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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.
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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. 

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 föl-
ja 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
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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 centralt 
förhandlar fram. Dessa finner du på www.tradgard.org eller i tidningen Hem-
trädgården.
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.

Kinnekullefrö, Hällekis - gäller hela sortimentet, bland annat frön till kultur-
arvssorter. Du handlar via kinnekullefro.se och anger rabattkod Trädgård22.

OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag!

Har du trädgårdsintresserade vänner?
Ta med dem på någon av våra 
aktiviteter så kanske de vill bli 

medlemmar hos oss.
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ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fikapåse (festis,bulle och kaka). Närvaro-
lotteri.
Äntligen hoppas vi kunna genomföra vårt årsmöte. Vi kommer att vara utomhus 
under tak på Odenplans läktare. Ta gärna med ett sittunderlag då vi kommer att 
sitta på träbänkar.
Handlingar till årsmötet finns på www.falkopingstradgardsforening.se och på 
plats. Det finns dessutom möjlighet att få handlingarna hemskickade – hör då av 
dig till Ann Westerlund, 070-645 80 01.

SÖNDAG 22 AUGUSTI kl. 18.00

Medlemsträdgårdsbesök
Denna kväll öppnar två av våra med-
lemmar upp sina trädgårdar.
Vi åker först till Marita Evefalk, Bergs- 
liden 41, som har en sluttningsträdgård 
med många perennrabatter och fina 
träd på Mössebergs sluttning.
Därefter åker vi till Ulla Lennartsson, 
Skattegården, Östra Tunhem, som har 
en trädgård med många perennrabat-
ter. Möjlighet att köpa plantor.
Ta med egen fika.

TISDAG 10 AUGUSTI kl. 18.00
Bergsliden 41, Falköping & Skattegården, Östra Tunhem
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Läktaren, Odenplan, Falköping
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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

Trädgårdsbesök
Vi åker till Tunhems Trädgårdar, Östra Tun-
hem, Åsen 1, Falköping, där Sanna Hodell tar 
emot. En nyetablerad uppvuxen trädgård – tre 
år gammal – med gammaldags rosor, udda träd, 
perenner, kalk- stensmurar och vattensprutande 
lejon,
En prunknande blomsterodling med sommar-
blommor, växthus och självplock efter säsong.
Besök gärna Tunhems Trädgårdars hemsida; tunhem.se

Vi åker också till Jonstorps Eviga, Lovisa Wennerholm, Vilske-Kleva Jonstorp 2, 
Falköping.
Lantlig trädgård med tonvikt på 
rosor och perenner, inramad av 
stenmurar och en damm. Stor 
köksträdgård med växthus. På 
gården finns höns, får och hästar. 
Blomsterodling med torkvänliga 
blommor, såsom eterneller, för 
självplock efter säsong.
Medtag egen fika, som intas på 
Jonstorps Eviga.

ONSDAG 25 AUGUSTI kl. 18.00
Tunhems Trädgårdar & Jonstorps Eviga
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00
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Borrabo Permakultur
Ylva Arvidsson berättar om li-
vet i jorden och hur de arbetar 
för att få en hållbar odling där 
de härmar de ekosystem vi är 
omgivna av.
Permakultur visar hur du kan 
fånga och lagra energi, bygga 
eko-nätverk och sluta kretslopp.
Ta med egen fika.
Besök gärna Borrabos hemsida; www.borrabo.se

TISDAG 31 AUGUSTI kl. 18.00
Borrabo, Trävattna
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Växtmarknad
Föreningen deltar med 
en växtmarknad vid Me-
kelsmäss på Stora Torget.
Vill du vara med och 
sälja växter? Anmäl dig 
till Ove Daag, 070-847 
17 20.
Som säljare tar du med 
ett eget bord och du bör vara på plats en timma innan marknaden startar.
Vill du skänka växter till föreningens försäljningsbord – där behållningen går till 
föreningens kassa – hör av dig till Ewa Wallin, 073-035 30 34. Märk upp växterna 
med växtnamn. Om du ej har möjlighet att leverera växterna till torget – meddela 
Ewa.

LÖRDAG 25 SEPTEMBER kl. 10.00-13.00
Stora Torget, Falköping



9

Cafékväll om bins betydelse för växtligheten
Cafékväll med Ove Larsson som 
gäst. Ove kommer och berättar 
om bins betydelse för växtlighe-
ten. Han kan tipsa oss om väx-
ter som bin gillar och vad vi kan 
göra för att få många bin till vår 
trädgård.
Det serveras kaffe med äppelka-
ka till självkostnadspris.

ONSDAG 13 OKTOBER kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

Föredrag om trädgårdsdesign
Heidi Roslund håller föredrag 
med temat ”Rumslighet i trädgår-
den – inspiration för dig som vill 
skapa en mer trivsam och spän-
nande trädgård”
Fika till självkostnadspris.

TORSDAG 11 NOVEMBER kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping
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Vi skapar juldekorationer
Tillsammans skapar vi våra egna 
juldekorationer. 
Vi återkommer med praktisk in-
formation samt tid och plats för 
aktiviteten.
Föreningen bjuder på glögg och 
lussekatt.

TISDAG 30 NOVEMBER
Tid och plats meddelas senare

Anmäl Din e-postadress till
falkopingstradgardsforening@gmail.com

för snabb information
Aktiviteten ovan är ett exempel på där information om tid, plats 
och praktiska förutsättningar kommer att meddelas via mail ut till 
de medlemmar som rapporterat in sin mailadress till oss.

Genom att anmäla din e-postadress till får du:
n Snabb information om eventuella förändringar i det program 
du nu håller i handen. 

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.
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Frökväll med Kinnekullefrö
Vi får besök av Martin Green 
från Kinnekullefrö, som berät-
tar om de fröer företaget har att 
erbjuda.
Ta med egna fröer till försäljning 
och passa på att köpa av andra. 
Fröerna läggs i påsar, som kostar 
5 kr/st.
Ta gärna med dina frökataloger 
så kanske vi kan sambeställa!
Fika till självkostnadspris.
Besök gärna Kinnekullefrös hemsida; www.kinnekullefrö.se

TISDAG 25 JANUARI 2022 kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på smörgåstårta. Närvarolotteri.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på www.falkopingstradgardsforening.se 
och på plats. 

TISDAG 22 FEBRUARI 2022 kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

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

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

Ange koden: Trädgård22
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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!


