[Skriv text]

PROGRAM vår - sommar 2017





Anmälan behövs endast om så anges.
Vid problem att ta sig till samlingsplats/utflyktsmål – kontakta ansvarig.
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 7 kr/mil.
VTS samarbetar med Studiefrämjandet.

1. Årsmöte

4. Kurs – Rosor

Onsdag 22 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan

Kursstart: måndag 13 mars kl. 18.30 – 21.00
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Clas
Tollin om ”Humlet - det gröna guldet”. Clas Tollin är
lektor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU). Därefter lotteri, kaffe/te och smörgås.
Avgift: 20 kr.
Se även separat kallelse!

13 mars startar kursen med ett trädgårdscafé, då vi får en
allmän genomgång av rosor och annorlunda växter som man
kan samplantera med dessa (se föregående programpunkt).
3 april kl. 18.30 – 21.00. Då får vi en genomgång av
gammeldagsrosornas grupper, deras kännetecken samt
odlingsvärda sorter i de olika grupperna.
24 april kl. 18.30 – 21.00. Genomgång av beskärning,
plantering, gödsling, övervintring samt sjukdomar och
skadeinsekter.
Början av juli, v27/28. Rosvandring i Gunilla Uhlin-Fribergs
trädgård. Datum bestäms av kursdeltagarna.
Min 8, max 12 deltagare.
Kursledare: Gunilla Uhlin-Friberg
Kursavgift (inkl. trädgårdscafé): 360 kr, betalas till
VTS pg 39 29 40 efter bekräftelse att kursen blir av.
Kurslitteratur tillkommer med 80 kr.
Anmälan senast 3 mars till www.vasterastradgard.se/event
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60

2. Kurs - Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart: onsdag 8 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c

Vi börjar onsdag 8 mars kl. 18.30 – 21.00 med en kort
teorigenomgång och demonstration av verktyg. Praktiska
övningar lördagar 11/3, 18/3, 1/4, kl. 9-12, ympning en
kväll i maj samt JAS-beskärning en kväll i augusti. Kursen
omfattar vård av yngre och äldre fruktträd, teknik vid
beskärning samt ympning. Min 5, max 10 deltagare
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51
Kursavgift: 450 kr betalas på plats
Anmälan senast 1 mars till www.vasterastradgard.se/event 5. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Torsdag 6 april kl. 8.15 - 18.30
Bussen avgår kl. 8.30 och går hem kl. 17.00.
3. Trädgårdscafé – Rosor
Plats: Stockholmsmässan Älvsjö
Måndag 13 mars kl. 18.30 – 21.00 OBS tiden!
Samlingsplats: Arosvallens entré mitt emot Blåsboplan.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C
Gunilla Uhlin-Friberg, aktiv i Svenska Rosensällskapet
och kontaktperson i Mälarrosen, en lokalgrupp i Svenska
Rosensällskapet, håller föredrag om rosor och visar
annorlunda växter som hon gärna samplanterar med sina
rosor. Detta trädgårdscafé är öppet för alla medlemmar
men är samtidigt kursstart på roskursen (se nästa
programpunkt).
Avgift: 40 kr, betalas av de som inte går kursen (ingår i
kursavgiften för deltagare i roskursen).
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60
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Med bokad buss åker vi direkt till trädgårdsmässan Nordiska
Trädgårdar. Temat för mässan 2017 är "Frodigt och roligt".
Kupong i Hemträdgården 2/2017 ger rabatterat pris.
Min 45, max 50 deltagare.
Busskostnad: 170 kr, betalas efter bekräftelse att resan blir
av till VTS plusgiro 39 29 40-3 senast 31 mars.
Anmälan senast 20 mars till www.vasterastradgard.se/event
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60

6. Trädgårdscafé – Potatis en livsnödvändighet?
Torsdag 20 april kl. 19.00
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
En efterlängtad primör får välförtjänt uppmärksamhet när
entusiasten Anders Wernestad från Wärnsta säteri utanför
Enköping berättar om potatissorter och ger odlingstips.
Avgift: 20 kr, som samtidigt är en lott.
Ansvarig: Ann-Christin Rönnbäck 073 332 14
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7. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd

