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

Kontaktuppgifter till Västerås Trädgårdssällskap (VTS)
Hemsida: www.vasterastradgard.se
E-post: info@vasterastradgard.se
Styrelsen 2014
Ordförande Ulla Jerregård
Ordförande Stefan Boegård
Kassör
Ann-Sofi Freyhult
Sekreterare Ann-Christine Svensson
Ledamot
Gunnar Edling
Ledamot
Margareta Pettersson
Ledamot
Elisabeth Sjöborg
Ledamot
Ann-Christine Sjöström
Ledamot
Eva Söderling

Bernsborgsstigen 18
Mangelgatan 9
Bågevägen 8
Båthusgatan 2
Alvestavägen 21 A
Visthusgatan 81
Förstadsvägen 18
Bandygatan 67
Åsgatan 4 A

021-18 81 91
0709-28 73 51
021-13 12 76
0707-46 88 86
021-33 39 38
0703-59 16 82
021-41 61 97
021-33 07 10
0734-00 49 39

Medlemsavgiften för 2015 är 270 kr
VTS Plusgiro 39 29 40 – 3
halvår från 1 juli 180 kr

2015

Västerås
Trädgårdssällskap

PROGRAM
- översikt

vår-sommar 2015

Detaljerat PROGRAM finns på vår hemsida www.vasterastradgard.se






Anmälan behövs endast om så anges.
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 7 kr/mil.
Medtag gärna fikakorg vid våra utomhusaktiviteter.
Vid problem att ta sig till samlingsplatsen – kontakta den ansvariga.


1. Årsmöte. Onsdag 18 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan. Årsmötesförhandlingar och sedan berättar Johan Jancke om
om Ett år i trädgården – trädgårdsmästarens bästa tips om köksväxtodling.
Se kallelse. Avgift: 20 kr
2. Trädgårdscafé – Bland slott och trädgårdar i norra Estlands svenskbygder.
Onsdag 4 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c. Börje Lind berättar och visar bilder. Avgift: 20 kr
3. Beskärning och ympning av fruktträd. Kursstart onsdag 11 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C. Kursledare: Stefan Boegård. Kursavgift: 350 kr.
Anmälan senast 3 mars till Stefan Boegård stefan.boegard@gmail.com
4. Bussresa till Nordiska Trädgårdar. Torsdag 26 mars kl. 8.15 - 18.30
Samling: Blåsboplan mitt emot Carlforsska gymnasiet. Busskostnad 170 kr betalas
efter bekräftelse. Anmälan senast 1 mars på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller till Ann-Christine Svensson.
5. Trädgårdscafé – Jord, gödsel och gödning. Tisdag 14 april kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C. Elisabet Sannesjö berättar och svarar på frågor.
Avgift: 20 kr
6. Tillverka ditt eget fruktträd. Onsdag 22 april kl. 18.00 - 21.00
Plats: Mangelgatan 9. Skapa eget fruktträd genom att ympa in önskad sort.
Kursavgift: 180 kr; max 6 deltagare. Anmälan senast 8 april till Stefan Boegård
stefan.boegard@gmail.com
7. Trädgårdscafé – Trädgårdsträffar i annorlunda form. Tisdag 28 april kl. 18.30,
Plats Studiefrämjandet, Pilgatan 8C. Nyhet: planering av trädgårdsträffar hos
varandra i mindre grupper under anspråkslösa former. Avgift: 20 kr
8. Skälby Trädgård, Badelunda. Onsdag 6 maj kl. 18.00
Plats: Skälby Trädgård, Badelunda. Visning av handelsträdgården med möjlighet att
handla till rabatterade priser. Avgift: 20 kr

