Bästa deltagare i
Öppna Trädgårdar!
Vi är glada att Du har anmält din trädgård med
i evenemanget Öppna Trädgårdar 1.7.2018!
Här får Du nyttigt stödmaterial inför temadagen.
I paketet finns Öppna Trädgårdar vimpeln och två reklamknappar för trädgårdens värdar.
På knappen kan man, om man vill, skriva sitt namn med tusch. I paketet ingår en hel del
nyttigt material såsom råd för värdfolket och för besökarna, en modell för pressmeddelande
till lokaltidningen, samt många nyttiga tips som gäller Öppna Trädgårdar.
Mera stödmaterial finns på vår hemsida: www.oppnatradgardar.fi som Du kan skriva ut för
att marknadsföra evenemanget. Egen aktiv lokal informationsspridning är mycket viktig.
Lokala meddelanden överstiger lokaltidningarnas nyhetströskel effektivare än de riksomfattande pressmeddelanden som Puutarhaliitto–Trädgårdsförbundet sänder ut.
För att allt ska löpa väl under evenemanget ber vi Dig vänligen beakta följande saker;
zz Besökarna skall erbjudas möjlighet att besöka trädgården under temadagen mellan
klockan 12 och 17. Avvikande öppethållningstider noteras inte skilt i temadagsinformeringen och därför är det mycket viktigt att alla öppna trädgårdar följer temadagens öppethållningstider.
zz Det är skäl att notera att ”trädgården öppen enligt överenskommelse” inte gäller under
temadagen. Besökare ska oanmälda få besöka öppna trädgårdar under temadagen 2018.
zz Trädgårdsprofilernas uppdateringsmöjlighet stängs några dagar före temadagen, för
att vi ska kunna följa med uppdateringarna. Under dessa dagar bör alla uppdateringar göras via e-post till avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi eller genom att ringa till Heidi Wirtanen, tel. 045-665 4956.
Vi önskar dig en trevlig och givande temadag!
Med vänlig hälsning,
Heidi Wirtanen		
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry/Öppna Trädgårdar		
Svenska Trädgårdsförbundet rf

Den nationella temadagen Öppna Trädgårdar ordnas av Trädgårdsförbundet rf i sammarbete med tidningen Kotipuutarha och Svenska Trädgårdsförbundet rf. Nikolai ja Ljudmila
Borisoffs Trädgårdsstiftelse deltar som finansiär av evenemanget.
Saker att ta i beaktande när man öppnar sin trädgård
Försäkringar
Trädgårdens ägare är arrangör för sitt eget evenemang under temadagen. Trädgårdsförbundet har inget särskilt försäkringsansvar utan evenemangets försäkringsansvar sköts via
vars och ens hemförsäkring.
Polislov
Deltagande i temadagen Öppna Trädgårdar kräver inget evenemangslov eller anmälan till
polisen. Trädgårdsförbundet gör en anmälan om evenemanget och de trädgårdar som deltar. Polisen önskar att man inte gör en separat anmälan om sin egen trädgård.
Det lönar sig att i förväg fundera på trafikarrangemangen och parkering eftersom det kan
dyka upp rikligt med besökare.
Kaffe- och plantförsäljning
Man behöver inte anmäla till skatteverket om amatörmässig försäljning av delade eller frö
odlade plantor på egen gård. Kaffe som serveras på egen gård får också säljas till självkostnadspris. För icke vinstbringande verksamhet behövs inte heller bokföring.
Kaffeförsäljning på allmän eller gemensam plats likställs med torgförsäljning, vilket räknas
som skattepliktig inkomst.
Ifall försäljningen är fortgående och vinsten överstiger 1 000 euro, påminner verksamheten om näringsidkande och är därför skattepliktig och bör bokföras. Ifall deltagaren idkar
plantförsäljning som sin näring, anses även plantförsäljningen från den egna gården under
temadagen som näringsidkande. Plantförsäljning på parkeringsplats eller motsvarande
allmänt område likställs med torgförsäljning och är därför också skattepliktigt.
Elektroniskt material inför temadagen
Elektroniskt material inför temadagen hittar du på www.oppnatradgardar.fi under evenemang/informationsmaterial.

Ladda ner materialet du behöver i god tid före temadagen
I mitten av juni skickar vi ut en lista till media över trädgårdar som anmält sig till temadagen. Listan över besöksmålen kommer också inför temadagen att finnas på www.puutarhaliitto.fi, www.kotipuutarha.fi samt www.facebook.com/avoimetpuutarhat.fi.

Information i realtid strävar vi efter att sköta via www.facebook.com/avoimetpuutarhat.fi
samt www.oppnatradgardar.fi ja www.puutarhaliitto.fi.
Mera information
Mera information får man via e-post: avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Vi strävar efter att
svara på e-posten inom några dagar.
Per telefon ons 28.6. – fre 30.6.2018 kl 9-16:
Heidi Wirtanen puh. 045-665 4956
Under temadagen sö 1.7.2018 10–17 svarar:
Heidi Wirtanen puh. 045-665 4956
Timo Taulavuori puh. 040 745 3005
Mera information också på www.oppnatradgardar.fi samt www.facebook.com/avoimetpuutarhat (på finska)

