
 
HÖSTPROGRAM kommer att skickas ut tillsammans med inbjudan till höstmötet. 
Programmet kommer att gälla för aktiviteter från oktober 2012 fram till årsmötet 
2013 i februari.  
 
Höstmöte. Lördag 20 oktober kl. 14.00 – 16.00.  
Plats: Kyrkbacksgården. Föreläsare: Henrik Zetterlund, intendent vid Göteborgs 
botaniska trädgård. Se kommande inbjudan!  
 
 
 
Styrelsen 2011 
Ordförande Ulla Jerregård Bernsborgsstigen 18 021-18 81 91 
Ordförande Marie Nordmark Gustavsgatan 19 021-12 45 47 
Kassör Ann-Sofi Freyhult Bågevägen 8 021-13 12 76 
Sekreterare Elisabeth Sjöborg Förstadsvägen 18 021-41 61 97 
Ledamot Ann-Christine Sjöström Bandygatan 67 021-33 07 10 
Ledamot Stefan Boegård Mangelgatan 9 021-30 11 73 
Ledamot Åsa Engzell Månsbo 129 021-730 70 
 
 
 
 

 
 

 

 

Västerås Trädgårdssällskap (VTS) www.vasterastradgard.se är anslutet till 
Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) www.tradgard.org. 
VTS e-post: info@vasterastradgard.se. 
 
Vi samarbetar med Studiefrämjandet. 
 
Medlemsavgiften för 2012 är 230 kr.      VTS Plusgiro 39 29 40 – 3.  

 

 

Programöversikt 
vår 2012 

 

 Detaljer om våra aktiviteter finns på Programinformationsbladet. 

 Anmälan är ej nödvändig om inget annat anges. 

 Vid våra träffar tar vi ut en avgift på 20 kr om inget annat anges. 

 Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 5 kr/mil. 

 Medtag gärna fika vid våra utomhusaktiviteter! 

 
1. Trädgårdscafé. Onsdag 15 februari kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C, ingång från gården. Medlemmar visar bilder 
och berättar om besök i engelska trädgårdar. 
 
2. Årsmöte. Onsdag 22 februari kl. 18.30.  
Plats: Ansgarskyrkan. Efter årsmötesförhandlingar berättar Gunilla Friberg-Uhlin 
om ”Rosor med perenner – en trädgårdsresa från vår till höst”. Se separat 
kallelse!  
 
3. Föredrag om dammbygge. Måndag 5 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C, ingång från gården. Sören Svanberg VTS-
medlem, berättar om sina erfarenheter av dammbygge.  
 
4. Beskärning och ympning av fruktträd. Kursstart torsdag 8 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C, ingång från gården. Därefter praktiska 
övningar tre lördagsförmiddagar samt ympning en kväll i maj. Anmälan och 
kursavgift – se Programinformation!  
 
5. Trädgårdscafé. Måndag 19 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C, ingång från gården. Medlemmar berättar 
och visar bilder från olika trädgårdar bl.a. blomsterparken Keukenhof.  
 

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.tradgard.org/
mailto:info@vasterastradgard.se


6. Påskarrangemang. Torsdag 29 mars kl. 19.00 - 21.00. 
Plats: Blomsterlandet, Erikslund. Under kunnig ledning får vi tillverka en egen 
påskdekoration. Anmälan och avgift – se Programinformation! 
 
7. Krukväxt- och sticklingsmarknad. Lördag 31 mars kl. 10.00 - 12.00.  
Plats: Hem till gården, Slånbärsgatan 13, Tunby gård. Infart från Vasagatan vid 
Bellevuestadion. Köp och sälj! Ingen avgift. 
 
8. Bussresa till Nordiska Trädgårdar. Söndag 15 april kl. 08.15 – ca 18.30.  
Samling: Parkeringen vid Coop Extra, Pilgatan. Bokad buss direkt till 
trädgårdsmässan. Anmälan och busskostnad – se Programinformation! 
 