9. Växtmarknad på Vallby. Lördag 23 maj kl. 11.00 – 14.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum. VTS-medlemmar säljer plantor, sticklingar, överblivna
fröer, trädgårdstillbehör. Ingen avgift. Anmälan senast 17 maj till Kerstin Lindh
kerstin.i.lindh@hotmail.com
10. Trädgårdsbesök i Tillberga. Måndag 1 juni kl. 18.00
Plats: Verkstadsgatan 15. Irene Tjerngren visar sin trädgård med perenner, grönsaker,
bär- och prydnadsbuskar med plantor som hon fått, delat eller fröförökat.
Samling för samåkning på Blåsboplan mittemot Carlforsska gymnasiet. Avgift: 20 kr
11. Ett besök i konstnärens trädgård – och ateljén om du vill. Torsdag 11 juni kl. 18.00
Plats: Bergmästarvägen 27. Konstnären Catharina Warme Hellström tar emot i sin
trädgård och ateljé. Avgift: 20 kr
12. Besök i rosenträdgård. Måndag 29 juni kl. 18.00.
Plats: Fastberga gård, Skerike hos Anita Bengtssons/Maria Schartau. Avgift: 20 kr
13. Bussresa Wij Trädgårdar. Lördag 4 juli. Anmälan och avgift se VTS hemsida.
14. Gränsta koloniområde. Torsdag 9 juli kl. 18.00.
Plats: Anrika Gränsta koloniområde där Per Larsson visar runt. Avgift: 20 kr
15. Trädgårdsbesök på Norra Vallby. Onsdag 5 augusti kl. 18.00
Plats: Båthusgatan 2, hos Ann-Christine och Lasse Svensson med fokus på dagliljor.
Avgift: 20 kr
16. Grön glädje. Tisdag 11 augusti kl. 18.00
Plats: Grön Glädje, Vad, där Lena Falk tar emot i sin idylliska handels- och
visningsträdgård. Avgift: 20 kr
17. Sommarmöte i Dalarna. Fredag 14 augusti – söndag 16 augusti.
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård. Se kommande information i
Hemträdgården.
18. Skörde- och växtmarknad på Vallby. Lördag 19 september kl. 11.00.
Plats: Vallby Friluftsmuseum. Ingen avgift. Anmälan för säljare senast
13 september till Eva Niklasson eva.k.niklasson@telia.com
19. Äppeldagar. Lördag 19 och söndag 20 september kl. 11.00 - 16.00.
Måndag 21 till torsdag 24 kl. 13.00 – 16.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, missionshuset. Sortbestämning mot avgift, i övrigt
ingen avgift.
HÖST-VINTERPROGRAM kommer att skickas ut i slutet av september tillsammans
med inbjudan till Höstmötet som äger rum i oktober.

PROGRAM vår - sommar 2015

[Skriv text]
•
•
•
•

Anmälan behövs endast om så anges.
Vid problem att ta sig till samlingsplatsen – kontakta den ansvariga.
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 7 kr/mil.
Medtag gärna fika vid våra utomhusaktiviteter.

1. Årsmöte
Onsdag 18 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan
Efter årsmötesförhandlingar berättar Johan Jancke om
Ett år i trädgården – trädgårdsmästarens bästa tips om
köksväxtodling.
Avgift: 20 kr.
Se även kommande kallelse!

2. Trädgårdscafé - Bland slott och trädgårdar i
norra Estlands svenskbygder
Onsdag 4 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Börje Lind berättar och visar bilder från en resa med
Föreningen för Dendrologi och Parkvård försommaren
2014. Det är från besök på tre gods och herrgårdar i
norra Estland och på Dagö, där också besök hos en
estnisk-svensk rhododendronodlare ingick. I Tallinn
besöktes den botaniska trädgården och ytterligare en
park.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Gunilla Schiölde 021 18 56 16, 073 925 88 36

Med bokad buss åker vi direkt till trädgårdsmässan
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö
www.nordiskatradgardar.se. Temat för mässan är
”Sommarsalong” och temat för Svensk Trädgårds
(RST) monter är ”Trädgårdsfest” då RST firar 70 år.
Med biljett från Hemträdgården nr 1/2015, som
utkommer i februari, går man in med rabatterat
pris.
Bussen avgår kl 8.30 och går hem kl 17.00.
Min 40, max 50 deltagare
Busskostnad: 170 kr, betalas efter bekräftelse att
resan blir av till VTS postgiro 39 29 40-3 senast 16 mars.
Anmälan senast 1 mars på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller telefon
till Ann-Christine Svensson 070 746 88 86.