Anmälan senast 9 maj till www.vasterastradgard.se/event
Ingen avgift.
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86

Tisdag 25 april kl. 18.00 - 21.00
Plats: Mangelgatan 9
Du skapar ditt eget fruktträd genom att ympa in en önskad
sort på en grundstam. Ditt träd tar du med dig hem och
planterar senare i vår. Ympkvistar av ett antal vanliga
sorter finns att tillgå liksom några olika grundstammar. Du
kan också ta med ympkvistar av önskad sort. Kursen
omfattar genomgång av några olika ympsätt med praktiska
övningar. Lämpliga verktyg finns att låna. Fika ingår i
kursavgiften. Min 3, max 6 deltagare.
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51
Kursavgift: 200 kr betalas på plats
Anmälan senast 5 april till
www.vasterastradgard.se/event

11. Åsby Hem & Trädgård

8. Vagersta Perenner/Aros Handelshus AB

Måndag 29 maj kl. 18.00 hos Ann-Christine Svensson,
Båthusgatan 2. Separat inbjudan kommer till berörda!

Onsdag 10 maj kl. 18.00
Plats: Vagersta 26, Skultuna
Vägbeskrivning: Från RV 56 sväng mot
Salbohed/Sätrabrunn efter 1km sväng vänster mot
Skultuna. Efter 1,3 km sväng vänster mot Tomta.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.30. Kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.
Vi gör en rundvandring i Visningsträdgården
www.vagerstaperenner.se och får möjlighet att handla
växter, jord mm till rabatterade priser. Eftersom vi blir
bjudna på kaffe så vill de veta hur många som kommer.
Anmälan senast 7 maj till www.vasterastradgard.se/event
Avgift: 20 kr. Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60

9. Växtmarknad på Vallby
Lördag 13 maj kl. 11.00 -14.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Torget
VTS-medlemmar säljer plantor, sticklingar, fröer,
trädgårdstillbehör etc. Alla är välkomna att handla.
VTS-medlemmen Nore Johansson slipar dina verktyg
som sekatörer, spadar mm. Kostnad 20 kr/slipning.
I övrigt ingen avgift. Anmälan för säljare senast
6 maj till www.vasterastradgard.se/event
Information till säljare finns på anmälningssidan.
Ansvarig: Kerstin Lindh 070 273 35 95
10. Trädgårdsträffar i varandras trädgårdar 2017
Tisdagen den 16 maj kl. 18.00
Plats: Margareta Pettersson, Visthusgatan 81 Västerås
Under två års tid har vi genomfört trädgårdsträffar i
slutna grupper. Grundtanken är att vi ska inspireras av
varandras trädgårdar och få tips och råd för den egna.
Alla med trädgård kan vara med, men ett krav är att du
visar din trädgård för gruppen. Vi siktar på att vara 4-6
deltagare i varje grupp. Vid första trädgårdsträffen i maj
bokas datum för besök i deltagarnas trädgårdar. Det är
därför viktigt att närvara vid just den första träffen.
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Torsdag 18 maj kl. 18.00
Plats: Åsby Hem & Trädgård, Hallstahammar
Samåkning från Blåsboplan kl 17.30. Kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.
Trädgården är fylld av plantor inför stundande säsong. Vi
visas runt och gör djupdykningar lite här och var bland
växterna. Efter rundvandringen har vi möjlighet att köpa
plantor med 20% rabatt. Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82.

12. Träff för nya medlemmar

13. Trädgårdsbesök i Dingtuna
Torsdag 8 juni kl. 18.00
Plats: Edsöregatan 4
Vägbeskrivning: Köpingsvägen mot Dingtuna, passera
Dingtuna station, sväng höger in på Tingstavägen och
sedan höger in på Tingsslagsgatan. Därefter vänster in
på Landslagsgatan och genast höger in på Edsöregatan.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.30. Kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.
Annika och Mats Zetterberg hälsar välkommen till sin
trädgård i Dingtuna. De har bott där i många år och
trädgården förändras och utökas ofta med nya växter.
Konsthantverk tittar fram på oväntade ställen i t ex
rabatterna. I trädgården finns en blandning av gamla
svenska växter, asiatiska favoriter bl. a. blåregn,
köksträdgårdsväxter och vattenväxter i de två små
dammarna. Färg och form är något som de älskar och
vill visa med sin trädgård!
Avgift: 20 kr. Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.