9. Jordtillverkning. Tisdag 24 april kl. 18.00. 
Plats: Hasselfors Garden, Vagersta. Information om verksamheten i Aros 
Handelshus där vi även besöker dess visningsträdgård.  
 
10. Växtmarknad. Lördag 12 maj kl. 10.00 – 12.00.  
Plats: Prästgårdslogen intill Skerike kyrka. Köp och sälj! Ingen avgift. 
 
11. Bürgers växtgård. Tisdag 15 maj kl. 18.00.  
Plats: Barnhemsgatan 54, Köping. Per Bürger berättar om och visar sin  
utvidgning  av verksamheten. Medlemmar handlar med 10 % rabatt! 
 
12. Tvådagars bussresa till Göteborg. Lördag 26 maj – söndag 27 maj.  
Anmälan och avgift - se separat inbjudan! 
 
13. Gjuta i betong. Torsdag 31 maj kl. 17.00 – 21.00.  
Plats: Källtorpsvägen 37. Margret Haid lär oss gjuta olika trädgårdsdekorationer. 
Anmälan och avgift – se Programinformation! 
 
14. Tillverkning av lönnlövkorg. Tisdag 12 juni kl. 18.00  
Plats: Hem till gården, Slånbärsgatan 13, Tunby gård. Infart från Vasagatan vid 
Bellevuestadion. Marie Nordmark vägleder oss i den gamla tillverkningskonsten. 
Anmälan och avgift – se Programinformation!  
 
15. Trädgårdsbesök på Skiljebo. Måndag 18 juni kl.18.00.  
Plats: Högby Skogsväg 13. Besök i Helena och Peter Jerregårds trädgård som 
fortfarande är under uppbyggnad. 

16. Parkvandring i Västerås. Onsdag 27 juni kl. 18.00 – 20.00.  
Samlingsplats: Stadsbiblioteket. Landskapsarkitekt Frida Nordlund berättar om 
visioner och planer för Västerås parker. 
 
17. Besök i rosenträdgård. Torsdag 5 juli kl. 18.00.  
Plats: Fastberga gård, Skerike. Vi besöker traditionellt Anita Bengtsson/ Maria 
Schartaus trädgård.  
 
18. Trädgårdsbesök på Gunsta gård. Tisdag 31 juli kl. 18.00.  
Plats: Gunsta gård, Romfartuna. Janna Tykoson tar emot i sin lantligt belägna 
trädgård. 
 
19. Trädgårdsbesök i Haraker. Måndag 6 augusti kl. 18.00.  
Plats: Ulvsta 7 Haraker, Skultuna. Besök hos Gunilla Bäcklund i hennes 
visningsträdgård Laduängsborg. 
 
20. Tusen trädgårdar. Söndag 12 augusti. Mängder av trädgårdar över hela landet 
öppnas för intresserade besökare. Anmäl dig och din trädgård! Mer information 
kommer på VTS hemsida. 
 
21. Trädgårdsbesök. Torsdag 30 augusti kl. 18.00.  
Plats: Tjärdalsgatan 12.  Uppföljning av Sören Svanbergs föredrag den  
5 mars med ett besök i hans trädgård med damm, bäckar och vattenfall. 
 
22. Skörde- och växtmarknad. Lördag 8 september kl. 10.00 – 12.00.  
Plats: Prästgårdslogen intill Skerike kyrka. Köp och sälj! Ingen avgift.  
 
23. Fruktträdgårdsbesök på Aggarön. Söndag 16 september 09.15 – ca 15.15. 
Samling: Färjekajen, Västerås hamn kl. 09.45. Rederi Mälarstaden tar oss ut till 
Aggarön. Anmälan och båtkostnad – se Programinformation! 
 
24. Äppeldagar. Lördag 22 och söndag 23 september kl. 11.00 – 16.00.  
Plats: Vallby Friluftsmuseum. Se kommande annons i VLT! Ingen avgift. 
 
