PROGRAM
vår-sommar 2013
•
•
•

Anmälan behövs endast om så anges.
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 7 kr/mil.
Medtag gärna fikakorg vid våra utomhusaktiviteter.

1. Trädgårdscafé
Tisdag 5 februari kl 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
”Australiens intressanta flora och fauna”. Monica
Widman Elander berättar och visar bilder av blommor,
träd och några djur från Australien.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91

2. Årsmöte
Tisdag 12 februari kl 18.30
Plats: Kyrkbacksgården
Efter årsmötesförhandlingar berättar Ann-Catrin Thor,
trädgårdsrådgivare på RST, om ”Miljövänlig trädgård”.
Avgift: 20 kr
Se separat kallelse!

3. Trädgårdshistoria del 2
Tisdag 5 mars kl 18.30–20.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Maria Löfgren, trädgårdsmästare på Vallby
Friluftsmuseum, fortsätter med del 2 i sin
föreläsningsserie i trädgårdshistoria.
”Skräddartulpan och Hildas vita - väx(t)er på museum”,
en presentation av Vallbys insamlade växter, samt
”Trädgårdshistoriska källor”, hur och var vi hittar
information om trädgårdar, dvs deras historia och
innehåll.
Man kan delta i del 2 utan att ha deltagit i del 1.
Avgift: 40 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91

4. Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart torsdag 14 mars kl 18.30.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8
Praktiska övningar 16/3, 23/3 och 13/4 samt ympning
en kväll i maj. Kursen omfattar vård av yngre och äldre
fruktträd, teknik vid beskärning samt ympning.
Max 10 deltagare.

Kursledare: Stefan Boegård och Curt Rolfsman.
Kursavgift : 350 kr betalas på plats.
Anmälan senast 1 mars till Stefan Boegård,
021-30 11 73 alt stefan@boegard.com eller
Curt Rolfsman, 021-351944 alt curt.rolfsman@telia.com

5. Trädgårdscafé
Onsdag 20 mars kl 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
”Hur tänker man när man planerar en trädgård?”
Lena Siöwall, trädgårdsdesigner, berättar till bilder hur
man med former, olika höjder och färger skapar
karaktär i en trädgård.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91

6. Trädgårdscafé
Tisdag 2 april kl 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
”Tips inför kommande växtsäsong”, Anna-Karin
Helgesson inspirerar oss och pratar om hur vi kan
förbereda jorden, gödsla olika växter, vilka buskar som
ska klippas under våren och hur man beskär dem. Hon
kommer också att visa exempel på en fantastisk
blomning.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margaretha Lostelius, 021-18 70 80

7. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Fredag 12 april kl 8.15–18.30
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Samlingsplats: Hälla, vid gamla IKEA
Med bokad buss, som avgår kl 8.30, åker vi direkt till
trädgårdsmässan i Älvsjö, www.nordiskatradgardar.se
Bussen går hem kl 17.00.
Min 30, max 50 deltagare.
Busskostnad: 150 kr betalas på plats
Anmälan senast 1 april till:
Monica Widman Elander, 021- 33 28 45 eller
monicawidmanelander@gmail.com

Anmälan behövs endast om så anges.
Medtag gärna fikakorg vid våra utomhusaktiviteter.

Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare
betalar 7 kr/mil.

8. Trädgårdshistoria del 3
Tisdag 7 maj kl 18.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, torget
”Trädgårdshistoria i praktiken på Vallby”, en vandring
där vi tittar på och diskuterar hur man arbetar med
trädgårdshistorien, vilka val som gjorts och varför. De
som deltagit i någon av föreläsningarna, Trädgårdshistoria del 1 och/eller 2, har förtur. Max 30 deltagare,
blir det fler än 30 kan vandringen upprepas vid annat
tillfälle.
Avgift: 40 kr
Anmälan senast 5 maj till Ulla Jerregård 021-18 81 91
eller info@vasterastradgard.se

9. Besök på Odlarglädjen
Måndag 13 maj kl 18.15
Plats: Barva Mosstorp ,635 04 Eskilstuna
Samling kl 17.30 på IKEAs parkering Erikslund
(sydvästra hörnet mot E18) för samåkning.
Eva Claeson tar emot oss och berättar om sin filosofi
kring planeringen av plantskolan som har ett lite
annorlunda sortiment än traditionella
handelsträdgårdar. Se http://odlarglädjen.se/. Hon har
också en webbutik. Försäljning under kvällen med 10%
rabatt. Eva bjuder på enkel fika .
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ann-Christine Svensson, 070-746 88 86

