PROGRAM vår - sommar 2018





Anmälan behövs endast om så anges.
Där samåkning anges, kontakta ansvarig minst 3 dagar i förväg för detta.
Vid samåkning rekommenderar vi att passagerare betalar 7 kr/mil.
VTS samarbetar med Studiefrämjandet.

Tema för 2018 är ”Från frö till skörd”
1. Årsmöte
Onsdag 21 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Stefan Mattsson, fd stadsträdgårdsmästare i
Enköping, om ”Trädgårdsmästarens trädgård”, tankar runt sin trädgård på 2500 kvm där många träd
sällskapar med diverse perenner. Därefter lotteri, kaffe/te och smörgås.
Avgift: 20 kr.
Se även separat kallelse!
2. Trädgårdscafé – Växtodling i tråg
Torsdag 1 mars kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Henrik och Hillevi Lindholm har härlig livs- och växtkraft på sina tomater och gurkor som de odlar i
tråg i sitt växthus. Henrik visar hur han tillverkar tråg. Dessutom delar han med sig av sina kunskaper i
processen - från tomatfrö, uppdrivning och plantering i tråg till tomatskörd.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82.
3. Kurs - Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart: Torsdag 15 mars kl. 18.30.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Vi börjar torsdag 15 mars kl. 18.30 – 21.00 med en kort teorigenomgång och demonstration av
verktyg. Praktiska övningar lördagar 17/3, 24/3, 7/4, kl. 9-12, ympning en kväll i maj samt JASbeskärning en lördag 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 7 mars till www.vasterastradgard.se/event.
4. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Torsdag 22 mars kl. 8.15 - 18.30.
Bussen avgår kl. 8.30 och går hem kl. 17.00.
Plats: Stockholmsmässan Älvsjö.
Samlingsplats: ABB Arena Nord Rocklunda, framför ishockeyhallen.
Med bokad buss åker vi direkt till trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Temat för mässan 2018 är
”Mixat och maxat”. Kupong (kod) i Hemträdgården nr 1/2018 ger rabatterat pris på entrén till
mässan.
Min 45, max 50 deltagare.
Busskostnad: 175 kr, betalas efter bekräftelse att resan blir av till VTS Pg 39 29 40-3 senast 16 mars.
Anmälan senast 7 mars till www.vasterastradgard.se/event.
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60.
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5. Trädgårdscafé – Hostor – användbara perenner som skapar struktur, form och färg i din trädgård
Torsdag 12 april kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Ann-Christine Svensson berättar om och beskriver olika sorter, odlingsförhållanden, förökning och de
få problem som finns. Hon visar hur man kan skapa intressanta rabatter och samplantera med andra
perenner, buskar och träd samt ger tips om de senaste trenderna och var man i handeln hittar
ovanliga sorter. Hemsida: www.annchristinevasteras.wordpress.com
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.
6. Inspirationskväll inför Tusen Trädgårdar 2018
Måndag 16 april kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
För 4:e gången anordnar Riksförbundet Svensk Trädgård, Gunnel Carlsson Trädgårdsriket och
Studiefrämjandet ”Tusen Trädgårdar” i Sverige. Den 1 juli hoppas vi att du vill vara med och visa din
trädgård. VTS och Studiefrämjandet välkomnar intresserade trädgårdsägare till en träff inför
arrangemanget som är ett fantastiskt tillfälle att få inspiration och dela sin kunskap och nyfikenhet
med andra. Några av oss som deltagit tidigare berättar om och diskuterar kring våra erfarenheter.
Bli en av dem som deltar 2018!
Ingen avgift.
Ansvarig: Västerås Trädgårdssällskap Ann-Christine Svensson 070 746 88 86.
Studiefrämjandet Therese Jäderberg 0221 212 30.
7. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd
Tisdag 17 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 den sort du vill ha. 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 4 april på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event
8. Vårmöte - Härdiga arter och sorter av ovanliga buskar och träd
Torsdag 26 april kl. 18.30 – 21.30
Plats: Stadsbiblioteket Hörsalen.