25. Föredrag om lökväxter. Onsdag 26 september kl. 19.00 – 20.00.  
Plats: Blomsterlandet, Erikslund. Vi får råd och tips om olika löksorter och dess 
plantering. Medlemmar handlar med 20% rabatt! 
 



 

 

Programinformation  
vår 2012 

 

Detta är KOMPLETTERANDE INFORMATION till Programöversikten.  
Anmälan är ej nödvändig om inget annat anges. 
Vid våra träffar tar vi ut en avgift på 20 kr om inget annat anges. 
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 5 kr/mil. 
Medtag gärna fika vid våra utomhusaktiviteter! 
För ytterligare information kontakta den ansvarige för respektive aktivitet. 
 
 

1. Trädgårdscafé 
Onsdag 15 februari kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c, ingång från 
gården.  
Vi vill prova en ny aktivitet, där vi under trevliga 
former kan umgås över en kopp kaffe och titta på 
varandras trädgårdsbilder från olika utflykter/resor 
eller den egna trädgården.  
Vi introducerar trädgårdscaféet genom att Marie 
Nordmark samt Ulla och Helena Jerregård visar bilder 
från sina olika besök i engelska trädgårdar. 
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91. 
 

2. Årsmöte  
Onsdag 22 februari kl. 18.30.  
Se separat kallelse. 
 

 3. Föredrag om dammbygge 
Måndag 5 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c, ingång från 
gården.  
Sören Svanberg berättar om sitt dammbygge, om 
skapandet av vattenfall och bäckar, samt hur man 
bygger en reningsanläggning. Uppföljning sker den  
30 augusti med ett besök i hans trädgård. 
Ansvarig: Åsa Engzell 021-730 70. 
 

4. Beskärning och ympning av fruktträd  
Kursstart torsdag 8 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c, ingång från 
gården.  
Praktiska övningar 17/3, 24/3 och 14/4 samt ympning 
en kväll i maj. Kursen omfattar vård av yngre och äldre 
fruktträd, teknik vid beskärning samt ympning.  
Kursledare Stefan Boegård och Curt Rolfsman.  
Avgift 300 kr betalas på plats. 
Max 10 deltagare.  
Anmälan senast 1 mars till Stefan Boegård,  
021-30 11 73 eller stefan@boegard.com. 
 

5. Trädgårdscafé 
Måndag 19 mars kl. 18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c, ingång från 
gården.  
I det andra trädgårdscaféet hoppas vi på att våra 
medlemmar vill höra av sig och visa sina 
trädgårdsbilder. Det som är klart är att några 
medlemmar visar bilder från en resa till 
blomsterparken Keukenhof i Holland. Vad det blir 
mera kommer att kunna läsas på vår hemsida.  
Hör av dig om du har några bilder att visa senast  
9 mars till 
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021- 33 07 10 eller 
ac_sjostrom@hotmail.com. 
 

6. Påskarrangemang 
Torsdag 29 mars kl. 19.00–21.00. 
Plats: Blomsterlandet Erikslund 
Kurs i att göra vackra påskarrangemang under kunnig 
personals ledning.  
Medtag gärna skål eller kruka. Kan också köpas på 
plats. Blomsterlandet står för jord och oasis medan 
växter, blommor och andra tillbehör köps till 
självkostnadspris. Max 25 deltagare. 
Anmälan senast 26 mars till  
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021-33 07 10 eller 
ac_sjostrom@hotmail.com. 
 

