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Falköpings Trädgårdsförening samverkar med

Information angående eventuell 
fortsatt coronaepedemi

Vi har försökt att anpassa våra aktiviteter så att vi ska kunna genomföra 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 timmar 
 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.

OBS! Om Folkhälsomyndighetens allmänna råd fortfarande rekommen-
derar att man inte ska hålla möten inomhus eller begränsar hur många 
personer som får träffas, kommer ev. de planerade aktiviteter att utgå.

Omslagsfoto: ”Årets Trädgårdsbild i Falköping 2020” Dillkronor, 
fotograf Anneli Karlsson
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Anmäl Din e-postadress
för snabb information

Den tid vi just nu lever i visar på behovet av att snabbt 
kunna komma ut med information. Det gäller också vår 
förenings verksamhet.
Genom att anmäla din e-postadress till 
falkopingstradgardsforening@gmail.com får du:
n Snabb information om eventuella förändringar i det program 
du nu håller i handen. Aktuellt i vår blir dessutom nytt datum för 
årsmöte.

n Föreningens Nyhetsbrev som skickas ut med e-post när styrel-
sen har något att informera om.

Att föreningen får tillgång till din e-postadress ger inte bara 
möjlighet till snabb information, det betyder också en hel del 

för föreningens ekonomi.

Du hittar alltid 
aktuell information 

på vår hemsida, 
Facebook och Instagram!
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Välkommen till 
Falköpings Trädgårdsförening
Medlemsavgift: 315 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.
Föreningens mailadress är: falkopingstradgardsforening@gmail.com
Vår styrelse fram till årsmötet 2021 är:
Ordförande vakant
Ann Westerlund, vice ordf.  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 073-984 70 61  monica.carlgren13@gmail.com

Kinnekullefrö.se
Vi odlar och säljer frön av kulturarvs-, amatör- och

bevarandesorter, för odlad mångfald
Falköpings Trädgårdsförenings medlemmar får 10 % rabatt

Ange koden: Trädgård21
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Förmåner som medlem
Eftersom vår lokalförening är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård 
omfattas du som medlem av de rabatter och förmåner som förbundet cen-
tralt 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.

Karleby Handelsträdgård - gäller egenodlat, ej redskap och tillbehör.

Lindbloms Blomsterhandel - gäller allt utom binderier, förmedlingar och 
blomstercheckar.

Butik Vide – gäller allt utom binderier.

Kinnekullefrö, Hällekis - gäller hela sortimentet, bland annat frön till kul-
turarvssorter. Du handlar via kinnekullefro.se och anger rabattkod Träd-
gård21.

OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag!

Mysig inredningsbutik med blommor

Hantverksgatan 13 • 521 60 Stenstorp
Tel: 0706-737 228
Mail: lindaaugustzon@hotmail.com

För öppettider följ oss på
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ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på smörgåstårta. Lotteri.
OBS! Vid fortsatt Coronaepedemi kan årsmötet bli framflyttat tills vi kan ha det 
utomhus 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 
Facebook eller Instagram.

Tisdag 23 februari kl. 19.00

UPPSKJUTET
tills vidare p.g.a 

coronarestriktioner

Beskärningskurs
Peter Hylmö, ordförande i Götene Trädgårdsför-
ening, lär oss om trädbeskärning. En vecka innan 
kursen får du ett pdf-kompendium med e-post som 
du ska ha läst in dig på innan kursen.
Vi får lära oss om trädets uppbyggnad, levnadsvill-
kor och försvarssystem. Peter går igenom grun-
derna i vård, verktyg, beskärning under trädets tre 
olika åldersstadier och hantering av vattenskott 
med mera. 
Praktiska övningar - ta med egen sekatör. Ta med 
egen fika.
Kostnad: 300 kr/person. Endast 8 personer/tillfälle.
Anmälan senast 8/3 till Ewa Wallin, 073-035 30 
34 eller ewawallin@hotmail.com. Glöm ej att ange 
vilken av dagarna du vill anmäla dig till!

Lördag 20 mars kl. 09.00-ca 12.00 – Kleva Kvarn, Vilske-Kleva

Söndag 21 mars kl. 09.00-ca 12.00 – Kleva Kvarn, Vilske-Kleva

Två möjligheter att gå beskärningskurs! Välj en av dagarna!

eller
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Föredrag om invasiva växter
Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare i Falköpings kommun, berättar 
om invasiva växter. Vilka arter som räknas som invasiva, hur de sprider sig, hur 
jag gör för att bekämpa dem är några av frågorna hon tar upp. 
Anmälan senast 7/4 till Birgitta Lundin, 070-532 07 70 eller 
birgitta.mikael@hotmail.se

Tisdag 13 april kl. 19.00 – Friggeråkers bygdegård

Barrväxter och blommande buskar
Mattias Alkman berättar om och visar oss barrväxter och blommande buskar. 
Under kvällen får vi 10 % på allt i sortimentet.
Ta med egen fika.