14. Trädgårdsvandring - Två trädgårdar nära Mälaren
Måndag 12 juni kl. 18.00
Trädgårdarna besöks i valfri ordning. Sök parkering i
omgivningarna eftersom det är trångt på besöksgatorna.
Plats 1: Fågelviksvägen 30, Fågelviken.
Vi får se Åsa Henrikssons 100 kvm stora kedjehustomt med
välplanerade odlingsytor i flera nivåer. Här odlas både för
skönhet och mage. Trädgården är helt omsluten och dold.
Plats 2: Taktegelvägen 3, Framnäs.
Kerstin och Boy Nymans trädgård är ca 1200 kvm stor.
En kuperad skogstomt som delvis lämnats orörd. I de
planerade delarna finns en liten damm, mycket blommor
och spännande samplanteringar med träd och buskar med
olika bladfärger.
Avgift: 20 kr. Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60
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15. Trädgårdsbesök på Stallhagen

19. Trädgårdsbesök i Hallstahammar

Måndag 26 juni kl. 18.00
Plats: Gustavsgatan 19

Måndag 7 augusti kl. 18.00
Plats: Bergslagsvägen 4, Hallstahammar
Vägbeskrivning: Åk västerut på E18 och ta höger vid
Sörstaforsmotet (Hallstahammar). Sväng höger in på
väg 252, passera avfarten till Åsby trädgård. Fortsätt och
sväng sedan höger vid avfarten till Lustigkulla. Sväng
genast vänster in på Bergslagsvägen.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.15, kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.

Marie och Johan Nordmark, visar sin villaträdgård om
drygt 1000 kvm. Huset är ett funkishus från 1939. Paret
har skapat trädgården sedan 2003 med utgångspunkt att
klassiska former ska möta nyare modernism med flera
rara växter och träd för alla årstider. I trädgården finns
bland annat mistel, katalpa, mullbärsträd, tulpanträd,
magnolior, kvittenträd, näsduksträd, äppelträd, vinrankor,
buxbomshäckar, blåregn, klematis, historiska rosor,
gunnera, afrikas lilja, funkior, pioner, aklejor, porlande
vatten, damm, växthus och flera sittplatser.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77

16. Bussresa till Nora - Örebro
Lördag 1 juli.
Anmälan och avgift se särskild inbjudan på sid 4!

17. Besök i Rosenträdgård
Torsdag 6 juli kl. 18.00
Plats: Fastberga gård, Skerike
Vägbeskrivning: Åk Skerikevägen förbi Skerike kyrka.
Efter 3 km ligger Fastberga gård på höger sida.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.40. Kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.
Traditionsenligt besöker vi Anita Bengtssons/Maria
Schartaus trädgård. Vi går runt och tittar på rosor och
perenner. Maria och Anita finns på plats för att svara
på frågor.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82

18. Trädgårdsbesök i Salbohed
Tisdag 25 juli kl. 18.00
Plats: Öster Vrenninge 167, Salbohed
Vägbeskrivning: Kör igenom Skultuna riktning
Västerfärnebo. Vid Fläcksjön sväng höger, passera Svartån
och sväng höger igen. Här ligger Ö. Vrenninge. (Alternativt
tag RV 56 och sväng mot Sätrabrunn. Alldeles efter
samhället sväng vänster mot Fläcksjön/Ö. Vrenninge).
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.15. Kontakta ansvarig
om du kommer utan bil.
Ann-Marie o. Hans Östh visar sin stora naturtomt i skogen,
som de mera målmedvetet utvecklat under de senaste
10-15 åren. De vill att den skall smälta in i naturen.
Indelad i olika rum med slingrande gångstigar. Här finns
även dammar med koikarpar och lite byggnationer.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83
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Lasse och Ulla Wallin hälsar oss välkomna till sin
parkliknande trädgård på drygt 3000 m2, som började
byggas upp 1990. Det är en trädgård med stora gester,
som väcker nyfikenhet och ger lust till att använda mer
storvuxna växter. Många av de intressanta träden,
buskarna och perennerna har de själva dragit upp från
frön och som nu har blivit tämligen stora. Därför består
mycket av trädgårdsarbetet idag av att gallra, för att ge
plats åt nya spännande växter. En trädgård i ständig
utveckling, väl värd att ses. Avgift: 20 kr
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38

