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Falköpings Trädgårdsförening samverkar med

Med reservation för ev. ändringar! 
Aktuell information finner du på vår 
hemsida, Facebook och Instagram!
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Välkommen till 
Falköpings Trädgårdsförening
Medlemsavgift: 300 kr/år - Familjemedlem: 50 kr/år (Blir du medlem efter den 1 juli så 
betalar du halv medlemsavgift första året.)
I medlemsavgiften ingår tidningen Hemträdgården, som utkommer med sex nummer 
per år.
Vår förenings hemsida är www.falkopingstradgardsforening.se. Du kan också följa oss 
på Facebook och Instagram. Sök efter Falköpings Trädgårdsförening.
Vår styrelse fram till årsmötet 2020 är:
Lena Gustavsson  ordförande  070-565 38 92  lena308@gmail.com
Eva-Marie Stålhammar  vice ordf. 070-358 08 92  evamariestalhammar@gmail.com
Ann Westerlund kassör  070-645 80 01  ann.westerlund@telia.com
Anneli Karlsson  sekreterare  070-648 39 07  anneli-k@hotmail.com
Yvonne Andersson   073-392 26 26  yvonne.c.andersson@live.se
Yvonne Klasson   070-274 07 20 yvonn500@gmail.com
Monica Carlgren  progr.ansv. 073-984 70 61  monica.carlgren13@gmail.com

Förmåner som medlem
Eftersom vår lokalförening är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård omfattas 
du som medlem av de rabatter och förmåner som förbundet centralt förhandlar 
fram. Dessa finner du på www.tradgard.org eller i tidningen Hemträdgården.
Lokalt har vi förhandlat fram 10 procent rabatt för våra medlemmar hos:
Anneborgs Trädgård i Forentorp - gäller växter med ordinarie pris
Boutique Violen - gäller ej presentkort, binderier och varor med nedsatta priser
Karleby Handelsträdgård - gäller egenodlat, ej redskap och tillbehör
Lindbloms Blomsterhandel - gäller allt utom binderier, förmedlingar och blomster-
checkar

OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag!
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Trädgårdscafé med Frökväll
Ta med fröer och/eller sticklingar 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! 
Stefan Järkeborn visar bilder och berättar om Laekens kungliga växthus och den bota-
niska trädgården i Bryssel.
Fika till försäljning. Har du specialkost? - Hör av dig i förväg.

Torsdag 23 januari kl. 19.00 – Vuxenskolan, Falköping

ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar, där vi bland annat ska ta beslut om föreningens stadgar. Dag-
ordning och årsmöteshandlingar finns på vår hemsida cirka två veckor innan.
Bildvisning från träffar och aktiviteter under föregående år.
Föreningen bjuder på smörgåstårta. Har du specialkost? - Hör av dig i förväg. Lotteri.

Tisdag 25 februari kl. 19.00 – Vuxenskolan, Falköping

Beskärningskurs med Peter Hylmö

Tisdag 24 mars kl. 18.30 – Vuxenskolan, Falköping

Peter Hylmö, ordförande i Götene Trädgårdsförening, berättar om trädbeskärning. Vi 
får lära oss om trädets uppbyggnad, levnadsvillkor och försvarssystem. Han går igenom 
grunderna i vård och hantering av verktyg, beskärning under trädens tre olika ålderssta-
dier, hantering av vattenskott, med mera. Praktiska övningar - ta med egen sekatör.
Kostnad: 100 kr/deltagare inkl fika. Har du specialkost? Hör av dig i förväg.
Anmälan senast 12 mars till Monica Carlgren, 073-984 70 61, 
monica.carlgren13@gmail.com
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Trädgårdskonst på pinne
I Ann Westerlunds keramikverkstad utanför Stenstorp 
gör vi figurer och former att sätta på en pinne till träd-
gården eller att sätta i en kruka. 
Material och bränning till ett föremål ingår samt kaffe/
te och kaka.
Kostnad: 250 kr/person
Anmälan senast 9 april till Ann Westerlund, 
0706-45 80 01, ann.westerlund@telia.com     