7. Krukväxt- och sticklingsmarknad 
Lördag 31 mars kl. 10.00 – 12.00. 
Plats: Hem till gården, Slånbärsgatan 13, Tunby gård. 
Infart från Vasagatan vid Bellevuestadion. 
Vi upprepar fjolårets krukväxt- och sticklingsmarknad 
i ny inomhuslokal. Medlemmar får kostnadsfritt sälja 
sina växter. Prismärk varorna och ta med något som 
skyddar de bord som vi får låna. Säljare kan duka upp 
från kl. 09.30. OBS!  Ingen försäljning före kl. 10.00. 
Ingen avgift. 
Ansvarig: Ulla Jerregård, 021-18 81 91. 
 

mailto:stefan@boegard.com


8. Bussresa – Nordiska Trädgårdar 
Söndag 15 april kl. 08.15 – kl. 18.30.  
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö. 
Samling: Parkeringen vid Coop Extra, Pilgatan.  
Med bokad buss, som avgår 08.30, åker vi direkt till 
trädgårdsmässan i Älvsjö www.nordiskatradgardar.se 
Bussen går hem kl. 17.00.  
Medtag biljett från Hem-trädgården nr 2/2012, så går 
du in för specialpris 90 kr. Busskostnad 150 kr be-talas 
på plats. Minimum 30, maximum 50 deltagare!  
Anmälan senast 2 april till  
Ansvarig: Monica Widman Elander 021-33 28 45 eller 
monicawidmanelander@gmail.com. 
 

9. Jordtillverkning 
Tisdag 24 april kl.18.00. 
Plats: Hasselfors Garden, Vagersta. Kör riksväg 56 mot 
Sala, ta vänster mot Sätrabrunn. Efter några km sväng 
vänster igen mot Skultuna. Efter ett kort stycke ser du 
Jordfabriken på höger sida.  
Besök i anläggningen och därefter information hos 
Aros Handelshus där visningsträdgården finns. Vi får 
ta del av pågående utvecklingsarbeten, som t.ex. 
uppbyggnaden av en perennodling samt lära oss mer 
om olika jordkvalitéer och deras användnings-
områden. Kaffe, smörgås och kaka finns att köpa. 
Samåkning kl.17.30 från parkeringen vid Coop Extra, 
Pilgatan.  
Ansvarig: Margareta Lostelius, tel. 021-18 70 80. 
 

10. Växtmarknad  
Lördag 12 maj kl. 10.00 - 12.00. 
Plats: Prästgårdslogen intill Skerike kyrka. 
Du kan under trivsamma former sälja och köpa 
plantor, sticklingar, överblivna fröer, trädgårds-
tillbehör etc. Prismärk varorna och ta gärna med ett 
bord. Säljare kan duka upp från kl. 09.30. 
OBS! Ingen försäljning före kl. 10.00. Ingen avgift. 
Ansvarig: Ann-Sofi Freyhult, 021-13 12 76. 
 

11. Besök på Bürgers Växtgård 
Tisdag 15 maj kl. 18.00. 
Plats: Barnhemsgatan 54, Köping. 
Per Bürger tar emot oss och berättar om sin 
verksamhet både ute och i sitt nya växthus. 
Medlemmar får handla med 10 % rabatt.  
Samåkning kl. 17.30 från Mikaelikyrkans parkering. 
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021-33 07 10. 
 

12. Tvådagars bussresa till Göteborg  
Lördag 26 maj - Söndag 27 maj. 
Se separat inbjudan! 
 

13. Gjuta i betong 
Torsdag 31 maj 17.00 – 21.00. 
Plats: Källtorpsvägen 37. 

Vi lär oss gjuta skålar, fågelbad och andra 
trädgårdsdekorationer under Margret Haids ledning. 
Ta med hink och spade. Den som vill kan ta med 
rabarberblad. Margret visar egna alster i sin trädgård. 
Kursavg: 350 kr. Fika ingår. Max 10 deltagare. 
Anmälan senast 22 maj till: 
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström 021-33 07 10 el 
ac_sjostrom@hotmail.com. 
 

