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PROGRAM vår - sommar 2016





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

1. Årsmöte
Onsdag 17 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Tom
Ericsson om ”Växternas kroppsspråk”. Tom Ericsson är
f.d. docent i ekologi och miljövård. Han har arbetat som
lärare och forskare på SLU i Uppsala med inriktning på
växtbiologi och växtnäring.
Avgift: 20 kr.
Se även separat kallelse!

Göte Boberg, trädgårdsmästare och ägare av Löta
Trädgårdscenter, kommer och reder ut begreppet
E-planta, en kvalitetsmärkning av träd och buskar
utvalda för svenskt klimat.
Vi kommer att få lära oss om specifika egenskaper som
motståndskraft och äkthet, hur de är framtagna,
provodlade och marknadsförda. Kort sagt, i ord och bild
få reda på fördelen med att köpa E-plantor.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77

5. Trädgårdscafé - Trädgårdsträffar i annorlunda form
2. Trädgårdscafé – Framtidens trädgård
Onsdag 24 februari kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Gunilla Schiölde, medlem i Västerås Trädgårdssällskap
och psykolog vid Geriatriska mottagningen i Västerås,
berättar om projektet Framtidens trädgård i Västerås.
Tre äldreboenden har fått en ny utemiljö som ska locka
till utevistelse och aktiviteter året runt. Utformningen är
gjord i samarbete med personalen och med hänsyn till
de boendes behov och förutsättningar.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Lena Betts 021 35 97 62

3. Kurs - Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart: onsdag 9 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Vi börjar onsdag 9 mars kl. 18.30 - 21 med en kort
teorigenomgång och demonstration av verktyg.
Praktiska övningar lördagar 12/3, 19/3, 9/4 kl. 9-12 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: 400 kr betalas på plats
Anmälan senast 1 mars på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller till Stefan
Boegård 0709 28 73 51

4. Trädgårdscafé – E-plantor, varför köpa sådana?
Onsdag den 16 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
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Tisdag den 12 april kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Våren 2015 bildade 12 medlemmar från VTS två
spontana grupper i syfte att under anspråkslösa former
besöka varandras trädgårdar under sommarhalvåret.
Vid utvärderingen i höstas var båda grupperna mycket
nöjda. Bland annat gav grupperna en social gemenskap
vid de opretentiösa besöken och man delade generöst
med sig av trädgårdsidéer och goda råd.
Utifrån de positiva upplevelserna hos de två gruppernas
medlemmar vill därför VTS bidra till fortsatt utveckling
av flera grupper och trädgårdsträffar. Vid denna träff
bildar vi nya grupper och hittar lämpliga datum och tider
då vi besöker varandra.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82

6. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Torsdag 21 april kl. 8.15 - 18.30
Bussen avgår kl. 8.30 och går hem kl. 17.00.
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Samlingsplats: Arosvallens entré mittemot
Blåsboplan.
Med bokad buss åker vi direkt till trädgårdsmässan
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö www.nordiskatradgardar.se
Temat för mässan 2016 är ”Tillbaka till naturen”.
Kupong i Hemträdgården 2/2016 ger rabatterat pris.
Min 40, max 50 deltagare.
Busskostnad: 170 kr, betalas efter bekräftelse att
resan blir av till VTS plusgiro 39 29 40-3 senast 15 april.
Anmälan senast 5 april på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller till
Eva Söderling 073 400 49 39.
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7. Kurs – Tillverkning av insektsholk
Måndag den 25 april kl. 13.00 – 17.00
Plats: Herrgärdets servicehus snickeriavdelning.

VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event
Senast 14 maj kan säljare anmäla sig där eller till Eva
Niklasson, 021 41 55 92, 076 834 66 04

Under de senaste åren har intresset ökat vad gäller
användning av insektsholkar i bl. a. våra trädgårdar. Vi vill
se att våra fruktträd och bärbuskar prunkar av frukt på
sensommar och höst. För att förhoppningsvis få större
tillgång på befruktare, såsom bin och humlor, gör vi enkla
insektsholkar under ledning av Urban Levin, genom att
borra hål i lämpliga träbitar. Max 7 deltagare.
Kursavgift: 100 kr, vilket täcker kostnad för material och
hyra av lokalen, betalas på plats.
Anmälan senast 18 april på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller till Margareta
Pettersson 070 359 16 82

11. Bussresa till Dalarna
Lördag 11 juni.
Anmälan och Avgift se särskild inbjudan på sid 4!

12. Trädgårdsvandring - två trädgårdar på Hökåsen
Torsdag 16 juni kl. 18.00
Trädgårdarna besöks i valfri ordning.
Plats 1: Alvestavägen 21 A
Vi besöker Gunnar Edlings spännande och kuperade
trädgård. Den består av berg i dagen, gräsmatta och ett flertal
rabatter med vårblommor, lökväxter och pioner.

