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Velkommen til Tagtomats Pakkeløsninger og Workshopkatalog 2017

TagTomat skaber nærhed til dine fødevarer og dine naboer. Vi kan rådgive jer om at 
skabe grønne fællesskaber, gode urban gardening oplevelser eller noget helt fjerde. Vi 
tager udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med bynatur, og baserer alle vores 

projekter på stærke relationer til kunder og samarbejdspartnere.

TagTomat startede i 2011 som et frivilligt projekt, og her i 2017 laver vi som firma, 
ud over et væld af skræddersyede, grønne urban gardening projekter, rådgivning for 
boligforeninger og etablerer fælleshaver i det ganske land. Ønsket om at skabe grønne 
fælleskaber har altid været den vigtigste drivkraft for TagTomat. Vi tilbyder ydelser 
baseret på vores mange fagligheder som pt. er: Arkitekt, Tømrer, Byplanlægger, 

Planteskolegartner, Landskabsarkitekt, Urban Designer mm.

Vi arbejder ud fra følgende principper

• TagTomat skaber rammerne og inspirerer til grønt gør-det-selv og gør-det-sammen •

• Fællesskabet er i centrum med plads til alle •

• Simple men effektive selvvandende dyrkningsmetoder •

• Open source – vi deler vores viden, lærer af hinanden og vokser i fælleskab •

• Vi dyrker ud fra økologiske principper •

• Du kan finde alle vores guides gratis på hjemmesiden •
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TagTomat I Workshopkatalog I Udkast 2017 

PAKKELØSNINGER 
Introduktion
Med pakkeløsninger fra TagTomat får du et skræddersyet forløb, der skaber nærhed til bynaturen, dine fødevarer og 
dine naboer. Vi viser – skridt for skridt – hvor let det kan blive at dyrke grøntsager, blomster og urter sammen, og 
støber derigennem fundamentet for nye, grønne fællesskaber. Det skaber ejerskab hos børn og voksne for naturen og 
den mad, vi putter i munden. 

Sammen med TagTomat kan du og dine naboer eller kollegaer skabe haver og bæredygtige grønne spots mellem 
husene på alle mulige og umulige steder. Vi har mangeårig erfaring med grønne projekter og brugerinddragelse, og 
kan hjælpe Jer i gang med et jordnært, blomstrende projekt, hvor alle kan være med. Du får jord under neglene, vind i 
håret, økologiske hjemmedyrkede afgrøder, og ikke mindst lærer du dine kollegaer og naboer at kende på en ny måde.

Det kræver det 
1. En lokal tovholder/kontaktperson, 

der skal stå for formidling af 
information til projektets øvrige 
deltagere samt have intern 
økonomisk overblik.  

2. Et eller flere arealer, med 
adgang til vand, der tilsammen 
opfylder det krævede areal (se 
pakkeløsninger), hvor bedene 
kan etableres med god plads til 
at arbejde omkring dem. 

3. Redskaber til egen drift: 
små skovle, spader, river, 
trillebøre, spande, vandkander 
eller vandslange m.m. samt 
opbevaringsplads dertil. F.eks. et 
fælles skur eller kælderrum.
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RIBSTOMAT

Materialer 

• Cortenbed med selvvandende plantekasse, hjul og bænk
• Kombinationsmøbel i lærk med espalier og selvvandende plantekasse
• Jord og planter
• Fragt 

Rådgivning

• Forberedelse, planlægning, opstartsmøde
• Etableringsworkshop - 2 timer optil 10 deltagere 

Samlet pris (inkl. moms): 

3 SMÅ MØBLER, MATERIALER, ETABLERINGSWORKSHOP

Areal påkrævet:

Ca. 10 m2 inkl. 

stier

Varighed: 

1 sæson

9.000 kr.

6.000 kr.

15.000 kr. 

Workshops kan vælges frit fra TagTomats Workshopkatalog, se mere på www.tagtomat.dk/workshopkatalog. Priser er inklusive moms og fragt i 

Hovedstadsområdet. For bestilling eller spørgsmål, ring 71991966, eller skriv til info@tagtomat.dk. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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TagTomat I Workshopkatalog I Udkast 2017 

CHERRYTOMAT

Materialer 

• 3 fælleshaver (højbed af brædder i lærketræ) 
• Jord og flerårige urter og buske
• Fragt 

Rådgivning

• Forberedelse, planlægning, opstartsmøde
• Etableringsworkshop - 2 timer optil 20 deltager 

Samlet pris (inkl. moms): 

3 FÆLLESHAVER, MATERIALER & ETABLERINGSWORKSHOP

Areal påkrævet:

Ca. 45 m2 inkl. 

stier

Opdyrket areal:

Ca. 20 m2

Varighed: 

1 sæson

15.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr. 

