
1

Falköpings
Trädgårdsförening

Pr
og

ra
m

 h
ös

te
n 

20
22



2

Falköpings Trädgårdsförening samverkar med

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.
Vi har också en intern Facebook-grupp för medlemmar i föreningen. Gruppen 
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 2023 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
Annika Olausson, medl.ansv. 073-333 70 50  annika@olausson.se
Elin Liljebäck Nilsson 070-582 10 45 elin@liljeback.com
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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Anmäl Din e-postadress
för snabb information

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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Trädgårdsbesök
Denna kväll välkomnas vi av Anna och Ulf Wil-
hemsson i deras trädgård i Ekedalen utanför Ti-
daholm. Det är en skogsträdgård med många ekar 
och perenner. Trädgården präglas av återbruk av 
allehanda ting.
Ta med egen fika.

ONSDAG 17 AUGUSTI kl. 18.00

Trädgårdsbesök
Vi besöker Tony Sanfridssons trädgård 
utanför Skara. Det är en lantlig trädgård 
med mycket rosor, liljor och perenner.
Ta med egen fika.

Marum, Simmatorp 3, Skara
Vägbeskrivning & samåkning 
från Falköpings Bibliotek kl. 18.00.

Gestilrenvägen 15, Ekedalen, Tidaholm
Vägbeskrivning & samåkning 
från Falköpings Bibliotek kl. 18.00.

TISDAG 2 AUGUSTI kl. 18.00
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Trädgårdsbesök
Denna kväll träffas vi hos 
Pia Svensson och Andre-
as Jarl för att se på deras 
trädgård med bland annat 
många dahlior.
Pia är dessutom keramiker 
och har en butik på gården.
Ta med egen fika.

MÅNDAG 22 AUGUSTI kl. 18.00
Östertullsgatan 1 B, Falköping.

Blomsterbindning
Vi kommer att binda en blomsterbukett med 
hjälp av Johanna Berglund. 
Vi börjar med att plocka blommor till vår 
bukett. Medan blommorna sedan vilar i vat-
ten så passar vi på att fika. 
Aktiviteten tar två till två och en halv timma.
Max 15 deltagare. 
Pris 300 kr. Fika ingår.
Anmälan till Annika Olausson, 073-333 70 
50, annika@olausson.se senast den 24 au-
gusti.

TORSDAG 1 SEPTEMBER kl. 17.30
Prästgården, Jäla
Vägbeskrivning & samåkning 
från Falköpings Bibliotek kl. 17.30.
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Trädgårdsbesök – medlem
Vi besöker Eva Wallin i hennes kupera-
de sluttningsträdgård. Eva odlar mycket 
grönsaker samt har många träd. Hon har 
även en japansk del i sin trädgård.
Ta med egen fika.
OBS! Det är dåligt med parkeringsplatser 
vid Evas trädgård så vi uppmanar till sam-
åkning,

TISDAG 6 SEPTEMBER kl. 17.45
Kleva Kvarn, Vilske Kleva
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.45

Trädgårdsbesök
Vi besöker Gissla Trädgård, ett ekologiskt jordbruk 
som drivs av Gisela Wass och Thomas Johansson. 
Bland annat odlar de fröer till Nordfrö, som är ett 
företag specialiserat sig på fröer för vårt nordliga 
klimat.

MÅNDAG 12 SEPTEMBER kl. 17.45
Gissla Trädgård, Gisslagården, Borgunda
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.45.
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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 besöker Pawel Burians trädgård utanför Skövde. Pawel berättar om sin Ja-
pan-inspirerade trädgård med formklippta träd och koidamm. 

Ta med egen fika.

ONSDAG 21 SEPTEMBER kl. 17.30
Ryd, Smedsgården 3, Skövde.
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 17.30
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Malta Johannas 
Marknad
Vi deltar på Malta Johan-
nas Marknad. Föreningen 
informerar om sin verk-
samhet och det finns möj-
lighet för medlemmar att 
delta och sälja plantor.
Anmälan sker till Lotta 
Ljung, 070-652 08 59 se-
nast den 17 september. 
Medtag eget bord.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER kl. 10.00-13.00
Stora Torget, Falköping

Besök på 
frukt- och bärodling
Vi besöker Alekärrs ekologiska 
gård. Vi får information om de-
ras verksamhet. 
Möjlighet att plocka äpplen och 
även köpa andra av gårdens pro-
dukter.