10. Växtmarknad på Vallby
Söndag 19 maj kl 11.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum
Vår traditionella växtmarknad sker i år i samarbete
med Vallby Friluftsmuseum och deras
Byggnadsvårdsdag som varar mellan kl 11 och 16.
VTS-medlemmar kan sälja plantor, sticklingar,
överblivna fröer, trädgårdstillbehör etc. precis som
tidigare år. Friluftsmuseet lånar ut bord till oss.
Prismärk varorna. Säljare kan duka upp från kl 10.00.
Bilar måste vara borta från museiområdet senast 10.45.
Säljare står så länge de önskar, senast till kl 16.00.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 17 maj till Ulla Jerregård,
021-18 81 91 eller info@vasterastradgard.se

11. Trädgårdsvandring - två magnoliaträdgårdar
Onsdag 29 maj kl 18.00
Samlingsplats: Långrevsgatan 1
Vi besöker återigen Sven-Olof Andersson som visar och
berättar om sina magnolior. Hans granne Göran Brygg
visar också sin trädgård med magnolior, azaleor och
rododendron, som Sven-Olof hjälpt honom att anlägga.

Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021-33 07 10

12. Bussresa – Uppland runt
Söndag 16 juni
Anmälan och avgift - se separat inbjudan!

13. Trädgårdsbesök i Haraker
Tisdag 25 juni kl 18.30
Plats: Sjömanstorp, Harakers Åkerby 7, Skultuna
Samling kl 18.00 på ICA Grytans parkering (Norrleden)
för samåkning.
Anita Pettersson tar emot oss i sin lantligt belägna
trädgård, som är fylld av många spännande buskar och
perenner. Vid midsommartid blommar nattvioler i
hagen. Medtag gärna stövlar för promenad i hagen. En
fikakorg är heller inte fel.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Eva Niklasson 021- 41 55 92

14. Besök i Rosenträdgård
Onsdag 3 juli kl 18.00
Plats: Fastberga gård, Skerike
Vägbeskrivning: Åk Skerikevägen, efter 3 km ligger
Fastberga gård på höger sida, norr om Skerike kyrka.
Det har blivit tradition att besöka Anita Bengtsson/
Maria Schartaus trädgård. Anita har visning i
rosentäppan och berättar om POM-projektet, som
hittills samlat över 1200 av vårt lands oidentifierade
rosor, och deras provodling i Fredriksdal. Hon berättar
även om sina 150 olika rosor och ger gärna råd och tips
om odling och skötsel.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021 – 33 07 10

15. Två trädgårdsbesök - Barkarö och
Ekbacken/Enhagen
Söndag 14 juli kl 13-15
Plats: Barkarö Bygata 371 och Tryffelvägen 10,
Ekbacken/Enhagen, i valfri ordning.
Vi besöker Kerstin och Lennart Urby i Barkarö, som har
en radhusträdgård med äppelträd, nysatt persikoträd,
diverse perenner, damm och ett växthus. På en
innergård finns också en liten damm och en del växter.
Kicki och Kent Iderbring, Ekbacken/Enhagen, har en
villaträdgård som ligger ett stenkast från Mälaren. De
har genom åren samlat idéer och plantor från många
olika länder och försökt få plantorna att trivas i sin
trädgård. Trädgården är i ständig förändring. Just nu
arbetar de med ett japaninspirerat mossparti.
Avgift: 20 kr för båda trädgårdarna
Ansvarig: Margaretha Lostelius, 021 -18 70 80

Anmälan behövs endast om så anges.
Medtag gärna fikakorg vid våra utomhusaktiviteter.

Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare
betalar 7 kr/mil.

16. Besök i Enköpings parker

20. Skörde- och växtmarknad på Vallby

Lördag 10 augusti kl 12.30
Samling kl 12.30 på Hällaparkeringen vid gamla IKEA
för samåkning till Enköping, start Drömparken.

Lördag 14 september kl 11.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, bondgården.

Enköpings parker är kända långt utanför landets
gränser. Grunden till denna framgång lades av förre
stadsträdgårdsmästaren Stefan Mattsson. Parkerna
erbjuder en mångfald av perenna örter, lökar, gräs,
exotiska träd och buskar. Mycket omtalad är
Drömparken som gestaltades av holländaren Piet
Oudolf.
VTS-medlemmen Sylvia Alvang tar oss med på en ca 2
timmars rundvandring i Enköpings parker.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Eva Niklasson, 021 -41 55 92

