Falköpings
Öppna Trädgårdar
2017
Falköpings Trädgårdsförening
har nöjet att för första gången
bjuda in till våra
finaste öppna trädgårdar

Söndagen 6 augusti
kl. 11 - 17
Välkommen!

Tommy och Kerstin Johansson, Dala Lövängen, utanför Stenstorp
Stor villaträdgård på landet med köksträdgård, växthus och höns.
I den 4 500 kvm stora trädgården finns lite av varje. Köksträdgård,
växthus, höns och flera planteringar med en blandning av buskar,
perenner och ettårsväxter. Damm med vattenfall. Årets projekt är en
häckplantering och att bygga en ”vägg” med klätterväxter.
Tommy och Kerstin bjuder på fika.

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.
OBS! Inte handikappanpassat, passagen ner på baksidan sker via
trappor.
Växter till försäljning.
Monika Ivarsson, Hasselgatan 30, Falköping
Uppvuxen villaträdgård med mycket perenner.
I den 800 kvm stora trädgården som började anläggas 1974, finns växter
som trivs i flera olika miljöer. Bland annat finns julrosor, pioner,
fuchsior och lundväxter.
Fika och växter till försäljning. Loppis!

Villa Lindström, Torstenssonsgatan 52, Falköping
Omgjord villaträdgård i olika nivåer och ett hus byggt 1925.
Ägaren Kristina Lindström Stenström började 2010 att rita och forma en
ny trädgård från den gamla på 885 kvm. Poolen utgör den centrala delen
med stort pooldäck. Runt om finns grusgångar och stora naturstenar som
bildar en perennrabatt i vinkel. Här finns ett drygt 20-tal rosor, lavendel,
stäppsalvia, hostor, fruktträd, silverpäron och mycket mer. Flera olika
sittplatser, växter i krukor och små stilleben, ofta i rostigt. 2014 byggdes
ett orangeri. Ny köksträdgård började anläggas hösten 2015.
Kaffeservering i orangeriet.

Örtagården på Ekehagens Forntidsby, Åsarp
Ogräs eller en näringsrik del av vår kost, eller en viktig läkeväxt?
Även om människorna på forntiden var precis som vi, så åt de ofta mer
näringsrik mat och var duktiga på att ta tillvara på växtrikets gåvor i
läkekonsten. I Örtagården kan du studera några av de viktigaste växterna
man använde under forntiden. Och glöm inte att ”ogräs” kan vara gott!
Idag: halva inträdesavgiften för medlemmar i trädgårdsföreningen! Visa
medlemskort.

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
6 augusti 2017. Kom och inspireras eller fråga om råd om du har någon
fundering kring ditt eget odlande. Besöken är i de flesta fall gratis.
En del har växter och/eller fika till salu. På ett ställe finns en loppis. De
som säljer står själva för det, och Falköpings Trädgårdsförening är inte
inblandade 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.
Som gäst får man gärna diskutera med trädgårdsägaren, kring tankar och
baktankar med växtval och annat. Men undvik gärna att kommentera det
du inte tycker är så fint (om du nu ser något).
Trädgårdarna öppnar kl. 11 och stänger kl. 17.
Hur hittar du till Falköpings Öppna Trädgårdar?
Titta gärna ut i förväg var de olika adresserna ligger. Vi kommer att
skylta med vår logga och ”Falköpings Öppna Trädgårdar” direkt utanför
adressen. Välkommen!
Är du också en person som gillar att odla?
Gå gärna med i en trädgårdsförening, så träffar du flera som är som du!
Sök oss på Facebook om du vill veta mera om vad vi gör i Falköping.