Plats 2: Vintervägen 183
Bengt och Helga Johnson visar sin lättskötta trädgård i litet
Tisdag 3 maj kl. 18.00 - 21.00
format som rymmer tre uteplatser. Blomrabatter är täckta
Plats: Mangelgatan 9
med grus och gångar klädda med marktegel. Här finns
ovanliga växter t.ex. Gleditsia sunburst (träd), magnolior
Du skapar ditt eget fruktträd genom att ympa in en önskad
och medelhavsväxter.
sort på en grundstam. Ditt träd tar du med dig hem och
Avgift: 20 kr
planterar senare i vår. Ympkvistar av ett antal vanliga sorter
Ansvarig: Ann-Christine Sjöström 021 33 07 10
finns att tillgå liksom några olika grundstammar. Du kan
också ta med ympkvistar av den sort du vill ha. Lämpliga
13. Trädgårdsvandring på Skiljebo
verktyg finns att låna. Fika ingår i kursavgiften.
Måndag 20 juni kl. 18.00
Min 3, max 6 deltagare.
Plats: Irstagatan 6/Hubbogatan 5 (gemensam ingång
Kursledare: Stefan Boegård
mittemot Kungsåragatan 10) och Högby Skogsväg 13
Kursavgift: 200 kr betalas på plats
i valfri ordning.
Anmälan senast 15 april på VTS hemsida
www.vasterastradgard.se/event eller till Stefan Boegård
Ulla Cumlin/Jan-Gustaf Johansson och Ann-Marie Strand bor
0709 28 73 51
i två små radhusträdgårdar mittemot varandra med många
träd, buskar och perenner bl.a. funkior och alunrötter. Man
9. Prästgårdens Handelsträdgård, Sörstafors
kommer fram till båda trädgårdarna via en gång från
Tisdag den 10 maj kl. 18.30
Kungsåragatan (mitt emot nr. 10). I slutet av gången finns
Samling för samåkning på Blåsboplan mittemot
två lika grindar, där är det!
Carlforsska gymnasiet kl. 18.00.
Vår tredje besöksträdgård finner vi på Högby Skogsväg 13
Prästgårdens sortiment av pelargoner, fuchsior, sommarhos Helena och Peter Jerregård. De visade sin trädgård 2012
blommor och kryddor är till största delen egenproducerat.
och har sedan dess vidareutvecklat sin stora trädgårdstomt
Det är en färgexplosion att komma in i växthusen och upp- på 3000 m2. En del träd och buskar har fallit för åldersleva mängden av dessa växter. Dessutom finns det rikligt
strecket och givit plats åt nya rabatter och uteplatser.
med perenner utanför växthusen. Många av plantorna är
Deras devis är: en trädgård blir aldrig färdig,
producerade i närområdet. Börje Olsson berättar om
nya projekt dyker hela tiden upp!
nyheter för säsongen och det övriga sortimentet. Vi får
Avgift: 20 kr
10 % rabatt på de växter vi inhandlar under kvällen.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77
Avgift: 20 kr
14. Tusen Trädgårdar
Ansvarig: Ann-Christin Rönnbäck 021 33 18 95
Söndag 3 juli kl. 10 – 17

8. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd

10. Växtmarknad på Vallby
Lördag 21 maj kl. 11.00 -14.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Torget
VTS-medlemmar säljer plantor, sticklingar, fröer,
trädgårdstillbehör etc. Alla är välkomna att handla.
Ingen avgift. Information för säljare finns på
VTS program vår – sommar 2016

Riksförbundet Svensk Trädgård bjuder tillsammans med
Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet in till
Tusen Trädgårdar. Alla är välkomna att delta och håller då
sin trädgård öppen för alla intresserade besökare.
På www.tradgardsriket.se kan du registrera din trädgård.
Se även www.studieframjandet.se/tusen.
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15. Besök i Rosenträdgård

18. Sommarmöte i Oskarshamntrakten

Torsdag 7 juli kl. 18.00
Plats: Fastberga gård, Skerike
Vägbeskrivning: Åk Skerikevägen förbi Skerike kyrka.
Efter 3 km ligger Fastberga gård på höger sida.