14. Tillverkning av lönnlövkorg 
Tisdag 12 juni kl.18.00. 
Plats: Hem till gården, Slånbärsgatan 13, Tunby gård. 
Infart från Vasagatan vid Bellevuestadion. 
Vi gör en korgstomme, klär den med lönnlöv och fyller 
sedan korgen med säsongens växter. Korgmodellen 
bygger på gammal svensk tradition och finns 
omnämnd i litteratur från 1800-talet.  
Medtag: Sax, sekatör och en plastlåda i storlek ”Big 
Pac”-glass för att arrangera blommorna i.  
Pris: 40 kr. Anmälan senast 4 juni till  
Ansvarig: Marie Nordmark 021-12 45 47. 
 

15. Trädgårdsbesök på Skiljebo 
Måndag 18 juni kl.18.00. 
Plats: Högby Skogsväg 13. 
Helena Jerregård, som fick VTS stipendium 2007, har 
tillsammans med sin man Peter under 10 års tid gjort 
en totalrenovering av hus och trädgård. När det gäller 
trädgården har de försökt att förvalta arvet efter 
tidigare ägare, som på den 3000 m2 stora tomten 
odlat många, för den tiden, ovanliga växter. 
Kombinerat med ett modernare sätt att designa sin 
trädgård har de lyckats med att både behålla de gamla 
sorterna samtidigt som många nya tillkommit. 
Trädgården är fortfarande under uppbyggnad!  
Ansvarig: Åsa Engzell, 021-730 70. 
 

16. Parkvandring i Västerås 
Onsdag 27 juni kl. 18.00 – 20.00. 
Samlingsplats: Stadsbiblioteket. 
Landskapsarkitekt Frida Nordlund berättar om 
visioner och planer för Västerås parker. Vi börjar med 
att besöka Botaniska trädgården och Rudbecks-
parken. Om tiden medger vandrar vi sedan till Proban 
och Stadsparken. 
Ansvarig: Eva Niklasson 021-41 55 92. 
 

17. Besök i rosenträdgård  
Torsdag 5 juli kl. 18.00.  
Plats: Fastberga gård. Åk ut Skerikevägen, efter ca 3 
km ligger Fastberga på höger sida, norr om Skerike 
kyrka. Det har blivit en tradition att besöka Anita 
Bengtsson/ Maria Schartaus trädgård. Anita kan 
berätta mycket om sina över 150 olika rosor och ger 
gärna råd och tips om odling och skötsel.  
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström, 021-33 07 10. 

http://www.nordiskatradgardar.se/
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18. Trädgårdsbesök på Gunsta gård 
Tisdag 31 juli kl. 18.00.  
Vägbeskrivning: Kör mot Sala, kör av vid avfart Igelsta, 
Gunsta. Där den vägen delar sig, kör mot Gunsta gård. 
Vi besöker Janna Tykoson som har en trädgård med 
blomsterrabatter med ca 300 sorters perenner, 
buskar och barrväxter, samt en köksträdgård med 
växthus. Janna tycker om att återanvända material 
vilket visar sig i utformningen av bl. a. gångar och 
sittplatser.  
Samåkning kl. 17.30 från parkeringen vid Coop Extra, 
Pilgatan  
Ansvarig: Monica Widman Elander 021-33 28 45. 
 

19. Trädgårdsbesök i Haraker 
Måndag 6 augusti kl. 18.00.  
Vägbeskrivning: Kör till Skultuna. Efter idrottsplatsen 
sväng höger på Tibblevägen, kör ca 7,4 km, sväng vän-
ster vid skylt Solinge. Följ skyltning 0,9 km till visnings-
trädgården Laduängsborg. Parkera vid ladugården. 
Gunilla Bäcklund har en trädgård som är vild, vacker 
och inte helt perfekt. Där finns en gammal trädgård 
med fruktträd och ”mormorsblommor”. Gunilla har 
skapat en ny trädgård med bl.a. pergola, bäck, 
näckrosdamm och ett orangeri.  
Samåkning kl. 17.30 från Mikaelikyrkans parkering 
Ansvarig: Åsa Engzell 021-730 70.  
 