Landskapsingenjör Jonas Grund är utbildad på Alnarp och ägare till Stolpens Trädgård utanför
Kristinehamn. Han kommer att visa bilder och berätta om lite mer ovanliga växter som är fullt möjliga
att odla i vårt klimat. En del egna sorter som förökas i plantskolan kommer att visas. Han har växter
med till försäljning. Ta gärna med kontanter om du vill handla.
Kaffe och lotteri.
Avgift: 50 kr.
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60.
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9. Tuna Trädgård
Måndag 7 maj kl. 18.00.
Plats: Tuna Trädgård, Hjälsta, Tuna 37, Örsundsbro.
Vägbeskrivning: Väg 55 mot Uppsala. Ca 5 km efter Listlena sväng höger vid skylt Hjälsta 7 (även vit
och röd skylt Tuna Trädgård). Efter ca 3 km sväng vänster in på grusväg vid skylt Tuna 1 (även vit och
röd skylt Tuna Trädgård). Följ denna väg ca 1,5 km, dvs tills du ser växthuset.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.00. Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
På Tuna trädgård www.tunatradgard.se odlar man mycket från frö och stickling och följer växten
fram tills kunden köper den. Detta gör att man vet att växterna håller en hög kvalité. Det som odlas
och säljs är sommarblommor, kryddor, grönsaksplantor och perenner. Utöver det de odlar själva
finns i sortimentet även rosor, klätterväxter, prydnadsträd, prydnadsbuskar, rhododendron och ett
urval barrväxter, fruktträd och bärbuskar. Vi får möjlighet att handla med 10% rabatt.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77.
10. Träff för nya medlemmar
Måndag 14 maj kl. 18.00.
Plats: hos ordf. Ann-Christine Svensson, Båthusgatan 2.
Separat inbjudan skickas till berörda.
11. Trädgårdsträffar i varandras trädgårdar 2018
Tisdag den 15 maj kl. 18.00.
Plats: Margareta Pettersson, Visthusgatan 81.
Under tre år 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/er trädgård för gruppen. Vi siktar på att vara 4 - 6 trädgårdar i varje grupp. Vid
första trädgårdsträffen i maj bokas datum för besök i deltagarnas trädgårdar. Det är därför viktigt att
närvara vid den första träffen.
Anmälan senast 7 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event.
Ingen avgift.
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82 och Ann-Christine Svensson 070 746 88 86.
12. Växtmarknad på Vallby
Lördag 19 maj kl. 11.00 - 14.00.
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Torget.
VTS-medlemmar säljer plantor, sticklingar, fröer, trädgårdstillbehör etc. Alla är välkomna att handla.
Kontant betalning (jämna pengar) eller Swish till de säljare som har.
VTS-medlemmen Nore Johansson slipar dina verktyg som sekatörer, spadar mm.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 14 maj till www.vasterastradgard.se/event
Information till säljare finns på anmälningssidan.
Ansvarig: Eva Niklasson 076 834 66 04.
13. Norells Trädgårdscenter
Onsdag 23 maj kl. 18.00 – 20.00.
Plats: Norells trädgårdscenter, Saltängsvägen 31.
Vi besöker Norells trädgårdscenter där Thomas Norell berättar och visar sin anläggning som han
byggt upp under de senaste 14 åren. Under temat ”Allt för trädgården” marknadsför han sitt stora
sortiment som innehåller det mesta en trädgårdsägare behöver.
Vi får handla växter med 15 % rabatt (på ordinarie priser) under kvällen.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83.
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14. Besök i magnoliaträdgård
Torsdagen 31 maj kl. 18.00.
Plats: Gräggenvägen 17, Tidö-Lindö.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.30. Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Kjell Andersson och Rose-Marie Silverplats hälsar välkommen till trädgården som Tore Widenfalk
anlade på 60-talet. De försöker bevara trädgården i Tores anda.