SÖNDAG 9 OKTOBER kl. 14.30
Norra Lundby, Alekärr 1, Axvall
Vägbeskrivning & samåkning från Falköpings Bibliotek kl. 14.30.
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Föreläsning om 
ljussättning av trädgård
Ljusdesigner Maria Wetterström Stålarm 
föreläser om grundläggande kunskaper 
kring att belysa ytor i trädgård och kring 
hus.
Fika till självkostnadspris. Anmäl special-
kost till Yvonne Andersson (kontaktupp-
gifter se styrelsen sid 2).

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

Digital föreläsning 
om ekologisk odling
Marek Rolenec från FOBO - Förbundet orga-
nisk-biologisk odling, ger en digital föreläsning. 
En levande jord är en viktig del av varje trädgård. 
Faktum är att en matsked bra jord innehåller fler 
levande organismer än det finns människor på 
vår planet. 
Men hur kan man göra för att få en så bra och 
levande jord som möjligt? Vad finns det för liv 
i jorden och hur man kan dra nytta av det i sin 
odling? 
Fika till självkostnadspris. Anmäl specialkost till Yvonne Andersson (kontakt-
uppgifter se styrelsen sid 2).

TISDAG 25 OKTOBER kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping
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Luffarslöjd med 
inriktning trädgård
Anna Hjortmark vägleder oss i en 
kurskväll att göra trädgårdsdekoratio-
ner av trådslöjd.
Avgift: 200 kr/person. Sedan tillkom-
mer material ca 50-100 kr. 
Max 15 deltagare.
ANMÄLAN senast 31 oktober till 
Annika Olausson, annika@olausson.se, 
073-333 70 50. 
Medtag egen fika.

TORSDAG 17 NOVEMBER kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

Föreläsning om 
pelargoner
Denna kväll får vi besök av 
Svenska Pelargonsällskapets re-
presentant Elisabeth Pettersson. 
Hon kommer att prata om olika 
sorters pelargoner och hur de ska 
skötas för bästa resultat.
Fika till självkostnadspris. An-
mäl specialkost till Yvonne An-
dersson (kontaktuppgifter se styrelsen sid 2).

MÅNDAG 7 NOVEMBER kl. 18.00
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping
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ONSDAG 23 NOVEMBER kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

Adventscafé
Bildvisning från årets olika be-
sök. Under kvällen finns det möj-
lighet att komma med förslag om 
programpunkter för kommande 
år.
Föreningen bjuder på Lussefika. 
Anmäl specialkost till Yvonne 
Andersson (kontaktuppgifter se 
styrelsen sid 2).

MÅNDAG 23 JANUARI 2023 kl. 18.30
Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping

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!
Vid frågor kontakta Anneli Karlsson via 
sms 070-648 39 07 eller mejl anneli-k@
hotmail.com
Fika till självkostnadspris. Anmäl spe-
cialkost till Yvonne Andersson (kontaktuppgifter se styrelsen sid 2).
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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.

ÅRSMÖTE
Vi genomför stadgeenliga årsmötesförhandlingar. 
Handlingar kommer du att hitta på vår hemsida  
www.falkopingstradgardsforening.se och på plats. 
Det finns dessutom möjlighet att få handlingarna hem-
skickade – hör då av dig till Eva-Marie Stålhammar 
(kontaktuppgifter se styrelsen på sid 2.) 
Föreningen bjuder på smörgåstårta. 

ANMÄLAN till Yvonne Andersson 
senast den 15 februari om du önskar 
smörgåstårta. Du hittar Yvonnes 
kontaktuppgifter under styrelsen på 
sid 2.
Närvarolotteri.

ONSDAG 22 FEBRUARI 2023 kl. 18.30
Dagcenter Freja, Frejagatan 6, Falköping