Workshops kan vælges frit fra TagTomats Workshopkatalog, se mere på www.tagtomat.dk/workshopkatalog. Priser er inklusive moms og fragt i 

Hovedstadsområdet. For bestilling eller spørgsmål, ring 71991966, eller skriv til info@tagtomat.dk. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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BLOMMETOMAT 

Materialer 

• 15 individuelle køkkenhaver (klikbede i lærk, tre størrelser/højder) 
• Jord og frø
• Fragt  

Rådgivning

• Forberedelse, planlægning, opstartsmøde
• Etableringsworkshop - 2 timer optil 20 deltager
• 1 valgfri interesse/opfølgningsworkshop - 2 timer optil 20 deltager 

Samlet pris (inkl. moms): 

15 INDIVIDUELLE KØKKENHAVER, MATERIALER, ETABLERINGSWORKSHOP & 
OPFØLGNINGSWORKSHOP

Areal påkrævet:

Ca. 60 m2 inkl. 

stier

Opdyrket areal:

Ca. 30 m2

Varighed: 

1-2 sæsoner

17.000 kr.

23.000 kr.

40.000 kr. 

Workshops kan vælges frit fra TagTomats Workshopkatalog, se mere på www.tagtomat.dk/workshopkatalog. Priser er inklusive moms og fragt i 

Hovedstadsområdet. For bestilling eller spørgsmål, ring 71991966, eller skriv til info@tagtomat.dk. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.





Forår Sommer Efterår VinterPakkeløsninger

15

TagTomat I Workshopkatalog I Udkast 2017 

BØFTOMAT

Materialer 

• 3 fælleshaver (højbed af brædder i lærketræ) 
• 15 individuelle køkkenhaver (klikbede i lærk, tre størrelser/højder) 
• Jord, planter og frø
• Fragt  

Rådgivning

• Forberedelse, planlægning, opstartsmøde
• Etableringsworkshop - 2 timer optil 20 deltager
• 2-3 valgfri interesse/opfølgning/driftsworkshop - 2 timer optil 20 deltager 

Samlet pris (inkl. moms): 

3 FÆLLESHAVER SAMT 15 INDIVIDUELLE KØKKENHAVER, MATERIALER, 
ETABLERINGSWORKSHOP & 2-3 OPFØLGNINGSWORKSHOPS

Areal påkrævet:

Ca. 100 m2 inkl. 

stier

Opdyrket areal:

Ca. 50 m2

Varighed: 

1-2 sæsoner

32.000 kr.

28.000 kr.

60.000 kr. 

Workshops kan vælges frit fra TagTomats Workshopkatalog, se mere på www.tagtomat.dk/workshopkatalog. Priser er inklusive moms og fragt i 

Hovedstadsområdet. For bestilling eller spørgsmål, ring 71991966, eller skriv til info@tagtomat.dk. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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WORKSHOPS 

Workshop             Op til 10 pers.   Op til 20 pers.

En workshop kan være målrettet børn eller voksne. Vi kan også lave familieworkshops, hvor alle lærer 
noget nyt og har en sjov arbejdseftermiddag eller aften sammen med venner, naboer og børn. Alle kan 
være med.

Det kan foregå i en baggård, i et beboerhus, ude i byens grønne rum eller hos TagTomat.

Det fantastiske ved en workshop er, at det ofte med det samme bringer folk sammen på en måde, som 
det tager lang tids venskab at opnå. I TagTomat har vi erfaring med, at et højere fagligt vidensniveau 
skaber større forståelse og engagement i forbindelse med grønne projekter. Derfor er det en god idé at 
afholde workshops om årstidsrelevante emner, eller andre grønne emner, der interesserer folk i byen.

En workshop er af 1,5 - 3 timers varighed. Prisen er inklusiv 
forberedelsestid og oprydning. 
Priser for materialer afhænger af valgt workshop.

Hverdag
6.250 kr. (inkl. moms)
Weekend
8.500 kr. (inkl. moms)

Hverdag
9.375 kr. (inkl. moms)
Weekend
12.000 kr. (inkl. moms)



18

TagTomat I Workshopkatalog I Udkast 2017 

Forår Sommer Efterår VinterPakkeløsninger

FORSPIRING
Varighed 1-2 timer

• Vi laver potter af genbrugsmaterialer
• Vi taler om frøets spirebetingelser og planters pasningsbehov. 
• Vi forspirer f.eks. tomat, basilikum, solsikke, græskar, grønkål mm.