5. Trädgårdscafé - Jord, gödsel och gödning
Tisdag den 14 april kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Elisabet Sannesjö från Aros Handelshus AB
berättar och svarar på frågor angående det som är
basen för våra trädgårdar - jorden.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 021 35 91 68,
070 359 16 82

3. Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart: onsdag 11 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Praktiska övningar 14/3, 21/3, 28/3 samt ympning
en kväll i maj. Kursen omfattar vård av yngre och
äldre fruktträd, teknik vid beskärning samt ympning.
Min 5, max 10 deltagare
Kursledare: Stefan Boegård
Kursavgift: 350 kr betalas på plats
Anmälan senast 3 mars till Stefan Boegård
021 30 11 73 eller stefan.boegard@gmail.com

4. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Torsdag 26 mars kl. 8.15 - 18.30
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Samlingsplats: Blåsboplan mitt emot Carlforsska
gymnasiet.
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6. Tillverka ditt eget fruktträd
Onsdag 22 april kl. 18.00 - 21.00
Plats: Mangelgatan 9, Västerås
Du skapar ditt eget fruktträd genom att ympa in en
önskad sort på en grundstam. Trädet tar du med dig
hem och planterar senare i vår.
Ympkvistar av ett antal vanliga sorter och några
lämpliga grundstammar finns på plats vid
kurstillfället. Du kan också ta med ympkvistar av den
sort du vill ha. Lämpliga verktyg finns att låna.
Fika ingår i kursavgiften. Max 6 deltagare
Kursledare: Stefan Boegård
Kursavgift: 180 kr betalas på plats
Anmälan senast 8 april till Stefan Boegård
021 30 11 73 eller stefan.boegard@gmail.com
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[Skriv
text] behövs endast om så anges.
• Anmälan
• Vid problem att ta sig till samlingsplatsen
- kontakta den ansvariga.

• Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare
betalar 7 kr/mil.
• Medtag gärna fika vid våra utomhusaktiviteter.

7. Trädgårdscafé – Trädgårdsträffar i annorlunda form

10. Trädgårdsbesök i Tillberga

Tisdag den 28 april kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.

Måndag 1 juni kl. 18.00
Plats: Verkstadsgatan 15
Samling för samåkning på Blåsboplan mittemot
Carlforsska gymnasiet kl. 17.40.

Det är alltid trevligt att besöka varandras trädgårdar och
få inspiration, råd och tips. Många har stora krav på sig
själva och tycker inte att den egna trädgården är något
att visa för en större grupp medlemmar.
Därför tänker vi oss att de som kommer till denna träff
vill ingå i en mindre grupp som besöker varandras
odlingar under anspråkslösa former, på tider som
gruppen själv bestämmer. VTS hjälper till med den
inledande planeringen.
Vi ser denna träff som upptakten till en skön trädgårdssäsong där vi diskuterar oss fram till hur föreningen ska
hitta nya former för trädgårdsträffar. Vi bildar grupper
och hittar lämpliga datum och tider då vi besöker
varandra.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 021 35 91 68,
070 359 16 82

8. Skälby Trädgård, Badelunda
Onsdag 6 maj kl. 18.00
Plats: Skälby Trädgård, Badelunda
Vägbeskrivning: Åk Tortunavägen, ta av mot Badelunda
kyrka, skyltat handelsträdgård 1km.
Vi visas runt på Skälby handelsträdgård, där bl.a.
sommarplantor och krukväxter finns till försäljning.
Under kvällen erbjuds vi att handla med 10% rabatt se mer på www.skalbytradgard.se
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Eva Niklasson 021 41 55 92, 076 834 66 04

9. Växtmarknad på Vallby
Lördag 23 maj kl. 11.00 -14.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum
VTS-medlemmar säljer plantor, sticklingar, överblivna
fröer, trädgårdstillbehör etc. Vallby Friluftsmuseum
lånar ut bord till oss. Prismärk varorna. Säljare kan duka
upp från kl. 10.00. Bilar måste vara borta från
museiområdet senast 10.45.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 17 maj till
Kerstin Lindh 021 33 39 34, 070 273 35 95
kerstin.i.lindh@hotmail.com