Söndag 19 april – Wilgotsberg, Stenstorp
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 13.30

Kurs i ympning
Vi åker till Herrljunga för att ha en ympkurs under ledning av Hans Elvingson och Lars-
Åke Söderström, Herrljunga Trädgårdsförening. 
Ta med eget fika, sekatör och, om du har, ympkniv,
Kostnad: 40 kr inkl. ympris att ta med hem. Kontant eller Swish.
(Olika sorters ympar av äpple finns om någon vill ympa sitt egna äppelträd med en krukad 
grundstam A2 - pris 80 kr/st.)
Anmälan senast 22 april till Annika Olausson, 073-333 70 50, annika@olausson.se

Onsdag 6 maj – Hembygdsparken, Herrljunga
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.45

Tulpanfestival i Skövde
Under en praktfull helg den 14-16 maj kommer tulpa-
ner och andra vårblommande blomsterlökar att lysa 
upp och förgylla Skövde. 
Skövdes centrala delar kommer att erbjuda magnifik 
blomstring med över 100 000 vårlökar som plantera-
des under hösten 2019. Garpaparken kommer att vara 
centrum för festivalen. 
Föreningen har bokat en guidad visning.

Torsdag 14 maj – Garpaparken, Skövde
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.30
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Växtmarknad
Vi genomför vår traditionella växtmarknad. Här kan du som medlem boka bord och 
sälja växter/plantor. Du som säljare bör vara på plats minst en timma före start.
Anmälan/bokning av bord senast 5 maj till Owe Daag, 070-847 17 20, eller Jan An-
dersson, 070-350 80 74.

Tisdag 19 maj kl. 18.00 – Mössebergsgården

Nationaldagsfirande i Plantis
Vi deltar på Nationaldagsfirander med information och försäljning av växter, med mera. 
Vill Du hjälpa till att göra reklam för vår förening eller har växter eller annat trädgårds-
relaterat som du vill sälja? Anmäl dig enligt nedan.
Anmälan senast 23 maj till Owe Daag, 070-847 17 20, eller Jan Andersson, 
070-350 80 74.

Lördag 6 juni – Plantis, Falköping

Trädgårdsbesök
Vi gör trädgårdsbesök hos två av våra medlemmar:
Vi startar hos Marita Everfalk, Bergsliden 41, som har en sluttningstomt där hon bland 
annat har perenner, pioner och kryddor.
Därefter besöker vi Ann-Britt Johansson, Linnégatan 18, som kommer att visa träd-
gårdsvivor, perenner, trädgårdsprydnader och sitt uterum.
Medtag eget fika.

Måndag 8 juni kl. 18.00 – Falköping

Trädgårdsbesök
Denna kväll åker vi till Annborg Nyström i 
Stenstorp. Här har orkidéerna en framträdan-
de roll i trädgården.
Medtag eget fika.    

Måndag 1 juni – Skaraborgsgatan 30, Stenstorp
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00
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Vi åker med buss från Falköping (McDonalds) kl. 9.00 och från Kungsbacka kl. 
17.00.
Vi stannar för förmiddagsfika på vägen ner, var och en tar med eget.
Till lunch får man ta med sig mat man vill äta eller så får man köpa något på res-
taurangerna i Kungsbacka. Det finns också en fin picknickpark. 
De flesta trädgårdarna ligger inom gångavstånd men vi kommer att köra vissa 
sträckor med bussen enligt ett schema som kommer senare. Man kan också välja 
att promenera helt fritt bara man befinner sig på rätt plats när det är dags att åka 
hem.
Kostnad: 200 kr
Anmälan: till Lena Gustavsson, lena308@gmail.com via mejl i första hand, sms 
070 56 53 892 (men jag kommer att kommunicera via mejl så jag behöver ändå den 
kontaktuppgiften). Uppge namn, förening och om du har något särskilt önskemål 
om påstigningsplats. 
Sista anmälningsdag: 12 juni
Liksom förra året kommer vi att bjuda in andra trädgårdsföreningars medlemmar 
att delta. Vi viker 35 platser åt våra medlemmar fram till den 15 maj, sedan fyller vi 
upp bussen med den som står först i kön. På samma sätt är 15 platser vikta åt andra 
föreningars medlemmar fram till den 15 maj.
Avbokning utan avgift är möjlig fram till den 8 juni. Plats som inte är betald senast 
den 8 juni återgår och delas ut till en ny person (om man nu inte är sent anmäld).   
Skriv gärna ut en egen karta från den här webbplatsen när det börjar närma sig: 
www.tradgardsriket.se/tradgardsrundor/urban-garden-day-2018-kungsbacka/

