
  
 

    Välkommen till Västerås Trädgårdssällskap 

  

Som medlem får du bland annat:  
 Delta i ett 30-tal aktiviteter, exempelvis trädgårdsbesök, 

kurser, föredrag och resor 

 Träffa andra trädgårdsintresserade i regionen 

 Rabattkuponger från lokala företag 

 Medlemskap i Sveriges största trädgårdsorganisation 
Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) 

 6 nr/år av tidningen Hemträdgården 

 Fri trädgårdsrådgivning från RST 

 

Vill Du bli medlem i VTS? 
Gå in på vår hemsida eller kontakta någon i styrelsen. 
Medlemsavgiften för 2016 är 270 kr - halvår från 1 juli 180 kr 
 
 

Kontaktpersoner i VTS styrelse 2016 
Ordförande Ulla Jerregård Bernsborgsstigen 18 021-18 81 91 
Ordförande Ann-Christine Svensson Båthusgatan 2 0707-46 88 86 
Kassör Ann-Sofi Freyhult Bågevägen 8 021-13 12 76 
Sekreterare Stefan Boegård Mangelgatan 9 0709-28 73 51 
 
Hemsida: www.vasterastradgard.se 
E-post: info@vasterastradgard.se 
VTS Plusgiro 39 29 40 - 3 
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Program höst-vinter 2016-2017 
1. Skörde- och växtmarknad på Vallby 
Söndag 4 september kl. 11.00 
Plats: Vallby Friluftsmuseum 
Marknaden tidigareläggs i år och ligger samtidigt som Vallbys Höstfest. VTS-
medlemmar kan sälja av trädgårdens skörd, t ex äpplen, päron, grönsaker, bär, sylt, 
saft, och marmelad. Marknaden är också tänkt att rymma plantor, fröer, växter och 
trädgårdstillbehör etc. 
Alla är välkomna att handla. Ingen avgift. 
Information för säljare finns på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event  
Senast 27 augusti kan säljare anmäla sig där eller till Kerstin Lindh 070-273 35 95.  

2. Trädgårdscafé – Den nyttiga vitlöken  
Måndag 5 september kl. 19.00. OBS tiden! 
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C 
Thomas Betts, VTS-medlem och fritidsodlare, berättar med bilder ”allt du vill veta” om 
den nyttiga vitlöken. Historik, sorter, odling, skörd o. förvaring, kuriosa, hälsoeffekter 
och användningsområden. 
Avgift 20 kr, som samtidigt är en lott. Ansvarig: Eva Söderling 073-400 49 39 

3. Äppeldagar på Vallby  
Lördag 17 och söndag 18 september kl. 11.00 – 16.00 
Måndag 19 till torsdag 22 september kl. 13.00 – 16.00 
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Missionshuset 
Sortbestämning lördag – söndag kl. 11.00 – 13.00 mot avgift. I övrigt ingen avgift.  
Se information på VTS hemsida www.vasterastradgard.se och Vallby friluftsmuseums 
hemsida www.vallbyfriluftsmuseum.se  
Ansvarig: Ann-Sofi Freyhult 021-13 12 76, 073-977 79 37 

4. Höstmöte - Gott och nyttigt från trädgården och så några objudna gäster  
Söndag 16 oktober kl. 16.00 – 18.00 
Plats: IOGT-NTO, Lovisagården, Slottsgatan 6 OBS ny tid och lokal för årets höstmöte. 
Hortonom Maj-Lis Pettersson, känd från ”Odla med P1” berättar om värdefulla växter 
som du kan odla i din egen trädgård. Hon kommer också att berätta om några välkända 
skadegörare och hur vi kan undvika allvarliga angrepp. Lotteri anordnas. 
Avgift: 50 kr. Ansvarig: Berit Karlsson 070-663 15 60 

5. Kurs - Vinbeskärning 
Lördag 22 oktober kl. 09.00 -12.00 Plats: Rönnvägen 10 hos Berit Karlsson Bertil 
Jacobsson, VTS-medlem, håller en kurs i hur man beskär vin. Teori och praktisk 
tillämpning ingår. Max 10 deltagare. 
Avgift: 40 kr inkl. fika betalas på plats. 
Anmälan senast 18 oktober till www.vasterastradgard.se/event eller till  
ansvarig Berit Karlsson 070-663 15 60 

 
6. Uppföljning av trädgårdsträffar i annorlunda form.  
Tisdag 25 oktober kl. 19.00. OBS tiden! 
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c  
Utvärdering av de båda trädgårdsgrupperna som under våren och sommaren har 
träffats för utbyte av erfarenheter under trevlig samvaro. Nyfikna är välkomna att 
inspireras till kommande nya trädgårdsgrupper.  
Avgift: 20 kr. Ansvarig: Margareta Pettersson 070-359 91 82 
 
7. Trädgårdscafé – Min trädgård = En trasmatta  
Onsdag 9 november kl. 19.00. OBS tiden!  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c Irene Tjerngren associerar sin trädgård med en 
trasmatta där hon väver in olika aktiviteter, drömmar och planer. Även många andra 
tankar angående hennes arbete i trädgården tar plats och varje aspekt och synvinkel  
blir som ett inslag i väven. Kom gärna och lyssna på mitt föredrag, säger hon, så får ni 
veta hur lång min matta är och hur vi tillsammans kanske kan skapa en ännu längre 
trädgårdsmatta.  
Avgift 20 kr, som samtidigt är en lott. Ansvarig: Ulla Jerregård 073-951 58 77 

8. Kranskurs - Åsby Hem & Trädgård  
Tisdag 22 november kl. 18.00  
Plats: Åsby Hem & Trädgård, Hallstahammar.  
En kreativ kväll, där kunnig personal hos Åsby visar hur vi kan skapa en dörr- eller 
julkrans utifrån framtaget material. Dessutom har du möjlighet att handla varor inför 
stundande helger med 20 % rabatt. För 200 kr får du material för att skapa och  
dekorera din krans samt glögg, pepparkaka och julsmörgås. Max 20 deltagare.  
Anmälan senast 1 november på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event eller till 
ansvarig Margareta Pettersson 070-359 91 82  
Avgift: 200 kr betalas i samband med anmälan till VTS plusgiro 39 29 40-3  

9. Trädgårdscafé – Trädgårdsminnen 2016  
Torsdag 26 januari kl. 19.00. OBS tiden!  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c  
Hade du möjlighet att besöka någon trädgård i Västerås under Tusen Trädgårdar 2016?  
Ytterligare en chans kommer här då Ann-Christine Svensson och Marie Nordmark, som 
visade sina trädgårdar då, berättar med bilder om sina upplevelser av dagen.  
Avgift 20 kr, som samtidigt är en lott. Ansvarig: Ulla Jerregård 073-951 58 77  

10. Årsmöte 
Onsdag 22 februari kl. 18.30.  
Årsmötesförhandlingar och därefter lotteri samt föredrag. Se kommande kallelse! 
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