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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! Föreningen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om nya 
råd/rekommendationer innebär att förutsättningarna för våra aktiviteter 
förändras kan planerade aktiviteter komma att utgå eller speciella förut-
sättningar gälla. Information om detta kommer att finnas på föreningens 
hemsida och på Facebook.
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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.

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.

OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag!
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Välkommen till 
Falköpings Trädgårdsförening
Medlemsavgift: 340 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.
NYHET!
Vi har bildat en intern Facebook-grupp för oss medlemmar i föreningen. Grup-
pen heter Trädgårdssnack Falköpings TGF. Här kan man dela med sig av sina 
egna trädgårdsaktiviteter, växtförmedling, m.m. Detta är en sluten grupp bara för 
medlemmar.
Föreningens mailadress är: falkopingstradgardsforening@gmail.com
Vår styrelse fram till årsmötet 2022 är:
Eva-Marie Stålhammar, ordf. 070-358 08 92 evaochhans@hotmail.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, medl.ansv. 073-333 70 50  annika@olausson.se
Eva Herbertsson 070-916 28 21 eva.herbertsson@hotmail.com
Yvonne Andersson 073-392 26 26 yvonne.c.andersson@live.se
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Så hanterar du dina träd
Denna kväll välkomnar vi Jenny Lång-
qvist och Oliver Arvesson-Ǿien, som 
är utbildade arborister och har företa-
get Arborealis trädexpert i Skara. 
De kommer att visa bilder och berätta 
om sin verksamhet med fokus på löv- 
och barrträd.
Fika till självkostnadspris. Anmäl spe-
cialkost till Yvonne Andersson (kon-
taktuppgifter se styrelsen).

TORSDAG 3 MARS kl. 18.30

ÅRSMÖTE
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Handlingar inför årsmötet finns på www.falkopingstradgardsforening.se. 
Närvarolotteri.
Föreningen bjuder på smörgåstårta. Anmäl specialkost till Yvonne Andersson 
(kontaktuppgifter se styrelsen).

TISDAG 22 FEBRUARI kl. 18.30
Vuxenskolans lokaler, Grönelundsgatan 4, Falköping

Vuxenskolans lokaler, Grönelundsgatan 4, Falköping
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Invasiva växter
Stadsträdgårdsmästare Ma-
rianne Magnusson hjälper 
oss att förstå invasiva väx-
ter, hur de påverkar vår flora 
och hur vi kan förebygga de-
ras spridning.
Fika till självkostnadspris.
Anmäl specialkost till Yvon-
ne Andersson (kontaktupp-
gifter se styrelsen).

TISDAG 5 APRIL kl. 18.30
Vuxenskolans lokaler, Grönelundsgatan 4, Falköping

Digital föreläsning 
om Trädgårdsresan
Trädgårdsresan – tradgardsresan.se – är 
ett regionalt uppdrag och en västsvensk 
motsvarighet till Englands trädgårdska-
lender ”Yellow Book”. Tillsammans med 
Trädgårdsföreningen i Tibro får vi en 
presentation av Agneta Olsson, som be-
rättar om Trädgårdsresan och deras tre 
olika verksamhetsben; Trädgårdskartan 
över öppna trädgårdar i Västsverige, deras Bifond samt samverkan med England.
Fika till självkostnadspris. Anmäl specialkost till Yvonne Andersson (kontakt-
uppgifter se styrelsen).

ONSDAG 23 MARS kl. 18.30
Vuxenskolans lokaler, Grönelundsgatan 4, 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

Trädgårdskonst på pinne
I Ann Westerlunds keramikverkstad utanför Stens-
torp gör vi figurer och former att sätta på en pinne 
till trädgården eller att sätta i en kruka. 
Material och bränning till ett föremål ingår samt 
kaffe/te och kaka.
Begränsat antal!
Kostnad: 350 kr/person inkl. material och fika
Anmälan senast 24 april till Ann Westerlund, 
070-645 80 01, ann.westerlund@telia.com

SÖNDAG 1 MAJ kl. 12.30-17.00
Vilgotsberg, Stenstorp
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 12.30

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.

TISDAG 17 MAJ kl. 18.00
Mössebergsgården, Falköping
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Barrväxter och 
blommande buskar
Mattias Alkman berättar om och visar oss 
barrväxter och blommande buskar.

Under kvällen får vi 10 % rabatt på allt i 
sortimentet.

Ta med egen fika.

TORSDAG 19 MAJ kl. 18.00
Gustafsons Plantskola, Vartofta
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

Trädgårdsbesök
Vi besöker Ingegerd och Mats 
Grönberg, som har en nästan 
3000 kvardratmeter stor träd-
gård. Där har de hundratals rho-
dodendronarter och hybrider 
med storslagen blomning från 
april till mitten av juni. 
Många ovanliga träd, blom-
mande korneller och magnolior, 
upphöjda torvpartiet med ljung 
och barrväxter finns också i trädgården..
Ta med egen fika.

MÅNDAG 30 MAJ kl. 17.45
Kyrkbyn 2, Kvänum
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.45
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Trädgårdsbesök
Vi besöker Pia och Mikael Blomqvist i 
Tidaholm, som har en trädgård som är 
ca 1200 kvm. Trädgården är fylld av träd, 
barrväxter, rosor och ett lundparti. Här 
finns också flera dammar och vattenblänk.