Söndag 14 juni – Urban Garden Day, Kungsbacka
Avresa från McDonalds kl. 09.00
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Tusen Trädgårdar återkommer vartannat år. 2018 var året då vår trakt syntes or-
dentlig på kartan, tack vare Falköpings trädgårdsförening! 
Förra gången hade vi en studiecirkel för de trädgårdsägare i vår förening och i vår 
trakt som ville skaffa sig lite kunskap innan de kastade sig ut i äventyret att öppna upp 
sin trädgård för allmänheten. Vi pratade med erfarna lokala ”öppen-trädgårdare” och 
fick fina tips om sådant som man kanske inte tänker på, t.ex. hur man ska göra med 
parkering, fika (behövs det?) och när man egentligen ska hinna äta något själv? Hur 
gör man med skyltning av vägen fram? Skyltning av växtnamn – är det något? 
Några fick peppning att deras trädgård faktiskt hörde hemma i Tusen Trädgårdar – 
ibland kan man bli osäker. Vi hjälpte också varandra med anmälningen till Tusen 
Trädgårdar på nätet. 
Därefter satte vi ihop en liten folder där alla trädgårdarna beskrevs (finns i Arkiv på 
vår webbplats www.falkopingstradgardsforening.se). Och så var vi redo att öppna! 
Vi tänkte oss något liknande i år, men vi behöver hjälp för att hålla ihop det. Ställer 
du upp och ingår i en grupp för att göra detta till verklighet? Du behöver inte alls 
vara med och öppna din trädgård, utan detta är en grupp för att främst ordna med 
en kurs/möte och en folder, samt stödja den som vill vara med och ha öppet. För att 
hålla ihop det, så att säga. 
Kontakta Ulla Lennartsson (ulla.tun@telia.com, 073 081 21 56) om du är intresserad. 
Gör det nu på en gång, även om vi förmodligen inte börjar jobba med detta förrän 
framåt våren. Vi behöver vara ett par stycken om vi ska kunna genomföra vår idé.

Låt oss sätta Falköping 
på trädgårdskartan i år igen! 

Söndag 28 juni kl. 10.00-17.00 – Tusen Trädgårdar
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Besök på Melldala Trädgård
Vi besöker Melldala Trädgård, där vi får en 
visning på temat Rosor. 
Fika - kaffe och paj - finns att köpa för cirka 
50 kr.

Måndag 29 juni – Melldala, Lerdala
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.30

Trädgårdsbesök i Åsarp
Vi börjar hos Ingrid Adomeit Jarlsson, Hög, Åsarp. Här finns ett arboretum och en fin 
trädgård med rosor, perenner, träd, buskar, bäck och damm. 
Vi åker sedan vidare till Jochen Brenning på Skomakaregården, som visar sin fina torp-
trädgård med flera gamla hus, blommor, damm, träd och kreativ utsmyckning.

Onsdag 8 juli kl. 18.00 – Åsarp
Samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Har du behov av att låna en kompostkvarn?
Föreningen äger en kompostkvarn. 

