vi.  

 

  



Och tro det eller ej – men 

trots all kyla och allt 

regnande, så blir det en 

vacker trädgård ändå. 

Perennerna verkar gilla 

att det går långsamt fram 

och vissa växter har blivit 

helt enorma, men andra, 

riktiga härdiga trotjänare, 

har inte överlevt vintern 

med så lite snö, 

återkommande tö och 

minusgrader om varannat.  

 

 Att ”gardengirl” Birgit sådde persilja, sallad och rädisor strax före midsommar är 

dock rätt anmärkningsvärt. Tur att vi inte behöver leva på det vi själva odlar – då 

skulle det bli ”nödår”.  

 

En växt som gillat vädret är rabarbern! 

Vilken tillväxt den haft i år och vilka extremt 

vackra och goda stjälkar!! Och det kunde 

inte vara mer perfekt inför nästa helg, för nu 

är det äntligen dags igen för  

 

 

RABARBERFEST 
 

Lördagen 4 juli från kl 11-16 
Med rabarber på längden och tvären! 

 

Och på kvällen 

bjuder vi in till 

 

Pubkväll med 

livemusik och 

rabarber-bar  
 

 

 

 

 

  



  



Lite försmak med bilder från förra årets rabarberfest……………… 

 

Dessa två trevliga 

rabarberglassexperter 

kommer åter igen att stå till 

tjänst med fulländad service 

i glasskiosken…… 

 

 

 

 

…… och i rönnbersån 

erbjuds en underbar 

massage i den – 

förhoppningsvis – ljumma 

sommarvinden! Vädret som 

lovas ska ju bli kanonfin  

 

 

 

 

….. och uteköket blir som 

vanligt bemannad med 

rediga karlar som i år 

bjuder på älgchili med 

grillad bröd och 

rabarberchutney  

 

 



 

Kort och gott – det blir rabarber för hela 

slanten både på dagen och på kvällen! 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ju inte avsluta 

nyhetsbrevet utan att 

upplysa världen om att en 

duktig hönsmamma fått fram 

en kyckling som så här 

timmar efter födelsen redan 

är en pigg krabat. Det har 

tidigare varit svårt att få 

hönorna att sitta kvar på 

sina ägg tillräckligt länge 

för att ha egna kycklingar. 

Vi har använt oss av en 

äggkläckningsmaskin. 

Därför är den här naturliga 

föryngringen extra roligt! 

Och fler är på gång  



Aktuella öppettider från 1/7 – 16/8    
 

Öppet alla dagar kl 11-17 
 

 
 

Med en bild på dessa helt underbara bordsdekorationer som 

Ann-Christin gjorde igår, vill vi önska Er alla en fin sommar… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. och som alltid: 
Varmt välkomna till vårt gröna, sköna hus mitt i Mörsil! 

 

Christl & Felicia & Ann-Christin 

 

 