Tisdag 4 maj – Gustafssons plantskola, Vartofta
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Hos oss finns ett brett sortiment av Hos oss finns ett brett sortiment av 
träd, buskar, perenner, barrväxter, träd, buskar, perenner, barrväxter, 

häckar, rosor och egenodlade häckar, rosor och egenodlade 
sommarblommor sommarblommor 

Vi är - kort sagt - en riktig plantskola.Vi är - kort sagt - en riktig plantskola.

Vartofta Solliden, 521 97 Vartofta 
Telefon: 0515-300 67 | 0705-82 59 19 
Hemsida: www.vartofta-plantskola.se
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Växtmarknad
Vi genomför vår traditionella växtmarknad på ett nytt sätt. Här kan du som 
medlem som vanligt boka bord och sälja växter/plantor. Vi håller till utomhus 
vid Friggeråkers bygdegård. Borden ställs glest och köparna måste hålla avstånd 
till varandra och får bara gå en enkelriktad runda. 
Du som säljare bör vara på plats en timma innan start. 
Föreningen tar gärna emot skänkta växter/plantor till försäljning. 
Anmälan/bokning av bord senast 6 maj till Birgitta Lundin 070-532 07 70 eller 
birgitta.mikael@hotmail.se

Torsdag 20 maj kl. 18.30 – Friggeråkers bygdegård

Trädgårdsbesök i Varnhem
Margareta Dahlin har en stor trädgård med många barrväxter och ljungväxter, 
men också träd och buskar. 
OBS! Det är smala gångar i trädgården och går inte att ta sig fram med rullator 
eller rullstol. 
Ta med egen fika.

Torsdag 3 juni – Broddetorpsvägen 22, Varnhem
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00
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Nationaldagsfirande
Om Falköpings kommun arrangerar nationaldagsfirande i Plantis, kommer vi 
delta med information om vår förening och med växtförsäljning. 
Vill du hjälpa till att göra reklam för vår förening eller har växter eller annat 
trädgårdsrelaterat som du vill sälja? Anmäl dig till ?
Håll utkik i Falköpings Tidning eller på våra sociala medier om firandet ge-
nomförs.

Söndag 6 juni – Plantis

Pioner
Björn Krupke guidar oss och berät-
tar om sin plantskola och om pioner. 
Det finns krukade pioner till försälj-
ning och andra går att beställa för 
senare hämtning/leverans. 
Det går bra att betala med kontanter, 
Swish eller med faktura.
De har enklare fika till försäljning. 
Du kan även ta med egen.
Kostnad för guidning 45 kr per 
person.

Lördag 19 juni – Guldsmedsgårdens plantskola, Hov, Ljung
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 09.15
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Trädgårdsbesök i Skultorp
Kerstin Petersén har en trädgård som är 3500 kvm, varav ca 500 kvm i 45-gradig 
norrsluttning. Stadiga skor rekommenderas! 
Delar av trädgården är en gammal fruktträdgård som ger stöd till en ganska 
stor samling historiska rosor. Hon har även hostor, surjordsväxter, magnolior, 
näsduksträd, skenkamelior, klockbuskar, snödroppsträd m.m.
Ta med egen fika.

Tisdag 29 juni – Banvägen 1, Skultorp
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Perennial Blue ´s föräldrar är Veilchenblau och Superexelsa. Förädlare B F 
Mehring, uk. Introd 2003. Klättrar och remonterar. Ca 2,50 m hög. Doftar sött. 
Hos Kerstin Petersén får den ett behagligt stöd i det gamla Gravensteinträdet.
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Trädgårdsbesök i Skår
Marie Salomon har en stor trädgård med nybyggt växthus, rosor, damm, odling 
med mera
Ta med egen fika.

Måndag 5 juli – Skår Ängen, Falköping
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00
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SENASTE NYTT
– ev. programförändringar m.m.

hittar du på:
Internet

www.falkopingstradgardsforening.sewww.falkopingstradgardsforening.se

Facebook
Falköpings TrädgårdsföreningFalköpings Trädgårdsförening

Instagram
Falköpings TrädgårdsföreningFalköpings Trädgårdsförening

Välkommen till våra aktiviteter!Välkommen till våra aktiviteter!


