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Falköpings Trädgårdsförening samverkar med

Med reservation för ev. ändringar! 
Aktuell information finner du på vår 
hemsida, Facebook och Instagram!

Information angående eventuell 
fortsatt coronaepedemi

Vi har försökt att anpassa våra aktiviteter så att vi ska kunna ge-
nomföra så många av dem som möjligt.
Tänk dock på att:
n  Om du är sjuk eller hängig så stanna hemma
n  Vid eventuell sjukdom ska du ha varit utan symptom i 48 h  
 innan du deltar på våra aktiviteter.
n  Var noga med att hålla avstånd till de andra deltagarna.
n  Var noga med handhygien.
n  Samåk helst bara med personer som du normalt brukar träffa.
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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.) 2021 höjs avgiften till 315 kr.
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 2021 är:
Ordförande vakant
Ann Westerlund, vice ordförande  070-645 80 01  ann.westerlund@telia.com
Ingalill Andersson, kassör  070-975 71 76  ingalill.nyafageras@gmail.com
Anneli Karlsson, sekreterare  070-648 39 07  anneli-k@hotmail.com
Ewa Wallin   073-035 30 34  ewawallin@hotmail.com
Annika Olausson   073-333 70 50  annika@olausson.se
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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Trädgårdsbesök i Hallum (i närheten av Varola)
Anita och Erik Boij har en trädgård på 
3000 m2, som är ett möte mellan två se-
kelskiften med en egen tvist. I den finns 
slingrande grusgångar, stora perenn-
rabatter, syrenberså, många sittplatser, 
tre dammar, den gamla eken, träd och 
buskar från olika delar av världen. 
Trädgården är indelad i olika rum med 
bland annat blomstergård och köksgård. 
I japangården blommar dahliorna i 
augusti.
Ta med egen fika.

Trädgårdsbesök i Furusjö
Dennis och Maritas trädgård som är på 1500 m2 är inspirerad av japanska trädgårdar. 
Den består av dammar, bäckar, broar, pagoder, växter m.m.
OBS! Entré 40kr/person. Kontant betalning.
Ta med egen fika, som vi fikar efteråt vid sjön där det finns bord och bänkar.

Måndag 10 augusti – Hallum, Skattegården 5, Skövde
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Onsdag 19 augusti – Enevägen 14, Habo
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00



5

Medlemsmöte och tipspromenad
Vi röstar om de nya stadgarna. Vid årsmötet röstade fler än 2/3 av medlemmarna som 
deltog för att de förnyade stadgarna skulle antas. För att de ska träda i kraft behövs ett 
andra möte där 2/3 av de deltagande medle  mmarna återigen röstar för att de ska börja 
användas. Förslag på nya stadgar finns på vår hemsida www.falkopingstradgardsfo-
rening.se. OBS! Läs igenom dem innan! 
Vi håller mötet utomhus. Efteråt kan ni gå en tipspromenad i trädgården.
Ta med egen fika.   

Tisdag 25 augusti kl. 18.30 – Dagcenter Freja, Frejagatan 6

Den stora trädgårdsdagen
Välkomna till Stora torget i Falköping kl. 
10-14. Idag har vi växt- och grönsaksmark-
nad och konstutställning. 
Alla som är intresserade av att delta som 
utställare är välkomna att anmäla sig 
genom att skicka ett mail till ann.wester-
lund@telia.com eller sms till 0706-45 80 01. 
Medtag eget bord. 
På Bildkällan är det vernissage för ut-
ställningen ”Trädgård”. De som deltar är 
inbjudna lokala konstnärer som jobbar i ett 
stort antal olika material och tekniker.

Lördag 29 augusti – Stora torget, Falköping

Besök i trädgård med grönsaksodling
Lena och Ingvar Johansson är medlemmar i vår förening och i deras trädgård finns 
grönsaksodlingar, växthus, damm, stenparti, perennrabatter, fruktträd, bärbuskar m.m. 
De säljer också grönsaker från sina odlingar via Rekoringen i Falköping.
Ta med egen fika.

Torsdag 3 september – Falekvarna, Stenbrottet 2
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00
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Föredrag om trädgårdsdesign
Heidi Roslund håller föredrag med temat: Rumslighet i trädgården – inspiration för dig 
som vill skapa en mer trivsam och spännande trädgård. 
OBS! Entré och fika 50 kr/person. 
Anmälan till Eva-Marie Stålhammar senast 12/10, via sms 070-358 08 92 
eller mejl evamariestalhammar@gmail.com. Meddela ev. specialkost vid anmälan.

Adventsmys
Gör din egen dörrkrans, adventsljusstake eller jul-
grupp. (Vi får givetvis ta med egen kruka, stomme, 
korg, vas m.m.) Jessica med flera på Violen inspire-
rar och hjälper oss. 
Kostnad 100 kr, matigare fika ingår. 20 % rabatt 
på allt i butiken denna kväll. 
Anmälan till Birgitta Lundin senast 11/11 
via sms 070-532 07 70 eller med mejl 
birgitta.mikael@hotmail.se. 
OBS! Endast 12 platser. Meddela ev. specialkost vid 
anmälan.  

Onsdag 18 november kl. 18.30 – Lokal meddelas senare

”Äpplets dag” – Äppelmusteri
Fredrik berättar om och visar äppelmusteriet. 
Vi kan handla av deras blommor, grönsaker, 
ägg, äppelmust och andra förädlade produkter. 
Vi får gå in i musteriet i små grupper.
OBS! Anmälan senast den 28/9 till 
Birgitta Lundin via sms 070-532 07 70 eller 
via mejl birgitta.mikael@hotmail.se.

Måndag 5 oktober – Karleby Handelsträdgård
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Torsdag 5 november kl. 19.00 – Lokal meddelas senare
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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!
Fika till försäljning.
Vid frågor kontakta Anneli Karlsson via sms 070-648 39 07 eller med mejl 
anneli-k@hotmail.com

Måndag 18 januari kl. 19.00 – Vuxenskolan

ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på smörgåstårta. Lotteri.
OBS! Vid fortsatt Coronaepedemi kan årsmötet bli framflyttat tills vi kan ha det utom-
hus eller ske via webben. 
Se mer information i vårens program 2021 eller följ information på vår hemsida 
www.falkopingstradgardsforening.se eller följ Falköpings trädgårdsförening på Face-
book eller Instagram.

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

Vill Du låna den så kontakta Ann Westerlund - 070-645 80 01

Tisdag 23 februari kl. 19.00 – Vuxenskolan
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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!


