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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

Omslagsfoto:
Bild från Monica Karlbergs trädgård i samband med Trädgårdsbesök maj 2022.
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Anmäl Din e-postadress
för snabb information

Genom att anmäla din e-postadress till 
falkopingstradgardsforening@gmail.com får du snabb information 

om eventuella förändringar i det program du nu håller i handen 
och andra nyheter.

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!

Vill du vara med 
i en trädgårdsring?

En trädgårdsring är ett trevligt sätt att lära 
känna och umgås med andra trädgårds-

intresserade. Man träffas och hjälper 
varandra utifrån de förutsättningar man 

själv gör upp i gruppen. 
Är du intresserad? 

Hör av dig till någon i styrelsen!



4

MÅNDAG 23 JANUARI 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 specialkost till Yvonne Andersson (kontaktuppgifter se styrelsen sid 2).

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 
hemskickade – hör då av dig till Eva-Marie 
Stålhammar (kontaktuppgifter - 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 kl. 18.30
Dagcenter Freja, Frejagatan 6, Falköping
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Föreläsning med
Lena Israelsson
Odlaren och trädgårdsboksförfattaren Lena Israels-
son föreläser på temat Maximera din skörd.
Lena har skrivit ett flertal fackböcker om odling och 
har två gånger nominerats till Augustpriset: 2004 
för Cityodling och 2008 för Klosterträdgårdar. 2009 
tilldelades hon Allt om Trädgårds Stora Pris. 
Avgift: 60:- för medlemmar i Falköpings Trädgårds-
förening, 100:- för övriga.
Anmälan till Vuxenskolan via www.sv.se senast den 19 februari. I sökrutan på 
hemsidan skriver du 227522 för att komma till anmälningsformuläret. Om du får 
bekymmer med anmälan, ring Vuxenskolans kundtjänst 0502-100 58.

LÖRDAG 4 MARS kl. 14.00-16.00
Ållebergsgymnasiets aula nr 1, Falköping.

Mosaikverkstad
Med hjälp av Ann-Marie Ahl tillverkar vi få-
gelbad i mosaik. 
Första dagen skapar vi grunden till våra al-
ster, vilka sedan behöver vila två dagar innan 
vi kan färdigställa dem. Medverkan krävs så-
ledes vid båda tillfällena.
Medtag egen förplägnad för dagen.
Materialkostnad: 200:-
Anmälan: Annika Olausson, 073-333 70 50, 
annika@olausson.se senast den 16 mars.
Tidig och bindande anmälan p.g.a materi-
alanskaffning.

SÖNDAG 16 APRIL kl. 10.00-16.00 
+ TISDAG 18 APRIL kl. 18.00-20.00

Luttra Bygdegård
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TISDAG 23 MAJ kl. 18.00
Mössebergsgården, Falköping

Inköpskväll för medlemmar
Som medlem i Falköpings Trädgårdsföre- 
ning får du denna kväll 10 procent på utbu-
det hos Gustafssons Plantskola i Vartofta.

MÅNDAG 29 MAJ kl. 18.00
Gustafssons Plantskola, Vartofta

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 11 maj till: Owe Daag, 070-847 17 20  eller Jan 
Andersson, 070-350 80 74.

TISDAG 6 JUNI 
Plantis, Falköping
Nationaldagsfirande i Plantis
Vi deltar på Nationaldagsfirander med information och försäljning av växter, 
med mera. Vill Du hjälpa till att göra reklam för vår förening eller har växter 
eller annat trädgårdsrelaterat som du vill sälja? Anmäl dig enligt nedan.
Anmälan senast 23 maj till Owe Daag, 070-847 17 20, eller Jan Andersson, 
070-350 80 74.

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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Vill du öppna upp din trädgård?
Från programgruppens sida har vi ambitionen att arrangera flera kvällar med 
öppna trädgårdar i sommar. Tanken är att sprida idéer och tankar om vårt stora 
intresse. 
Vår förhoppning är att 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 er som vill vara med. För att fylla våra kvällar kan vi 
komma att söka oss även utanför vår grupp av medlemmar.
Vi har planerat att aktiviteten pågår mellan kl. 18.30-20.30. Vilka medlemmar  
och/eller andra som valt att vara med presenteras på hemsidan och Facebook en 
tid innan respektive aktivitet.
Är Du intresserad? Eller har du tips om någon spännande trädgård/kolonilott i 
närområdet? 
Kontakta Elisabeth Ekström, 073-625 98 44, Lotta Ljung, 070-652 08 59 eller 
Annika Olausson, 073-333 70 50.

TRÄDGÅRDSBESÖK I NÄROMRÅDET
Torsdag

1 juni
kl. 18.30-20.30

Måndag
12 juni

kl. 18.30-20.30

Tisdag
20 juni

kl. 18.30-20.30

Måndag
21 augusti

kl. 18.30-20.30

Öppen trädgård
– något för dig?
Vet Du om att du kan anmäla din trädgård 
som ”besöksträdgård” via Svensk Trädgårds 
hemsida? Du kan själv välja om trädgårds- 
intresserade ska kunna besöka din trädgård 
spontant eller via förbokade besök.
Nyfiken? Vill Du veta mer kan du kontakta 
Annika Olausson, 073-333 70 50, som har 
sin trädgård öppen för spontana besök.

”Ett kul sätt att få träffa ”Ett kul sätt att få träffa 
andra trädgårds-andra trädgårds-

intresserade och prata intresserade och prata 
utifrån sin egen trädgård.”utifrån sin egen trädgård.”

AnnikaAnnika
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Avgift: 500 kr/person inkl. eftermiddagsfika.

Att tänka på: Ta med egen förplägnad för förmiddag och lunch! 

Sista anmälningsdag 15 juni via insättning av avgiften till bankgiro 92 78 55-7 
eller Swish 1232666741. Glöm ej ange namn på inbetalningen! Efter detta datum 
kommer ev. restplatser att erbjudas medlemmar i närliggande trädgårdsföreningar.

Mer info: Lotta Ljung, 070-652 08 59.

ÅRETS SOMMARRESA 15 JULI
Avresa McDonalds kl. 09.00 – Hemkomst ca. 19.00

Vi åker buss direkt till Känn Trädgården 
i Askim. Camilla Danielsson tar emot 
oss och inleder med en kort presentation 
av trädgården, lite fakta och hur den är 
organiserad. Därefter går vi runt på egen 
hand och Camilla finns tillgänglig för 
frågor.
Den lilla plantskolan med perenner och 
butiken med trädgårdsinredning är öppen för den som vill kika och kan-
ske få med sig något minne hem från besöket.
Här finns sedan möjlighet att äta din medhavda lunch.

BESÖK NR 1 Känn Trädgården i Askim

BESÖK NR 2 Maleviks Rosenträdgård
Kl. 14 är vi välkomna till Maleviks Rosen-
trädgård, som ligger i Kungsbacka kom-
mun.
Här har Håkan Gidestrand skapat en 
rosenträdgård med över 500 rosenbuskar, 
mest väldoftande Austinrosor. Trädgården 
rymmer även orangeri, varmväxthus och 
vinterträdgård.
Här kommer vi att inta eftermiddagsfika, som ingår i avgiften.

Begränsat antal- först till kvarn!