Paret har också ett arrende som är ungefär 
lika stort. Där är det mestadels rhododen-
dron, olika träd, som magnolia och lönnar, 
samt rosor.
Båda ytorna har dessutom rikligt med 
trädgårdskonst och krukor.
Ta med egen fika.

ONSDAG 8 JUNI kl. 18.00
Östra Kullövägen 7, Tidaholm
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 18.00

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 träd-
gårdsrelaterat som du vill sälja? 
Håll utkik i Falköpings Tidning eller på våra sociala medier om firandet genom-
förs.

MÅNDAG 6 JUNI 
Plantis, Falköping
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LÖRDAG 9 JULI kl. 12.30
Kinnekulle Källdalen 2, Götene
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 12.30

Trädgårdsbesök
En romantisk trädgård med cir-
ka 700 rosor av ungefär 300 olika 
sorter får vi se hos Ann-Charlot-
te och Bengt Kronberg på Käll-
dalen Kinnekulle. 
Här finns busk- och klätterrosor, 
rosengång och perennrabatter.
Ta med egen fika.

SÖNDAG 12 JUNI kl. 09.00 - ca. 19.00
Bussresa till Urban Garden Day i Kungsbacka
Avresa McDonalds, Falköping, kl. 09.00, återresa kl. 17.00

Urban Garden Day
Vi resser till Urabn Garden Day, som 
är ett årligen återkommande arrange-
mang i Kungsbacka. Det är privatper-
soner och tillsammansodlingar som 
öppnar upp och bjuder in intresserade.
Alla är välkomna att i sakta mak strosa 
runt för att uppleva den härliga bland-
ning av trädgårdar, konst och design 
som utmärker evenemanget.
Mer info på www.urbangardenday.se, Facebook och rörande vår resa via Ingalill 
Andersson, 070-975 71 76. Vi åker buss, stannar för att inta egen medhavd fika på 
nedvägen och lunchen löser man på egen hand i Kungsbacka.
Avgift: 300 kr/person
Sista anmälningsdag 12 maj via insättning av avgiften till bankgiro 92 78 55-7 
eller Swish 1232666741. Glöm ej ange namn på inbetalningen! Efter detta datum 
kommer restplatser att erbjudas medlemmar i närliggande trädgårdsföreningar.
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Vill du öppna
upp din trädgård?
Från programgruppens sida har vi ambitionen att arrangera två kvällar med öpp-
na medlemsträdgårdar i sommar. Tanken är att sprida idéer och tankar om vårt 
stora intresse. Det kan också vara en inkörsport för att sedan delta i Tusen Träd-
gårdar.
Målet är att tre-fyra medlemmar öppnar upp sin trädgård för besök under en 
kväll. Övriga medlemmar kan sedan passa på att åka runt och besöka dessa träd-
gårdar. Vi söker således sex-åtta medlemmar som vill vara med. 
Vi har planerat att aktiviteten pågår mellan kl. 18.30-20.30. Vilka medlemmar 
som valt att vara med presenteras på hemsidan och Facebook en tid innan res-
pektive aktivitet.
Är Du intresserad?  
Kontakta Elisabeth Ekström, 073-625 98 44, Ewa Wallin, 073-035 30 34, eller 
Annika Olausson, 073-333 70 50.

NYHET 1 Torsdag
16 juni

kl. 18.30-20.30

Tisdag
28 juni

kl. 18.30-20.30

Studiecirkel 
Vår trädgårdshistoria
– vårt kulturarv
En studiecirkel om gamla kulturväxter och ekologisk trädgårdsglädje. En kam-
ratcirkel där deltagarna hjälps åt med kunskapsinhämtning och delar med sig!
Sex träffar som tar upp bland annat följande ämnen:
n Trädgården – en del av vårt kulturarv
n Den ekologiska trädgården
n Vilka kulturväxter trivs i en ekologisk trädgård
n Hur återställer man/nyanlägger man en gammal trädgård
Anmälan till Annika Olausson, 073-333 70 50, senast den 25 januari.

NYHET 2 Planerad 
start i 

februari

INGEN KOSTNAD!
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Tusen Trädgårdar återkommer 
vartannat år. 2022 är det dags 
igen. Vill du vara med i arrange-
manget så hittar du mer informa-
tion på www.tradgardssverige.
org
Vår förening har planerat en stu-
diecirkel för de som är intresse-
rade av att delta. Studiecirkeln 
riktar sig till de som vill skaffa sig 
lite kunskap innan man öppnar upp sin trädgård för allmänheten, om inte i 
år så ett kommande år. 
Kontakta Ulla Lennartsson (ulla.tun@telia.com, 073-081 21 56) om du är 
intresserad. Gör det på en gång, även om vi förmodligen inte börjar jobba 
med detta förrän framåt våren. 

VILL DU VARA MED PÅ
TUSEN TRÄDGÅRDAR? 

SÖNDAG 3 JULI – Tusen Trädgårdar

Anmäl Din e-postadress till
falkopingstradgardsforening@gmail.com
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.


