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Med reservation för ev. ändringar! Aktuell information finns på vår 
hemsida, Facebook eller Instagram!
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Lördag
18 augusti
Kl. 10-14

Vi firar den Den Stora Trädgårdsdagen
Växtmarknad och miniseminarier tillsammans 
med andra trädgårdsföreningar på torget i 
samband med Malta-Johannas Marknad. Mer 
information kommer på vår hemsida, i mejl och 
på Facebook.

Vill du få informationsmejl mellan programmen, hör av dig 
till Lena på lena308@gmail.com!

Onsdag
22 augusti
Kl. 18.00
Biblioteket

Bissgårdens koloniområde
Vi besöker ett av Falköpings koloniområden 
som ligger utmed vägen till Friggeråker. Här 
finns bl.a. mångkulturell odling av grönsaker. 
Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets 
parkering.

Torsdag
6 september  
Kl. 18.00 
Biblioteket

Självhushåll med ekologisk odling
Urban och Sari Bolin i Bredene, Åsarp berättar 
om sin odling av bl.a. östeuropeiska fruktträd 
och grönsaker, samt om sina lantrasdjur. 
Växthus. Perenner. Ta med egen fika. 
Samåkning från bibliotekets parkering. 

Tisdag
25 september
Kl. 19.00
Vuxenskolan 

Äpplets dag 
I år firar vi Äpplets Dag med att fika! Vi ordnar 
kaffe och te och du tar med dig din bästa äpple-
produkt: paj, kaka, chips, must… vad du vill 
bjuda på. Ta gärna med receptet och den råa 
frukten så kan vi smaka. Sen pratar vi äpplen! 

Fredag
28 september
Kl. 17.00
Biblioteket

Besök i en ljussatt trädgård i Nitta
Kerstin och Ivan Ernvid har en kuperad, ”sten-
rik” trädgård med perenner, stor köksträdgård, 
växthus och fin sjöutsikt. De täckodlar och 
gödslar med bokashi. När ljuset faller bjuder de 
på varm soppa och belyser trädgården. Besöket 
görs tillsammans med Ulricehamns trädgårds-
förening. Ta ev. med egen fika. Samåkning från 
bibliotekets parkering.



Torsdag
18 oktober
Kl. 19.00
Dagcentral Hjorten
Entré 50 kr

Föredrag om trädgårdsdesign
Trädgårdsmästare Joachim Löfgren inspirerar 
oss inför nästa säsong, hur vi kan utforma vår 
trädgård m.m. Ta med vänner och bekanta! 
Entré 50 kr. Adress: Järnvägsgatan 10  

Tisdag
6 november
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafé 
Vi tittar på bilder från Tusen trädgårdar och de 
som deltog från vår förening berättar om 
dagen. Lotteri och fika till försäljning.

Har du specialkost, hör av dig i förväg om föreningen ordnar fikat!

Onsdag
21 november
Kl. 18.00
OBS! Anmälan

Julbockstillverkning
Köp en stomme eller ta med en egen, som du 

sedan klär med granris. Anmälan till Monica 
senast 1/11 tel.073-9847061 eller 0515-16559. 
Information om lokal, pris för stommen eller 
beskrivning på hur du själv bygger en får du i 
samband med anmälan. Ta med egen fika. 

Torsdag
6 december
Kl. 18.00
Biblioteket

Julpyntad gård i Axtorp
Inspireras av familjen Alfvéns (kända från TV) 
trädgård med ljusslingor, tomtar, snögubbar, 
änglar m.m. Vi bjuder på glögg och peppar-
kakor. Samåkning från bibliotekets parkering.

Tisdag
22 januari
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 070-565 38 
92 om du vill berätta om något annat kul på 
caféet (max 20 min). Fika till försäljning. 

Tisdag
19 februari
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar då vi bl.a. tar beslut 
om vi ska fortsätta vara med i Svensk trädgård 
eller inte. Vi visar bilder från våra träffar och 
bjuder på smörgåstårta. Lotteri. 



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.
OBS. Halv årsavgift för nya medlemmar från och med 2018-07-01!

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

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

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

Styrelsen:
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.carlgren@bredband.net

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

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
Har du specialkost, hör av dig i förväg om föreningen ordnar fikat!

Grönelundsgatan 4

Föreningen har en kompostkvarn. 
Vill Du låna den så kontakta Marie 

tel. 073-615 44 39.