20. Tusen Trädgårdar 
Söndag 12 augusti.  
För andra gången arrangeras Tusen Trädgårdar, som 
är ett samarrangemang mellan Trädgårdsriket, 
Riksförbundet Svensk Trädgård och Studie-
främjandet. Då öppnas mängder av trädgårdar över 
hela landet för intresserade besökare. I mitten av 
januari drar Trädgårdsriket i gång anmälningarna till 
Tusen Trädgårdar 2012 www.tradgardsriket.se. 
Anmäl dig och din trädgård! 
Mer information kommer på vår hemsida. 
 

21. Trädgårdsbesök 
Torsdag 30 augusti kl. 18.00. 
Plats: Tjärdalsgatan 12 
Sören Svanberg visar sin trädgård med damm, fiskar, 
bäcksystem och vattenfall. Sedan VTS:s senaste besök 
har en gräsmatta tagits bort, en ny altan har byggts, 
planteringar och slingrande gångar har tillkommit och 
ett woodland är på gång.  
Ansvarig: Åsa Engzell 021-730 70. 

 
22. Skörde- och växtmarknad 
Lördag 8 september kl. 10.00 – 12.00. 
Plats: Prästgårdslogen intill Skerike kyrka. 
Vi upprepar fjolårets arrangemang med en marknad 
även på hösten där 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 och ta gärna med 
ett bord. Säljare kan duka upp från kl. 09.30. OBS! 
Ingen försäljning före kl. 10.00. Ingen avgift. 
Ansvarig: Marie Nordmark, 021-12 45 47. 
 

23. Fruktträdgårdsbesök på Aggarön 
Söndag 16 september kl. 09.45 – ca 15.15. 
Plats: Aggarön i Ridö- Sundbyholmsarkipelagens 
naturreservat. 
Samling: Färjekajen, Västerås hamn. Rederi 
Mälarstadens färja Havsörnen, som avgår kl. 10.00, tar 
oss ut till Aggarön via Almö Lindö, Skåpholmen och 
Ridön. Vår guide är Alf Ericson från Länsstyrelsens 
Naturvårdsenhet. Han tar oss med på en rundvandring 
i fruktträdgården som ligger vid Aggarö gård cirka 500 
m från kajen. Om tiden medger så besöker vi även ett 
av torpen på ön med dess genuina miljö. 
Vandringssträcka 2 – 3 km. 
Medtag kläder efter väderlek samt matsäck. Ta gärna 
med en kasse för att bära hem lite frukt från odlingen. 
Båtkostnad 150 kr betalas på plats. Resan genomförs 
endast om minst 30 personer deltar!  
Anmälan senast 1 september till  
Ansvarig: Ulla Jerregård 021-18 81 91 eller 
info@vasterastradgard.se. 
 

24. Äppeldagar 
Lördag 22 och söndag 23 september kl. 11 - 16. 
Plats: Vallby Friluftsmuseum. 
Sortbestämning mot avgift kl. 11.00 - 14.00. 
Se kommande annons i VLT. 
Ansvarig: Ann-Sofi Freyhult, tel. 021-13 12 76. 
 

25. Föredrag om lökväxter 
Onsdag 26 september kl. 19.00 – 20.00. 
Plats: Blomsterlandet, Erikslund. 
Blomsterlandets trädgårdsmästare berättar om olika 
löksorter och om vad vi ska tänka på vid plantering, 
samt ger oss råd och tips.  
Försäljning av lökar med 20 % rabatt. 
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström 021- 33 07 10.  
 

HÖSTPROGRAM 
Med inbjudan till höstmötet skickar vi i år även 
programmet för oktober 2012 – årsmötet i februari 
2013. 
 