Här växer magnolior, rhododendron och azaleor. Platsen valdes noggrant ut av Tore; starkt sluttande
tomt mot söder, många stora stenar, höga träd och Mälaren runt om. Detta ger rörligt markvatten,
skydd mot nordanvinden och ett liknande klimat som i Skåne. De stora granarna och ekarna är
inslingrade i klätterhortensia och pipranka. Idag finns ett 70-tal magnolior i olika storlekar och ett 50tal rhododendron.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren, 070 306 18 38.
15. Kurs – Gjuta i betong
Lördag 2 juni kl. 10.00 – 14.00.
Plats: Vallby gård, Kolbäck.
Efter några års uppehåll vill vi nu åter erbjuda kurs i betonggjutning. Vi gjuter olika saker i betong t ex
fågelbad, ljusbrickor, krukor mm under Marie Westlings ledning. Många formar finns, men vill du ta
med egna går det bra.
Vägbeskrivning: Kör österut på E18. Ta avfart 126 mot Hallstahammar Ö och Kolbäck Ö. Kör mot
Kolbäck. Kör ca 2,5 km. Sväng vänster, kör ca 130 m. Sväng vänster, kör ca 50 m
Kursavgift: 250 kr betalas kontant på plats. Medtag jämna pengar.
Kostnad för material (betong) tillkommer.
Medtag egen lunch. Mikrovågsugn finns att värma i.
Min 5, max 10 deltagare.
Anmälan senast 25 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event.
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60.
16. Trädgårdsvandring på Enhagen
Tisdag 12 juni kl. 18.00.
Trädgårdarna besöks i valfri ordning.
Plats 1: Östra Sjöstigen 16.
Vi får följa utvecklingen av Lena Siöwalls trädgård, så här skriver hon:
”För några år sedan visade jag min då rätt nyanlagda trädgård. Jag berättade hur jag planerade och
tänkte som trädgårdsdesigner. Några har undrat hur det sedan har gått med planer och
trädgårdsdrömmar. Hur blev det med former och färger, och hur har träden vuxit till sig?
Välkomna att komma och se vad som hänt sen dess eller se trädgården för första gången!”
Plats 2: Svampvägen 17.
Marian och Per Pettersson köpte 1995 en sommarstuga med nedgången tomt. 1996 påbörjades
byggnationen av huset. När huset stod klart var det trädgårdens tur. Var de än grävde kom det fram
stenar. En stenmur längs gatan anlades med handkraft. Ytterligare stenar och jord forslades dit och
perenner mm planterades allteftersom. Nu har det gått 20 år och trädgården som börjar likna en
engelsk Cottage Garden blir aldrig helt färdig utan förändras hela tiden.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77 och Ann-Christin Rönnbäck 073 332 14 02.
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17. Trädgårdsbesök i Panko
Onsdag 27 juni kl. 18.00.
Plats: Panko 10.
Vägbeskrivning: Väg 693 (gamla E18) österut, passera Irsta, sväng till vänster in mot Panko cirka 400
m innan man kommer fram till ”Teddy boys car club”. Kör sedan vidare utan att svänga av till sista
huset där vägen tar slut.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.30. Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Annica Hallberg hälsar oss välkomna till sin trädgård i Panko. Annica berättar: Tomten är på 2500 m2
och trädgården har utvecklats i takt med det växande trädgårdsintresset. När vi byggde huset 2001
fanns endast en platt leråker och en smal skogsremsa. Vi har inte haft någon direkt plan för
trädgården utan olika idéer har provats under årens lopp. Ambitionen är att skapa större rabattöar
och olika rum. Här finns flera olika sorters häckar, mängder av buskar (främst olika typer av spireor)
och perenner. Det finns även ett lite större stenparti som var ett av de första projekten.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74.
18. Tusen Trädgårdar - öppen trädgård
Söndag 1 juli kl. 10.00 – 17.00.
Medverkande trädgårdar från VTS kommer att anslås på vår hemsida www.vasterastradgaard.se.
På Trädgårdsrikets hemsida www.tradgardsriket.se finns information om övriga öppna trädgårdar att
besöka.