Fredag 12 augusti – söndag 14 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.

Det har blivit tradition att besöka Anita Bengtssons/ Maria
Schartaus trädgård. Anita visar och berättar om sina 150
olika rosor och ger råd och tips om odling och skötsel.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 021 35 91 68, 070 359 16 82

16. Hälla Koloniförening
Onsdag 20 juli kl. 18.00
Plats: Hälla koloniväg, Föreningslokalen
Vägbeskrivning: Sväng av E18 mot flygplatsen, från
Hässlögatan sväng höger till Hälla koloniväg, åk till andra
parkeringen på höger sida, skylt Föreningslokal.
Hälla koloniområde började bebyggas 1964, idag finns det
188 kolonilotter på området. Vi kommer att tas emot av
en styrelsemedlem som berättar om koloniområdet samt
leder en rundvandring med besök i några kolonilotter.
Hemsida: www.hallakoloniforening.se
Avgift 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77

17. Trädgårdsvandring på Ekbacken
Preliminärt måndag 1 augusti kl. 17 - 19. Eventuellt ändrat
datum kommer att införas på hemsidan samt skickas ut till alla
som får VTS e-postutskick, ett par veckor i förväg.
Plats: Ekbacksvägen 2 och Båtstigen 2 i valfri ordning.
Anki Sjöstrand/Börje Strömberg, vars trädgård
presenterades i ett reportage i Allt om Trädgård 10/2015,
visar nu sin soliga, blomstrande villatomt även för oss.
Den insynsskyddade innergården mellan stugvägg och
äppelträd är favoritplatsen liksom bryggan vid utebadet
och inte minst den stora inglasade altanen, en härlig
förlängning av vardagsrummet. På den soliga tomten
finns uteplatser i alla väderstreck, bara att välja: sol,
skugga eller bara lä för vinden. Förutom blommor i alla
färger finns också en riktig köksträdgård med potatisland,
hallon, vinrankor och bärbuskar samt öppna gräsytor för lek.
Rose-Marie Calldin beskriver sin trädgård på följande sätt:
”Trädgården är mitt vardagsrum där jag tar mitt kaffe i
buren av armeringsmatta med klättrande vindruvor eller
vid dammen med fiskar och vattenfall. Soliga dagar ligger
jag på min lilla badstrand med norsk havssand. Regniga
dagar sitter jag i det nya växthuset. Där odlar jag relationer,
inte växter. Det har jag så det räcker utanför i trädgården
på c:a 1000 kvm. Där trängs ett par tusen olika sorter,
vanliga och ovanliga”. Växter finns till försäljning!
Avgift 20 kr
Ansvarig: Lena Betts 021 35 97 62
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19. Besök i Dahliaträdgård
Tisdag 16 augusti kl. 18.00
Plats: Stenbovägen 11, Surahammar
Eva Forsell har odlat dahlior sedan början på 1990-talet och
har i dagsläget ca 200 knölar att vårda. Bland dem finns
cerise Astrid Lindgren, blodröd Arabian Night, rosavit
Rebecka’s World och olika orkidédahlior. Det krävs kunskap
att välja rätt knöl vid inköp, att sköta blommorna under
säsongen och sedan förvara dem rätt för att få njuta av dem
nästa sommar. Vi besöker hennes trädgård när dahliorna och
många andra växter står i blom.
Avgift 20 kr
Ansvarig: Eva Söderling, 073 400 49 39

20. 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 021 33 39 34, 070 273 35 95

21. Trädgårdscafé – Den nyttiga vitlöken
Måndag 5 september kl. 18:30
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
Ansvarig: Eva Söderling, 073 400 49 39
22. Äppeldagar på Vallby
Lördag 17 och söndag 18 september kl. 11.00 - 16.00
Måndag 19 till torsdag 22 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
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