Höstmöte 
Lördag 20 oktober kl. 14.00 – 16.00. 
Henrik Zetterlund, intendent vid Göteborgs botaniska 
trädgård, föreläser om ”Vår trädgård på Kinnekulle”. 
Se kommande inbjudan! 

http://www.tradgardsriket.se/
mailto:info@vasterastradgard.se


 

Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till en 

Tvådagars bussresa till Göteborg  

lördagen 26 maj – söndagen 27 maj 2012.  
 
Vi kommer att besöka Botaniska trädgården och Trädgårdsföreningen i Göteborg samt två privata 
trädgårdar längs vägen. Mer information om dessa på baksidan. 
 
Program  
 Lördag 26 maj 

 Avresa från Mikaelikyrkan kl. 06.30. 

 Förmiddagskaffe vid bussen. 

 Lunch, Sammels Gårdscafé, www.sammelslantgard.se . 

 Besök med guidning i Peter Korns trädgård, Eskilsby, Landvetter. 

 Inkvartering på hotell Scandic Opalen, Göteborg. 

 Guidad tur i Trädgårdsföreningen, Göteborg, samt fri vandring. 

 Middag på egen hand på kvällen. 
 

Söndag 27 maj 

 Guidad tur i Botaniska trädgården, Göteborg.  

 Fri vandring samt lunch på egen hand förslagsvis i Botaniska Trädgården. 

 Besök med eftermiddagskaffe i Olssons trädgård, Marum, Skara. 

 Lotteri i bussen på hemresan. 

 Hemkomst cirka kl. 20. 
 
Boende  
Vi bor på hotell Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 i centrala Göteborg, i dubbelrum  
eller enkelrum till extra kostnad. 
www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Sverige/Goteborg/Hotels/Scandic-Opalen/ 
 
Pris  
I priset ingår bussresa, boende i dubbelrum med frukost, guidningar, för- resp. eftermiddagskaffe 
på bussresorna samt lunch på lördagen.  
Middag på lördagen och lunch på söndagen ingår ej. 
Kostnad 1 500 kr per person. För enkelrum tillkommer en kostnad på 525 kr. 

OBS! Resan genomförs endast om minst 30 resenärer deltar! Vi har plats för 50 personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan skall vara VTS tillhanda senast 10 april. Alla som anmäler sig får en bekräftelse 
och därefter skall inbetalning ske senast den 16 april. 
Anmälan görs helst per epost info@vasterastradgard.se eller per telefon  
021-18 81 91 till Ulla Jerregård, som också svarar på frågor. 
  

Meddela namn, adress och telefonnummer.  

Ange om du vet vem du vill dela rum med alt. om du vill ha enkelrum.  

Meddela också om du behöver någon form av specialkost. 
 
Kostnaden 1500 kr skall vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast 16 april.  

 Välkomna!  

  

http://www.sammelslantgard.se/
http://www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Sverige/Goteborg/Hotels/Scandic-Opalen/
mailto:info@vasterastradgard.se


Vi besöker följande platser på vår bussresa till Göteborg: 

 

Peter Korns trädgård ligger 3 mil från Göteborg. Han flyttade från Skåne till Eskilsby 2002 med 20 

000 plantor fördelade på över 4 000 olika arter. Det är en privat botanisk trädgård med växter från 

hela världen planterade i olika biotoper, alltifrån öken till myrmark. Hans utmaning är att få sin 

trädgård bestående av öknar, rasbranter och raviner att smälta in i  

ett gammalt kulturlandskap. Peter är van vid att ta emot busslaster från olika trädgårdsföreningar 

och kommer att ge oss en guidad visning av sin trädgård. 

Han har även en plantskola med försäljning av ovanliga växter liksom en butik med försäljning av 

olika produkter med egen och andras design. www.peterkornstradgard.se  

 

Göteborgs botaniska trädgård är Europas största i sitt slag med en yta av 175 hektar. Den odlade 

delen upptar 20 hektar och rymmer ca 16 000 arter på friland. Botaniska trädgården invigdes 1923 

och har genom åren fått flera priser. Växthuset rymmer 4 000 olika växtarter med bl.a. Sveriges 

största samling av orkidéer. Trädgården är mycket varierande och uppbyggd i kuperad terräng. 