20. Sommarmöte i Sörmland
Lördag 12 augusti – söndag 13 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.

21. Besök i Skiljeboträdgård
Onsdag 23 augusti kl. 18.00
Plats: Björkgatan 6
Anna-Karin Hedebark och Rickard Carlsson visar sin
trädgård som de under cirka tio år utvecklat från att
vara parkliknande med räta linjer till att bli en prunkande
oas med flertalet rum och stilar. Här finns ett woodland
på tillväxt med bland annat rododendron, hostor och
japanska lönnar men även en mer romantisk del med
rosor, klematis och nävor.
Avgift: 20 kr. Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77

22. Skörde- och växtmarknad på Vallby
Söndag 3 september kl. 11.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum Torget
Marknaden sammanfaller med Vallbys höstfest. VTSmedlemmar säljer av trädgårdens skörd, t ex äpplen,
päron, grönsaker, bär, sylt, saft, och marmelad.
Marknaden är också tänkt att rymma plantor, fröer,
växter och trädgårdstillbehör. Alla är välkomna att handla.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare: senast 26 augusti till
www.vasterastradgard.se/event
Information till säljare finns på anmälningssidan.
Ansvarig: Eva Niklasson 076 834 66 04
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Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till bussutflykt till

Nora-Örebro
lördagen den 1 juli 2017
Program:


Vårt första besöksmål, där vi dricker vårt förmiddagsfika, blir i Marita Asklövs stora
trädgård i en skogsglänta på kanten av Kilsbergen, sydost om Nora. Trädgårdens stil
är ”romantisk” med många olika perenner, fyra stycken dammar, ett woodland,
växthus och en del lite ovanligare träd och buskar. Hon har även en ”svamp-rabatt”
där hon odlar ostronskivling och håller även på att anlägga ett antal rosrabatter.
Ett begränsat antal plantor finns till försäljning.
Hemsida http://www.asklovstradgardsdesign.n.nu/min-tradgard



Därefter går färden till Lilla trädgården och Rosenträdgården utanför Nora vid
Norasjön. Två gröna ställen i en vacker och inspirerande miljö med besöks-/visningsträdgårdar, ett brett sortiment växter, dekoration och tillbehör för hem och trädgård.
Vi blir guidade i båda trädgårdarna och vi intar även vår lunch där i
Villa Sindoro. Hemsida http://lillatradgardeninora.se



Efter lunch stannar vi till norr om Örebro där vi besöker Tina och Stephan Nielsens
1470 kvm stora trädgård som de kallar In horto salus (I trädgården ligger hälsan). Här
finns rosor, perenner och ett stort stenparti tillsammans med bäck, damm och ett
växthus. Här får vi också vårt eftermiddagsfika.



Sista stoppet på resan är hos Ulf och Pia Hallberg i Örebro, som har en 927 kvm svagt
kuperad trädgård med mycket alpiner och stor variation av buskar, träd, perenner
och sommarblommor. Här finns också slingrande gångar mellan olika trädgårdsrum
och sittplatser samt både en bäck och en damm. Ulf har ett begränsat utbud av
växter till försäljning. Hemsida: http://piaochulf.se.



Sedvanligt lotteri i bussen.

Pris: 500 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 Arosvallens entré Vasagatan, mittemot Blåsboplan, kl. 07.30.
Gratis parkering finns på Blåsboplan. Beräknad hemkomst ca kl. 19.00.

Välkommen med din anmälan senast den 8 juni till www.vasterastradgard.se/event
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, 500 kr/person, skall vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast den 22 juni.
Ansvariga: Ulla Jerregård 073 951 58 77 och Berit Karlsson 070 663 15 60.
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