I sommar, 2018, är det dags igen för den stora dagen då mängder av trädgårdar över hela Sverige är
öppna för besök. Sedan starten 2010 har arrangemanget hållits vartannat år och växt för varje
tillfälle. År 2016 var det över 800 trädgårdar (med koloniträdgårdarna närmare 1000) i hela landet
som höll öppet. Det ökande intresset både för visa upp sin trädgård och besöka andras trädgårdar
resulterade 2016 i en vallfärd med över 100 000 trädgårdsbesökare runt om i landet. Bli en av dessa
som deltar 2018!
19. Besök i Rosenträdgård
Torsdag 5 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, minst tre dagar före, om du vill samåka.
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.
20. Trädgårdsbesök i Ransta
Måndagen 16 juli kl. 18.00.
Plats: Kärrbäcksbovägen 10, Ransta.
Vägbeskrivning: Ta av väg 56 mot Ransta. Sväng vänster vid snickeriet, står Kumla kyrkby på skylten.
Ta till höger vid gul skylt Ransta. Då är ni på Kärrbäcksbovägen. Passera grå grind nr 10. Kör vänster in
på Hemslöjdsvägen. Framme.
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.15. Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Suzanne och Håkan Hedelinds trädgård är på ca 2000 m2 och ligger i Ransta samhälle. Huset är byggt
1936. Då fanns det endast äppelodlingar runt omkring. De flyttade hit för 30 år sedan. En hel del
fruktträd har tagits bort under åren och ersatts med buskar och perennrabatter. Perenner är ett
intresse, rosor och blommande växter i kruka ett annat. De har också tagit upp lite odling av
grönsaker igen.
Avift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.
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21. Trädgårdsbesök i Irsta
Torsdag 2 augusti kl. 18.00.
Plats: Ragnaröksgatan 10, Irsta
Samåkning från Blåsboplan kl. 17.45. Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Ann-Marie och Ingemar Reyier hälsar välkommen till sin 1450 m² stora trädgård i Irsta. 2011
påbörjades en renovering av trädgården som fortfarande pågår bl. a är en damm under uppbyggnad.
Det är en rätt traditionell trädgård men med en del spännande, moderna inslag. Där finns uppvuxna
träd och många skuggplanteringar med t ex rhododendron, funkia och astilbe, där betoningen har
lagts på vackra former och fina färgkontraster.
Avgift 20 kr.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77.
22. Bussresa till Sörmland
Lördag 11 augusti
Anmälan och avgift se särskild inbjudan.
23. Trädgårdsbesök på Skallberget
Tisdag den 14 augusti kl. 18.00.
Plats: Finn Malmgrens gata 4
Hillevi och Henrik Lindholms trädgård ligger nedanför Vattentornet, vars grå fasad ger en fin fond till
deras välkomnande, fantasirika, välstrukturerade och innehållsrika trädgård. Tomten är på knappt
1000 m² och innehåller förutom växter i rabatter och krukor, bikupor, damm och utekök. Förutom
perenner är rabatterna rika på ettåriga växter, som Henrik drar upp från frö.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82.
24. Sommarmöte i Blekinge
Lördag 18 augusti – söndag 19 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård.
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.
25. Skörde- och växtmarknad på Vallby
Söndag 2 september kl. 11.00 – 16.00.
Plats: Vallby Friluftsmuseum Torget
Marknaden sammanfaller med Vallbys höstfest. VTS-medlemmar 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. Kontant betalning (jämna pengar)
eller Swish till de säljare som har.
Ingen avgift.
Anmälan för säljare: senast 27 augusti till www.vasterastradgard.se/event.
Information till säljare finns på anmälningssidan.
Ansvarig: Kerstin Lind 070 273 35 95.

Våra Sponsorer: Algomin, Aros Handelshus, Barkarö Handelsträdgård AB, Blomhagen, Bürgers
Växtgård, Econova Garden, Hantverks Tapetserar ́N, ICA Grytan, ICA Sjöhagen, Leanders antikvariat,
Göran Lindkvist AB Trädgårdscenter, Nelson Garden AB, Norells Trädgårdscenter, Plantagen-Bäckby,
Prästsgården, Västeråsortens biodlarförening, Åsby Hem och Trädgård
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