VTS program vår – sommar 2015

Irene Tjerngren, trädgårdsingenjör-design, välkomnar
oss till sin trädgård som hon med tämligen enkla medel
utvecklat under 20 års tid där växterna ofta planterats
efter principen ”där det finns ett ledigt hål…”. Flera
plantor är anskaffade i studie-syfte men mest består
planteringarna av plantor som hon fått, delat eller
fröförökat. Stommen i trädgården består av gräsmatta,
gamla äppelträd och uppväxta häckar som inramning.
Vidare finns det perenner, grönsaker, bär- och
prydnadsbuskar samt ett litet växthus. Tanken är att
trädgården ska väcka skaparlust, men ändå kännas kravlös
och tillåtande. ”Kom och njut av försommargrönskan”
säger Irene som även bjuder på enkel fika!
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård 021 18 81 91, 073 951 58 77

11. Ett besök i konstnärens trädgård
- och ateljén om du vill
Torsdag 11 juni kl. 18.00
Plats: Bergmästarvägen 27.
Konstnären Catharina Warme Hellström tar emot i sin
trädgård som hon beskriver så här:
Små runda gräsmattor, stenläggningar och en rund
rabatt … stora glas och infällda små, spaljéer och några
fågelbad … det ger stommen i en liten trädgård där
växter planteras för att vara vackra tillsammans och
bilda harmoniska utblickar från huset, altanen, ateljén
och alla sittplatser. Ett växthus finns för tomaterna, en
mycket liten damm för ljudets skull och så träd, buskar
och perenner som gärna vill bli fler och fler.
Trädgården är mitt livsrum, avkoppling och inspiration.
Varmt välkommen om du vill!
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Gunilla Schiölde 021 18 56 16, 073 925 88 36
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[Skriv
text] behövs endast om så anges.
• Anmälan
• Vid problem att ta sig till samlingsplatsen
- kontakta den ansvariga.

• Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare
betalar 7 kr/mil.
• Medtag gärna fika vid våra utomhusaktiviteter.

12. Besök i Rosenträdgård

16. Grön Glädje

Måndag 29 juni kl. 18.00
Plats: Fastberga gård, Skerike
Vägbeskrivning: Åk Skerikevägen, förbi Skerike kyrka.
Efter 3 km ligger Fastberga gård på höger sida.

Tisdag 11 augusti kl. 18.00
Plats: Grön Glädje, Vad
Samling för samåkning på Blåsboplan, mittemot
Carlforsska gymnasiet kl. 17.30.
Lena Falk tar än en gång emot oss i sin lantligt belägna
handelsträdgård där vi får se hur arbetet med hennes
visningsträdgård fortgår.
Vi får också tillfälle att se alla hennes fina växter och
handla med 10 % rabatt under kvällen. Se www.grongladje.se
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Eva Niklasson 021 41 55 92, 076 834 66 04

Det har blivit tradition att besöka Anita Bengtsson/
Maria Schartaus trädgård. Anita visar och berättar
om sina 150 olika rosor som växer i trädgården och ger
råd och tips om odling och skötsel.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström 021 33 07 10,
073 834 47 72

17. Sommarmöte i Dalarna
13. Bussresa Wij Trädgårdar i Ockelbo
Lördag 4 juli
Anmälan och Avgift se särskild inbjudan sid 4!

Fredag 14 augusti – söndag 16 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.

18. Skörde- och växtmarknad på Vallby
14. Gränsta koloniområde.
Torsdag 9 juli kl. 18.00
Plats: Gränsta koloniområde
Vägbeskrivning: Från Johannisbergsvägen, åk Tidövägen
ca 1 km, skylt Gränsta, samling vid den norra parkeringen.
Gränsta koloniområde började bebyggas 1952 och är
sedan dess en oas i Västerås. Här har VTS-medlemmen
Per Larsson sitt fritidsboende. Han visar oss runt på
koloniområdet och avslutar vid hus 237 som har en
trädgård med många rhododendron, funkior, bärbuskar
och fruktträd. Se www.gränsta.se
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Eva Niklasson 021 41 55 92, 076 834 66 04

