
Medlemsin formation: 
Medlemsavgift 260 kr/år. Övrig familjemedlem 30 kr.
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.
Hemsida: www.tradgard.org/. Följ oss också på Facebook. 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, förmedlingar och blomstercheckar.
Blomsterfröjd, Stenstorp
Gäller allt utom presentkort.
Gissla Trädgård, Borgunda
Gäller egenodlade prydnadsväxter.
Karleby Handelsträdgård
Gäller egenodlat. Ej redskap o tillbehör.

Fler förmåner finns, se www.tradgard.org/

Styrelsen under 2015
Kerstin Johansson
kerstin.johansson2@skara.se
Lena Gustavsson vice ordf. 0515-803 26, 070-565 38 92
lena308@gmail.com
Barbro Holm kassör 0515-303 91, 070-830 39 81
jabahoa@telia.com
Monica Carlgren sekreterare 0515-165 59, 073-984 70 61
monica.c@telia.com
Annelie Andersson 070-648 81 68
zonoral@hotmail.com
Yvonne Klasson 070-274 07 20
yvonne.kl@falkoping.net
Marie Törngvist 073-615 44 39
marie.torngvist@hotmail.com

15%

10%

10%

ordförande 076-869 70 90

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
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RIKSFÖRBUNDET
SVENSK TRÄDGÅRD

Falköpings
Trädgårdsförening

Program
Våren
2016

Med reservation för ev. ändringar! Se föreningsannonser i FT!



Onsdag
20 januari
KL 19.00
Vuxenskolan

Fröbytarkväll
Ta med fröer till försäljning och/eller köp av
andra. Fröpåsarna ska kosta 5 kr/st, antalet frön
bestämmer du som säljare. För mer information
kontakta Lena 0515-803 26. Fikaförsäljning.

Tisdag
23 februari
KL 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Stig Ljungwald från Mariestad håller föredrag
om Bokashi, ett sätt att kompostera inomhus.
Vi bjuder på smörgåstårta. Lotteri.

Onsdag
16 mars
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trådslöjd
Vi tillverkar egna saker av metalltråd, som man
kan smycka sin trädgård med. Material och fika
till försäljning.

Tisdag
5 april
Kl. 19.00
Mössebergs-
gården
Entre 80 kr

Föredrag med Sara Bäckmo
Hon kommer prata om "Lång säsong — tips och
inspiration från Skillnadens trädgård. Saras
trädgård ligger i Bökebacken, Småland. Hennes
familj är självförsörjande på grönsaker sju
månader om året. Sara bl.a. skriver och bloggar
för tidningen Land. Ta med vänner och bekanta!
Entre 80 kr/person. Lotteri och fika till
försäljning.

Torsdag
28 april
KL 17.40
Biblioteket

Besök på Gissla trädgård
Gisela Wass visar oss runt och berättar om sin
verksamhet och om sommarblommor. Ta med
egen fika. Samåkning från bibliotekets
parkering.

Torsdag
12 maj
Kl. 17.30
Biblioteket

Besök i Edsvära
Vi besöker Benders idépark där man kan se
mycket av deras sortiment av marksten m.m. Vi
besöker sedan Lotta Ljungs trädgård som delvis
är en naturtomt. Hon har många olika slags
växter som vårblommande lökar, magnolior,
perenner m.m. Ta med egen fika. Samåkning
från bibliotekets parkering.

2016 firar vår förening 20 år!

Tisdag
24 maj
Kl. 18.00
Mössebergs-
garden

Växtmarknad
Köp plantor eller sälj dina egna som du har med
dig. Kontakta Lena 0515-803 26 i förväg så får
du veta hur du ska märka dina plantor med
säljarnummer och pris. OBS! Säljare ska vara
där minst 1 timme innan.

Måndag
6 juni
Plantis

Nationaldagsfirande i Plantis
Vi gör reklam för vår förening och säljer växter
m.m. Vill du hjälpa till eller har något att sälja
hör av dig till Lena 0515-803 26 .

Måndag
27 juni
KL 18.00
Ryttarevägen
16

Trädgårdsbesök i Falköping
Vi besöker först Inga-Lill Ljung som har en
trädgård med bl.a. pioner, klematis, rosor,
perenner, damm och trädgårdspynt. Därefter
besöker vi Klockaregårdens kolonilottsområde.
Vi kommer titta på Yvonne Anderssons
kolonilott med 36 olika slags pioner, klematis,
rosor, buskar, växthus, grönsaksodling m.m. Ta
med egen fika.

Lördag
2 juli
KL 10.00 —
ca 16.00
Biblioteket
Fika 35 kr

Trädgårdsbesök i Alingsås
Vi besöker Eva Andreassons stugträdgård i
Långared med många olika slags rosor i
sällskap av träd, buskar, klematis och perenner.
Vi kommer prova hennes Rosfika, 5 sorters
kakor med rossmak och te, kaffe eller dricka för
35 kr. Sedan åker vi vidare till Anna Larsson i
Bergstena. Hon odlar och säljer en mängd olika
slags rosor; buskrosor, klätterrosor och
rabattrosor, både gammaldags och moderna.
Titta gärna på hennes hemsida
www.vastergardentradgard.se. Ta ev. med egen
matsäck. Samåkning från bibliotekets
parkering.

Föreningen har en kompostkvarn. Vill Du låna den så kontakta
Monica 0515-165 59 eller 073-984 70 61.