17. Sommarmöte i Landskrona
Lördag 17 och söndag 18 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.

Parallellt med Äppeldagarna har vi i år förlagt vår
skörde- och växtmarknad. Vi får låna bord av Vallby
Friluftsmuseum och duka upp på bondgården.
VTS-medlemmar kan sälja vad man har odlat och
skördat i trädgården. Som exempel kan detta vara
äpplen, päron, grönsaker och bär men även varor i mer
förädlade former såsom sylt, saft och marmelad.
Marknaden är också tänkt att rymma plantor från
trädgård, fröer, växter och trädgårdstillbehör. Prismärk
varorna. Säljare kan duka upp från kl. 10.00. Bilar måste
vara borta från museiområdet senast 10.45.
Man står så länge man önskar eller senast till kl 16.00.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 12 september till
Monica Widman Elander 021-33 28 45 eller
monicawidmanelander@gmail.com

21. Äppeldagar
18. Trädgårdsvandring - två trädgårdar på Hamre
Onsdag 28 augusti kl 18.00
Plats: Ålgatan 5 och Norsgatan 2, i valfri ordning.
Runa Luthardt på Ålgatan visar en liten, spännande
trädgård och ger tips om hur man kan förändra en
traditionell tomt.
Birgitta Eklund på Norsgatan visar sin trädgård med bl a
blommande dahlior och hortensior.
Avgift: 20 kr för båda trädgårdarna
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021 -33 07 10

19. Härnevi Plantskola
Onsdag 4 september kl 18.00
Plats: Lilla Härnevi 22, 745 96 Enköping
Samling kl 17.15 på Hällaparkeringen vid gamla IKEA
för samåkning.
Härnevi Plantskola, www.harneviplantskola.se ,
ligger 1 mil norr om Enköping i lantlig miljö. Där finns
till försäljning annueller, perenner, buskar, klängväxter
och på hösten ekologiskt odlade grönsaker.
Trädgårdstillbehör, presentbod, kaffeservering och en
hönsgård finns det också.
Vi får handla med 10 % rabatt.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91

Lördag 14 och söndag 15 september kl 11.00 – 16.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, missionshuset.
Sortbestämning mot avgift, i övrigt ingen avgift.
Se kommande annons i VLT.
Ansvarig: Ann-Sofi Freyhult, tel. 021-13 12 76.

HÖST-VINTERPROGRAM
Nästa program kommer att skickas ut tillsammans med
inbjudan till Höstmötet som äger rum i oktober.

Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till bussutflykt

Uppland runt
söndagen den 16 juni 2013.
Program:
•

•

•

Vårt första besöksmål är hos Järpemos pioner och perenner i Överbo Björklinge.
En plantskola specialiserad på pioner men också många andra perenner. Ta tillfället
i akt och låt dig inspireras samt diskutera pioner med Sture Järpemo och handla av
utbudet som är betydligt större än i andra plantskolor. Här dricker vi
förmiddagskaffe.
Vi åker vidare till Lövstabruks herrgård utanför Österåker. När vi anländer genom de
ståtliga grindarna öppnar sig en genuin 1700-tals park-/trädgårdsmiljö. Vi äter först
lunch och därefter guidas vi runt i den barockinspirerade parken där vi ser forna
tiders spännande trädgårdar, får höra om dåtidens orkidéodlingar, persikoträd mm.
Vi avslutar besöket med att se nuvarande trädgårdsmästeri och även här finns
möjlighet till diverse plantinköp.
Vi besöker sedan Allan och Monica Mattsson i Östhammar, medlemmar i Norra
Roslagens Trädgårdsförening.
De har en stor trädgård med slingrande grusgångar, natursten, dammar, bäck och
mycket perenner och sommarblommar. Den största dammen med övervintrande
fiskar har fått broar och brygga. Grillplats och många sittplatser är insprängda i det
gröna samt en mängd byggprojekt som rosenportaler och pergola finns att bli
inspirerade av. Gå gärna in på deras hemsida och titta på alla bilder som finns där:
http://www.allanmattsson-dagledig.se/

•
•

Innan hemfärden tar vid, dricker vi eftermiddagskaffe.
Sedvanligt lotteri i bussen.

Pris: 450 kr/person. Då ingår buss, för- och eftermiddagskaffe, lunch och guidade visningar.
OBS! Resan genomförs endast om minst 35 resenärer deltar! Vi har plats för 50 personer.
Avresa från Hälla, vid gamla IKEA, kl. 07.30. Beräknad hemkomst ca kl. 19.00.
Anmälan skall vara Ann-Christine Svensson tillhanda senast den 24 maj
via e-post till ann-christine.vasteras@telia.com eller telefon 070-746 88 86.
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer. Ange om du vill ha någon form
av specialkost. Alla som anmäler sig får en bekräftelse och därefter skall inbetalning ske.
Inbetalningen, 450 kr/person, skall vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast den 3 juni.
Förfrågningar: Ann-Christine Svensson 070-746 88 86.

Välkomna!