Särskilt kan nämnas den dramatiska klippträdgården som med sina drygt 5 000 arter är en av de 

största och erkänt vackraste i världen. Botaniska trädgården har 2 näsduksträd, som vanligtvis 

blommar i slutet av maj, så har vi tur får vi se blomningen. I direkt anslutning till trädgården ligger 

Änggårdsbergens naturreservat med den vetenskapliga trädsamlingen, Arboretet. Butik och 

matservering finns inom området. www.gotbot.se 

 

Trädgårdsföreningen har i mer än 160 år varit ett hav av grönska mitt i Göteborg, en plats för 

avkoppling och stimulans. Idag är det en av Europas mest välbevarade 1800-talsparker där 

böljande gräsmattor, tapetgrupper med exotiska och inhemska växter samt historiska byggnader 

tar oss med till trädgårdskulturens guldålder. Mjuka linjer och artonhundratalets atmosfär är 

påtaglig. I Palmhuset, det eleganta växthuset från 1878, får vi uppleva tropiska växter. Nutida 

planteringar som den magnifika planteringen av rosor liksom woodlands, där trädgårdskonsten får 

fritt spelrum, gör parken intressant även ur ett modernt perspektiv. www.tradgardsforeningen.se 

en Trädgårdar 2012  

Olssons trädgård är naturskönt belägen på en kuperad tomt med berg i dagen, omgiven av vatten 

från ån Flian i Marum, 8 km SV om Skara. Karin och Stellan Olsson började anlägga sin trädgård 

1992 och kan nu visa oss en imponerande anläggning med en mängd olika växter. Trädgården, 

som är på 5 000 m2, innehåller en stor samling perenner, delvis etiketterade, omväxlande med 

många udda sorter av träd och buskar med spännande bladfärger. Här finns också surjordspartier, 

med rhododendron och azaleor, barrväxtpartier och woodlands liksom flera små dammar och låga 

vattenfall. Deras specialintresse är funkior, dagliljor och minibarrväxter, hundratalet varianter av 

vardera finns till beskådande. Det kommer att finnas växter till försäljning. Se bilder från ”Vårt 

paradis på jorden” på deras blogg http://olssonstradgard.blogspot.com 

 

 

 

http://www.peterkornstradgard.se/
http://www.gotbot.se/
http://www.tradgardsforeningen.se/
http://olssonstradgard.blogspot.com/


 

 
Kallelse till årsmöte 

 
                                                                                                                                       
 

 

Onsdagen den 22 februari 2012, kl. 18.30  

i Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32. 

 

Sedvanliga förhandlingar, stipendieutdelning, föredrag 

samt lotteri med många fina vinster.  

Kaffe/te och smörgås. Entré 20 kr/person.  

Ta gärna med en vän, mot uppvisande av denna  

kallelse bjuder VTS vännen på entrén.  

 

Roskännaren Gunilla Uhlin-Friberg visar bilder och  

berättar om ”Rosor med perenner – en trädgårdsresa  

från vår till höst”. Läs gärna mer om henne på 

www.violetta-tradgard.se. 

Välkommen! 

För mer information: Ulla Jerregård 021-18 81 91; Marie Nordmark 021-12 45 47 

 

Våra sponsorer: Ampere, Aros Handelshus, Barkarö Entreprenad, Barkarö Handelsträdgård  
AB, Bürgers Växtgård, Hantverks Tapetserar´n, Hasselfors Garden, Jula, Leanders antikvariat, 
Göran Lindkvist AB Trädgårdscenter, Norells Trädgårdscenter, Plantagen-Bäckby, Prästgården, 
Sonja Thunell, Swerock, Västeråsortens biodlarförening, Åsby Hem och Trädgård, Älvsbyhus 

http://www.violetta-tradgard.se/