Det er en fornøjelse selv at forspire afgrøder til vindueskarm, krukker, køkkenhave eller taghave. I det 
tidlige forår kan man begynde at forspire afgrøder og blomster indendøre, mens temperaturen stadig er 
lav udenfor. Det er en god måde at sørge for at have planter klar til udplantning, når vækstsæsonen for 
alvor starter, og det er ikke mindst dejligt at kunne gå i gang med havearbejdet og kickstarte sæsonen.

Tillægspris for materialer: ca. 100kr. pr. person inkl. moms.
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KOMPOST
Varighed 2-3 timer

• Vi snakker om forskellige typer og størrelser på kompostbeholdere
• Vi snakker om livet i kompostbunken og komposteringsprocesser
• Vi bygger en minikompostbeholder egnet til f.eks. altan eller baggårde

Vi har alle sammen en masse grønt affald, som bare ryger i skraldespanden, når man bor i en lejlighed 
og ikke har adgang til have eller fælleskompost. De fleste forbinder en kompostbunke med en stor bunke 
haveaffald, eller en kæmpemæssig beholder, men det er heldigvis muligt at kompostere i flere skalaer. 
Workshoppen tager udgangspunkt i guiden fra bogen TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber i byen.

Tillægspris for materialer: ca. 50 kr. pr. person inkl. moms.
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KOKEDAMAER
Varighed 1-2 timer

• Vi snakker om hvilke planter der er egnede til kokedama, og hvorfor
• Vi producerer kokedamaer sammen

En kokedama er en plante voksende i en kugle af jord med mos udenpå. De er meget dekorative som 
supplement til de almindelige potteplanter, og de er gode som gaver, og ikke mindst sjove at lave 
sammen med familie og venner.

Workshoppen tager udgangspunkt i guiden fra bogen TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber i byen.

Tillægspris for materialer: ca. 120 kr. pr. person inkl. moms.
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HØST
• Vi kigger på de afgrøder man kan høste i byen eller en byhave
• Vi snakker om opbevaring og konservering af afgrøder
• Vi samler frø og snakker om opbevaring og brug af egne frø
• Vi laver frøposer og bytter med hinanden

Der findes ikke noget bedre end at høste af egen avl, eller at bruge urter man selv har samlet. Selvom 
man bor i en by og har begrænset dyrkningsareal, kan man sagtens sikre sig en fin høst af både 
kulturafgrøder, og supplere med byvilde urter og frugter. Det er en god fornemmelse at samle forråd til 
vinteren, og i løbet af de kolde måneder bruge af forrådet og mindes sommeren.

Tillægspris for materialer: ca. 25 kr. pr. person inkl. moms.
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Forår Sommer Efterår VinterPakkeløsninger

FRØBOMBER
Varighed 1-2 timer

• Vi snakker om hvordan frøbomben virker og hvorfor
• Vi producerer frøbomber sammen

En Frøbombe er en tørret lerkugle, hvor vi kan blandet frø og jord sammen med lerpulver og vand. De 
bruges til brune pletter i byen eller i almindelige potteplanter, og de er gode som gaver, og ikke mindst 
sjove at lave sammen med familie og venner.

Workshoppen tager udgangspunkt i guiden fra bogen TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber i byen.

Tillægspris for materialer: ca. 20 kr. pr. person inkl. moms.
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RUNDVISNING OG INSPIRATIONSTUR
• Vi mødes eksempelvis ved TagTomats hovedkvarter, Husumgade 2, 2200, med egen cykel
• Vi cykler gennem byen, og besøger undervejs 3-5 spændende grønne projekter
• Turen kan også foregå til fods

I København er der efterhånden et stort udvalg af egne projekter, forskellige slags byhaver, tagfarme og 
grønne rum. I de seneste år har københavnere sluppet fantasien løs i byrummet, og energiske ildsjæle 
har kastet sig ud i at dyrke grøntsager, holde bier og høns og udbrede natur i byen. Tag med på cykeltur, 
og bliv inspireret til, hvordan I kan udvikle og forme Jeres egen gård, fortovshave, taghave eller altan. 
Programmet tilpasses til målgruppen.

Pris: ca. 1250 kr. pr. påbegyndt time, inkl. moms.
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