Vill Du låna den så kontakta Ann Westerlund - 070-645 80 01
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Den Stora Trädgårdsdagen blev en succé 2019! Nu vill vi göra den ännu bättre 
nästa år, men då behöver vi hjälp av någon eller några av våra medlemmar. Vill du 
bli med i vår grupp för anordnandet av Den Stora Trädgårdsdagen? 
Tanken med Den Stora Trädgårdsdagen är att samla alla som är som vi till en stor 
firardag här hos oss i Falköping. Vi menar alltså odlings- och trädgårdsintresserade. 
Folk som är med i vår förening och de som är med i nån annan trädgårdsförening och 
de som inte har förstått att de borde vara med nånstans. 
Hjärtat i Den Stora Trädgårdsdagen ska vara en växtmarknad dit alla är välkomna att 
komma med sina plantor, både för att sälja och för att köpa. Vi som står där delar med 
oss av vår kunskap kring växterna. 
Annat som hör till trädgård kan också säljas på marknaden, t.ex. trädgårdspynt, ho-
nung eller grönsaker.
Förutom det kan man fylla dagen med allt möjligt trädgårdsrelaterat. Kom med för-
slag! Hittills har vi provat att ordna miniseminarier, korta föredrag på ett visst ämne. 
Det gör vi gärna om men vi behöver lite mer i form av ljud och ”lokal”. Och förslag 
om vem man kan bjuda in att prata? Eller så gör vi något annat i år.
För att få ett sådant här arrangemang på banan behöver man vara flera personer som 
hjälps åt. Annars blir det ett för tungt lass. 
Är du intresserad att ingå i gruppen? 
Kontakta Ann Westerlund (ann.westerlund@telia.com) på en gång. Vi planerar att ha 
ett första möte redan i vår för att hinna en bit innan semestern börjar.

Den Stora Trädgårdsdagen
- en del av Malta Johanna Marknad 

Lördag 29 augusti – Stora torget
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Arrangemang i våra grannföreningar

En dag för trädgårdsdrömmar
Kulturen, Vårgårda - lördag 1 februari kl. 12.00
Vårgårda trädgårdsförening har bjudit in fyra föreläsare som kommer ge dig inspiration 
till dina trädgårdsdrömmar. Det blir också ett tillfälle att träffa andra trädgårdsintressera-
de, att utbyta tankar och idéer med. Dagen är öppen för alla trädgårdsintresserade. 
De fyra föreläsarna är:
Peter Englander – trädgårdsdesigner, författare och skaparen av Apotekarns Trädgård.
Elisabeth Svalin Gunnarsson – författare, fotograf och kulturvetare. Det blir ett föredrag 
som tar oss med på en resa i tid och rum.
Peter Streijffert – författare, kock, odlare och föreläsare. I föreläsningen Biokol och Bo-
kashi berättar han om Bokashi.
Katarina Olsson – diplomerad trädgårdsmästare och hon föreläser om Ätbart, vanligt 
och ovanligt.
Mer information om anmälning och avgifter finner du via: 
vargardatradgard.org/tradgardsdrommar.html

Vackrare trädgård med John Taylor
Folkets Hus, Ulricehamn - torsdag 20 februari kl. 19.00
Hur kan vi göra våra trädgårdar så vackra som möjligt – så länge som möjligt? 
John Taylor, tidigare trädgårdsmästare i Slottsparken i Malmö och aktuell i SVT:s Träd-
gårdstider besöker Ulricehamn. Han berättar om olika rum i trädgården och hur de kan 
förbättras för att skapa intensiva upplevelser. John kommer att prata om olika praktiska 
och kognitiva processer som vi använder oss av i skapandet av våra trädgårdar.  
En inspirerande föreläsning där du får Johns trädgårdstips, inspiration och många nya 
idéer. 
I pausen blir det mingel med snittar och bubblande dryck. Avgift: 225:-.
Mer information om anmälning med mera finner du via: 
www.tradgard.org/forening/Tradgardsforeningar/foreningdetalj/ulricehamn.html
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SENASTE NYTT
– ev. programförändringar m.m.

hittar du på:
Internet

www.falkopingstradgardsforening.se

Facebook
Falköpings Trädgårdsförening

Instagram
Falköpings Trädgårdsförening

Välkommen till våra aktiviteter!


