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Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!



Onsdag 17/1
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafé med frökväll
Ta med fröer till försäljning och/eller köp av andra. 
Fröerna läggs i påsar som kostar 5 kr/st. Ta gärna med 
dina frökataloger så kanske vi kan sambeställa! 
Kontakta Lena via sms eller mejl om du vill berätta 
om något annat kul på caféet (max 20 min). Fika till 
försäljning. 

Tisdag 20/2
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Pavel Burian håller föredrag om Japanska trädgårdar: 
principer, design och tekniker. Vi bjuder på smörgås-
tårta. Lotteri.

Torsdag 22/3 
Kl. 18.30 -
20.00
Amaryllis
Obs! Anmälan

Påskinspiration
Anna Apel visar och inspirerar oss och sedan planterar 
vi själva. Ta med egen kruka eller köp på plats. Du 
betalar för det material du använder och 100 kr som 
kurskostnad. Ta med egen fika. Anmälan till Yvonne 
senast 15/3 tel.070-2740720. 

Lördag 7/4
Kl. 14.00
Sikagården
Obs! Anmälan

Vi gör egna insektshotell
Bengt Andersson från biodlarna hjälper oss och har 
med material till självkostnadspris. Ta med t.ex. 
ihåliga grässtrån, bambu, fjolårets hallonpinnar, 
vedträn, kottar m.m. Vi lär oss också om tambin och 
bikupor. Anmälan till Marie via sms eller mejl senast 
28/3! Ta med egen fika.

Fredag 13/4
Kl. 17.30  
Biblioteket

Permakultur i Trävattna
Familjen Arvidsson visar hur de har byggt upp sina 
odlingar och dammar enligt permakultur (= hur man 
kan odla och leva uthålligt genom att samarbeta med 
ekosystemen). Köp deras bok! Den första svenska 
boken om permakultur. Ta med egen fika. Samåkning. 

Onsdag 25/4
Kl. 17.45
Biblioteket

Smidessaker på Kullagården
Per Johannesson berättar om och visar sina 
smidessaker och sin trädgård. Vi har också möjlighet 
till att köpa smidessaker. Samåkning från bibliotekets 
parkering. Ta med egen fika.

Specialkost! Om föreningen fixar fika, hör alltid av dig i förväg!



Tisdag 8/5
Kl. 18.00
Biblioteket

Träd och buskar på Gustafsons plantskola, 
Vartofta
Mattias Alkman berättar om olika träd och buskar. 
Under kvällen får vi 10% rabatt på allt i deras 
sortiment. Ta med egen fika. Samåkning från 
bibliotekets parkering.

Tisdag 22/5
Kl. 18.00
Mössebergs-
gården

Växtmarknad
Kontakta Annika Olausson 073-333 70 50 eller 
annika@olausson.se i förväg om du vill sälja något. 
OBS! Säljare ska vara där minst 1 timme innan.

Tisdag 29/5 
Kl. 17.00 
Biblioteket

Trädgårdsbesök i Mjäldrunga
Inge och Barbro Lager har en trädgård med ovanliga 
buskar, mindre träd, rhododendron, Fritillaria, 
lundväxter, pioner och andra perenner. Växter till 
salu! Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets 
parkering.

Onsdag 6/6
Plantis

Nationaldagsfirande i Plantis
Vill du hjälpa till eller har något att sälja hör av dig 
till Lena tel. 070-565 38 92.

Tisdag 12 /6
Kl. 17.30
Biblioteket
Guidning
30 kr/person 

Besök i Herrljunga
Vi besöker Lillemor Frithiofs trädgård, som är en 
kombination av idéer, nyttigt och vackert. Därefter 
åker vi till hembygdsparken, där vi fikar och får en 
guidning i stugorna, kostnad 30 kr/person. Ta med 
egen fika. Samåkning.

Söndag 1/7
Kl. 10-17

Tusen trädgårdar
Besök öppna trädgårdar i Falköping eller i hela 
Sverige. Läs mer i vår folder eller sök efter tradgards-
riket på Facebook eller på www.tradgardsriket.se.

Tisdag 3/7
Kl. 18.00
Biblioteket

Trädgårdsbesök hos vår medlem
Vi besöker Eva Herbertsson på Backetomten 1, 
Luttra. Hon har rosor, perenner och höns i lantlig 
miljö. Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets 
parkering.



Medlemsinformation:
Medlemsavgift 260 kr/år. Övrig familjemedlem 30 kr.
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.
Hemsida: www.falkopingstradgardsforening.se. Följ oss också på 
Facebook och Instagram. Sök efter Falköpings trädgårdsförening.

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort.
OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag.

Amaryllis 20 %
Gäller allt utom begravningsblommor, brudarrangemang, 
förmedlingar och blomstercheckar.
Anneborgs trädgård AB 10 % 
Gäller växter med ordinarie pris.
Karleby Handelsträdgård 10 % 
Gäller egenodlat. Ej redskap o tillbehör.

Fler förmåner finns på www.tradgard.org/ eller i Hemträdgården.

Styrelsen under 2017:
Lena Gustavsson ordförande 0515-803 26, 070-565 38 92
lena308@gmail.com

Eva-Marie Stålhammar vice ordf. 0515-808 92, 070-358 08 92
evamariestalhammar@gmail.com

Marie Törnqvist kassör 073-615 44 39
marie.tornqvist@hotmail.com 

Monica Carlgren sekreterare 0515-165 59, 073-984 70 61 
monica.carlgren13@gmail.com

Yvonne Andersson 073-392 26 26
yvonne.c.andersson@live.se

Yvonne Klasson 070-274 07 20
yvonn500@gmail.com

Tarja Pajula 070-240 50 21
pajula.tarja@gmail.com

17 Juni, 15 juli 
och 12 augusti
Söndagar
Kl. 10-17

Mötesplats trädgård
Besök på egen hand flera öppna trädgårdar i Vara, 
Skara, Lidköping, Götene, Mariestad m.fl. Läs 
mer på www.motesplatstradgard.se

Föreningen har en kompostkvarn. Vill Du låna den så kontakta 
Marie tel. 073-615 44 39.


