
Välkommen till en  inspirerande 
 föreläsning om odling
Vi vill bjuda in dig onsdagen den 1 mars kl 16.30 till en härlig 
föreläsning med trädgårds inspiratören Annika  Christensen. 
Hon kommer bland annat att berätta om hydroponisk odling 
– att odla med bara vatten och näring i köksfönstret.

Efter föreläsningen kommer du även att ha möjlighet att  besöka 
vår fina visningslägenhet i Brf Panoramutsikten.

Fåtal platser,  
intresse- 

anmälan krävs



Onsdagen den 1 mars kl 16.30–17.30 har vi bjudit in trädgårdsinspira-
tören Annika Christensen som kommer att hålla en föreläsning i ämnet 
odling. Annika arbetar som trädgårdsfotograf och har genom åren gjort 
många reportage till olika månads- och veckomagasin. Hon har gett 
ut flera böcker i ämnet trädgård bl a ”Trädgård i kruka”. Annika har ett 
populärt inspirationskonto på Instagram där hon har ca 59 000 följare: 
@annikasnaturligating

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, 
med fokus på en hållbar framtid.

Fakta Brf Panoramautsikten
•  108 bostadsrätter

•  1–6 rum och kök

Det blir många tips och mycket inspiration, hon kommer bland annat 
dela med sig om hur enkelt det är att odla sina egna bladgrönsaker och 
kryddor året om – genom att odla hydroponiskt. Annika kommer även att 
tipsa om hur du möblerar och inreder på din balkong för att få en härlig 
oas att njuta av. Vill du odla i jord så tipsar hon även om hur du odlar 
snyggt, enkelt och nyttigt på balkongen. Vi bjuder på lättare  förtäring.

Föreläsningen är kostnadsfri men intresseanmälan krävs då det är 
begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 23 februari. Anmäl dig 
till Eva Hansson på Riksbyggen. Välkommen till Pollettgatan 10  
i kv. Spårvagnshallarna i Helsingborg.

Efter föreläsningen kommer du även att ha möjlighet att besöka vår 
fina visningslägenhet i Brf Panoramutsikten. Lägenheten ligger på 
15:e våningen och på plats finns Anna Helsing, Mäklare från Bjurfors, för 
att svara på frågor. Läs mer om Brf Panoramautsikten på vår hemsida,
riksbyggen.se/panoramautsikten

Onsdagen 
1 mars

kl 16.30

•  31–196 kvm

•  Flertalet har inglasade balkonger

Gör en intresseanmälan 
till föreläsningen hos:
Eva Hansson på Riksbyggen
042-18 66 55 
eva.hansson@riksbyggen.se

•   Inflyttningsklart Vintern 2025

Sista anmälningsdag: 23 februari
Visningsadress: Pollettgatan 10 i kv. Spårvagnshallarna i Helsingborg

https://www.instagram.com/annikasnaturligating/
https://www.riksbyggen.se/panoramautsikten/
mailto:eva.hansson%40riksbyggen.se?subject=

