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Välkommen på besök i Tusen 
Trädgårdar! 

Alla är inbjudna att dela trädgårdsglädjen, 
och att få inspiration och kunskap! 

Tusen Trädgårdar hölls nationellt första 
gången 2010, och återkommer vartannat år. 
Det är Riksförbundet Svensk Trädgård, 
tillsammans med Gunnel Carlssons 
Trädgårdsriket och Studiefrämjandet som står 
bakom det nationella projektet. Här i 
Falköping är det Falköpings Trädgårds-
förening och Studieförbundet Vuxenskolan 
som bjuder in. 

Du som vill göra fler än ett trädgårdsbesök 
kan med hjälp av den här foldern och 
www.tradgardsriket.se lägga upp en 
favoritlista med de trädgårdar som du önskar 
besöka. På vägen dit håller du utkik efter 
Tusen Trädgårdars affischer och vimplar! 

Följ oss och dela dina bilder! På sociala 
medier kan du Gilla och följa Tusen 
Trädgårdar och Falköpings trädgårdsförening 
året runt. Lägg upp dina egna bilder och 
glöm inte att tagga #tusenträdgårdar och 
#falköpingsträdgårdsförening.
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Vad menas med Öppen trädgård? 

De som står med i den här foldern öppnar upp och 
bjuder in alla trädgårdsintresserade till sin egen 
trädgård under ett par timmar den 1 juli 2018. Kom och 
inspireras eller fråga om råd om du har någon 
fundering kring ditt eget odlande. Besöken är gratis. En 
del har växter och/eller fika till salu. De som säljer står 
själva för det, och Falköpings Trädgårdsförening är inte 
inblandad i försäljningen. 

Vad ska man tänka på som gäst på 
Öppen trädgård?

Alla odlar på sitt eget sätt. Alla utformar sin trädgård 
efter vad man själv tycker är vackert eller 
funktionellt. Var och en lägger ner så mycket tid och 
ork som den själv vill. Det finns inget rätt eller fel!

Så låt bli att ”hjälpa till med rensningen” . Finns 
det stigar eller trampstenar försöker du gå på dem i 
första hand. Självklart plockar du inte fröer, blommor 
eller plantor, åtminstone inte utan att fråga först.  

Trädgårdarna öppnar kl. 10 och stänger kl. 17. 

Hur hittar du till de Tusen Trädgårdarna? 

Håll utkik efter den här symbolen! Den finns på affischer 
och vimplar där du ska svänga och när du kommer fram! 

Välkommen!



Ulla Lennartsson, Skattegården 1, Östra Tunhem
Gammaldags lantlig och romantisk trädgård som alltid blommar.
Mycket perenner och växthus. En finurlig ägare som ”tager vad man 
haver” så att det kan bli ett mini-woodland under gamla körsbärsträd 
som förut mest var en tråkig del av trädgården. Välkommen till 
Körsbärslunden! 

Kristina Lorentsson, Björkelund 1, Ingatorp
Självhushåll som utvecklats och fått damm, grillplats och lundparti.
Varierad trädgård med grönsaksodlingar sedan 30 år tillbaka, och nu 
med utflugna barn också plats för woodland, vildäng, damm och 
perennrabatter. Odlar som Sara Bäckmo i upphöjda bäddar för att 
förbättra odlingsmöjligheterna i den grusiga marken.   



Wardins Ekologiska Trädgård, Korsgården 2, Jäla
Täckodlad, KRAV-ansluten permakulturodling med 4 tydliga rum.
”Kålgårdsvandring” bland 90 olika grönsaker, blommor, kryddor och bär i 
den på medeltida vis indelade odlingen: kålgården = trädgården där 
grönsakerna växer, humlegården, örtagården och fruktgården. Försäljning 
av färska och förädlade produkter, fika. Mer på www.wardins.se.

Borrabo Permakultur, Borrabo 1, Trävattna
Nystartad permakultur/nyttoträdgård och författarmöte.
Författarna till den första handboken om permakultur på svenska visar nu 
sina två köksträdgårdar med slingerbäddar, örtspiral, upphöjda odlings-
bäddar och takvattensdammar med fiskar. Möjlighet att köpa boken, och 
ev. plantor. Mer på www.borrabo.se.