15. Trädgårdsbesök på Norra Vallby
Onsdag 5 augusti kl. 18.00
Plats: Båthusgatan 2.
Ann-Christine och Lasse Svensson visar återigen sin
trädgård den här gången med fokus på dagliljornas
(Hemerocallis) blomning och nygjorda partier med sten.
Samlingen av funkia (Hosta) har också utökats i rabatter och
krukor. Se https://annchristinevasteras.wordpress.com/
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård 021 18 81 91, 073 951 58 77

Lördag 19 september kl. 11.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum
Genomförs parallellt med Äppeldagarna, se nedan.
Vi får låna bord av Vallby Friluftsmuseum. VTSmedlemmar 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. Prismärk varorna. Säljare
kan duka upp från 10.00. Bilar måste vara borta från
museiområdet senast 10.45. Man står så länge man
önskar, eller senast till 16.00.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 13 september till
Eva Niklasson 021 41 55 92, 076 834 66 04 eller
eva.k.niklasson@telia.com

19. Äppeldagar på Vallby
Lördag 19 och söndag 20 september kl. 11.00 - 16.00
Måndag 21 till torsdag 24 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

HÖST – VINTERPROGRAM
Nästa program kommer att skickas ut tillsammans med
inbjudan till Höstmötet som äger rum i oktober.
VTS program vår – sommar 2015
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Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till bussutflykt

Wij Trädgårdar i Ockelbo
lördagen den 4 juli 2015.
Program:
•

Vårt första besöksmål, där vi dricker vårt förmiddagsfika, blir Jan och Denise Hellströms
samlarträdgård i Östervåla. Makarna, som tidigare har varit trädgårdsmästare, har nu i sin
egen trädgård skapat en idyll med blomning från vår till höst i alla regnbågens färger. Där
böljar sig gräsmattan runt rabatterna med mycket lökväxter, liljor, klematis och buskar. Där
finns även ett växthus och liten trädgårdsdamm. Plantor finns till försäljning.
www.tradgardsamatorerna.nu/trg/hellstr%C3%B6ms-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-0

•

Wij Trädgårdar, huvudmålet för vår resa, betraktas som en av landets vackraste parker
- en glänta i skogen fylld av upplevelser för alla sinnen och i ständig utveckling. Det var i början av
2000-talet som Lars Krantz fick uppdraget att skissa på en trädgårdsanläggning som sedan
bara har vuxit, så att den idag består av inte mindre än sju olika visningsträdgårdar. Lars
Krantz, som idag är vice VD och trädgårdsmästare på Wij, kommer också att vara vår guide
vid besöket.
På Wij varvas odling och mat med konst och hantverk. I Trädgårdsköket, där vi kommer att inta
vår lunch, serveras närproducerad och ekologisk mat där en stor del odlas i den egna
köksträdgården. Mycket mer finns att läsa på deras hemsida www.wij.se

•

På hemresan besöker vi Sören Joelssons 6500 kvm stora trädgård i Torsåker och dricker
även vårt eftermiddagskaffe. Under drygt 10 år har han arbetat med att skapa en trädgård
med över tusen olika växter däribland pioner, liljor, orkidéer, träd och buskar. Här finns
perennarabatter, stenpartier, dammar och vattenfall. Bilder på trädgården hittar man om
man googlar på ”Sören Joelsson Torsåker”. Plantor finns till försäljning.

•

Sedvanligt lotteri i bussen.

Pris: 590 kr/person. Då ingår buss, lunch och guidade visningar samt för- och eftermiddagsfika.
OBS! Resan genomförs endast om minst 40 resenärer deltar! Vi har plats för 50 personer.
Avresa från Blåsboplan, mittemot Carlforsska gymnasiet, kl. 07.30.
Beräknad hemkomst ca kl. 19.00.

Välkommen med din anmälan senast den 12 juni till www.vasterastradgard.se/event
eller telefon till Ulla Jerregård 021 18 81 91, 073 951 58 77.
Fyll i det formulär som visas och ange i meddelanderutan om du vill ha någon form av
specialkost. Alla som anmäler sig får en bekräftelse och därefter skall inbetalning ske.
Inbetalningen, 590 kr/person, skall vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast den 24 juni.
Förfrågningar: Ulla Jerregård 021 18 81 91, 073 951 58 77.

VTS program vår – sommar 2015
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