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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 Carlsson och Studiefrämjandet som står 

bakom det nationella projektet, i år i samarbete 

med Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Här i 

Falköping är det Falköpings Trädgårdsförening 

och Studieförbundet Vuxenskolan som bjuder in. 

I den här foldern presenteras våra fina lokala 

trädgårdar. Välkommen att besöka dem alla! 

Håll utkik efter Tusen Trädgårdars affischer och 

vimplar när du närmar dig.  

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 

#falköpingsträdgårdsförening och

#tusenträdgårdar.

Fler ”Tusen-trädgårdar” hittar du här: 

www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020/



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 28 juni 2020. Kom 

och inspireras eller fråga om råd om du har någon 

fundering kring ditt eget odlande. Besöken är gratis. 

En del kan ha växter 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.  

Respektera att 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 inringat av tjusig stenmur. 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 träd-

gården. Så välkommen till Körsbärslunden! 

Kims Trädgård – Lindängen, Centrumvägen 10, Broddetorp

Prunkande konstnärsträdgård, en fristad för djur och växter.

Näckrosdamm med vackra fiskar, äng, lusthus, överflödande rabatter, 

mycket gamla träd, mjuka linjer, flera rum. Fruktträd, bärbuskar, 

grönsaker, växthus. Katter, fåglar och en stor giraff! Konst till salu. 

Mer inspiration finns här: https://kimritthagen.com/kims-tradgard/.



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. Läs mer på www.wardins.se.

Prästgården i Jäla, Stora Västerbo, Jäla

Fokus på sommarblommor och en ny vacker och rättvis trädgård.

Johanna, välkänd influencer inom hem, inredning och trädgård, bjuder 

in till första året vid den lummiga gamla gården på landet där nu vackra 

perennrabatter växer fram. Mängder med snittblommor för självplock 

och du kan kanske binda din egna drömbukett. Inredningsbutik. Läs 

mer: www.snickargladjensveranda.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. Perenner, rosor och fruktträd. Flera olika sittplatser och växter i 

krukor. Liten köksträdgård och charmigt orangeri. I gårdsbutiken säljs 

textila produkter tillverkade i DR Kongo. 

Fikasugen under Tusen Trädgårdar? 

I en nybyggd, inbjudande arkitektur på 350 kvadratmeter kan du få en 

upplevelse i färger, form och härliga detaljer som hör inredning till. 

Här kan du även ta en paus i det mysiga kaféet. Öppet 11-16. 

Skolbacken Östra Tunhem



Tips och rekommendationer p.g.a. Corona/Covid-19

Som vi alla vet är år 2020 inte som alla andra år. För att inte behöva 

ställa in som så många andra har tvingats göra, har arrangörerna istället 

ställt om, och det innebär en del skarpa regler. 

• Visa respekt och håll avstånd till trädgårdsägare och andra besökare, 

minst 2 meter hela tiden. 

• Till en del mindre trädgårdar kan det bli kö. Ta därför med dig t.ex. 

vattenflaska, paraply och fällstol eller vad du behöver för att kunna 

vänta bekvämt. 

• Respektera hur det går till i just den trädgården du besöker. Kanske 

måste man följa en viss runda eller följa någon annan instruktion. 

• Försök att avstå från att röra saker som staket, redskap, krukor och 

annat med händerna. 

• Räkna inte med att få låna toan hos trädgårdsägarna.

• Tvätta händerna med tvål och vatten om tillfälle ges. Ta med egen 

handsprit och sprita händerna ofta och ordentligt. 

• Kontrollera gärna på morgonen om trädgården du planerar att 

besöka verkligen är öppen. Trädgårdar kan avboka i sista stund. 

Även trädgårdsägare som blir krassliga har fått order att avstå från 

evenemanget. Uppdaterad information finns alltis på webbplatsen 

(www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020/).

• Känner du dig minsta sjuk, stanna hemma. Det kommer fler år med 

Tusen Trädgårdar och andra trädgårdar och sammanhang. 



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 300 kr (2020) 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 på Instagram. 