Alphems Arboretum 2, Floby
Lummig park - ett livsverk i hitburen sten med träd och buskar.
Anlades åren 1903-1953. 200 olika sorters träd och buskar, samt 
omfattande stenläggningar. Fika. Mer på http://www.alphem.se.



Villa Lindström & Kikongo AB, Torstenssonsgatan 52, Falköping
Villaträdgård designad av ägaren som är trädgårdsdesigner.
Trädgård i olika nivåer där poolen utgör den centrala delen. Pooldäck 
omgivet av grusgångar och naturstenar som bildar en perennrabatt i 
vinkel. Här finns vackra perenner, rosor och fruktträd. Flera olika 
sittplatser och växter i krukor. Liten köksträdgård och charmigt orangeri 
med kaffeservering. I gårdsbutiken säljs textila produkter tillverkade i 
DR Kongo. 

Familjen Daag, Lövbackagatan 5, Falköping
Spontan villaträdgård med fruktträd och många perenner.
Suterrängtomt med en villaträdgård från slutet av 1970-talet. På grund 
av höjdskillnaden är delar av trädgården inte synlig från gatan. Växter 
till försäljning. OBS! Inte handikappanpassat, passagen ner på baksidan 
sker via trappor. 



Yvonne Andersson, Klockargårdens koloniomr., Rosenvägen 25, 
Falköping
Härlig välutnyttjad kolonilott med stuga och odling på 375 kvm.
Här ryms allt: stuga, växthus, köksland, pallkragar och perennrabatter.
Sköna perenner i mängd: 
pioner, rosor, clematis, gräs,
kaprifol, solhatt, riddarsporre, 
lavendel och mycket mera. 
Ett eldorado för den allsidige 
odlaren! 
Passa också på att kika lite 
över häckarna på den korta 
vägen mellan parkeringen och 
Yvonnes lott. Området i sig är 
fantastiskt vackert!
Välkommen också på cykel. 

Hellidens Trädgårdar, Tidaholm
Levande park och trädgård där människor utvecklas i samverkan.
Grönsaksodling på 500 kvadratmeter, örtagård och växthus. Eventuellt 
nyskördade grönsaker till försäljning! Härlig promenad i Hellidens
Slottspark med Svandammarna. Grillplats finns för medhavd mat. 
Hellidens trädgårdar ska vara kommunens naturliga plats för olika 
grupper av människor att odla, träffas, njuta och arbeta. Bäst parkering 
är bakom Sparbankshallen vid Hökensåsskolan.



Tyckte du att det här var roligt? 

Då föreslår vi att du går med i en trädgårdsförening! Det finns 
många trädgårdsföreningar, och du hittar de flesta om du går 
in på Riksförbundet Svensk Trädgårds webbplats, 
www.tradgard.org eller googla på din ort + trädgårdsförening.

Du är också välkommen till vår trädgårdsförening i Falköping!

Falköpings Trädgårdsförening

Vi är ca 200 medlemmar och vi träffas vid olika aktiviteter ca 
15-20 gånger per år. Det kan vara allt från föredrag till att 
binda julkransar tillsammans, men den vanligaste aktiviteten 
är att vi gör trädgårdsbesök i offentliga och privata trädgårdar, 
plantskolor och hos självhushållare. 

Som medlem får du delta gratis på de flesta av våra aktiviteter, 
du får rabatter hos olika näringsidkare, tillgång till rådgivning 
via Svensk Trädgård och proffstidningen ”Hemträdgården” 
med 6 nummer per år. 

Medlemsavgiften är 260 kr (2018) och du anmäler dig på via 
ett formulär på www.tradgard.org.

Vill du veta mera innan du bestämmer dig finns information på 
vår webbplats falkopingstradgardsforening.se, på Facebook 
och Instagram, och du kan lyssna på vår radiopod på 
www.fnf.nu. 




