PROGRAM vår - sommar 2019
•
•
•
•

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 2019 är ”Trädgårdens mångfald”
1. Årsmöte
Torsdag 21 februari kl. 18.30
Plats: Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32.
Lennart Urby från Västerås biodlarförening talar om biodling.
Avgift: 20 kr.
Se även separat kallelse!
2. Kurs - Beskärning och ympning av fruktträd
Kursstart: onsdag 13 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Vi börjar onsdag 13 mars kl. 18.30 – 21.00 med en kort teorigenomgång och demonstration
av verktyg. Praktiska övningar lördagar 16/3, 23/3, 6/4, kl. 9-12, ympning en kväll i maj samt
JAS-beskärning en lördag i augusti. Kursen omfattar vård av yngre och äldre fruktträd, teknik
vid beskärning samt ympning.
Min 4, max 9 deltagare
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51
Kursavgift: 500 kr betalas på plats
Anmälan senast 6 mars till www.vasterastradgard.se/event
3. Trädgårdscafé – Grundläggande gödslingslära
Torsdag 14 mars kl. 18.30 OBS tiden!
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Monica Borg Ohlsson från Prästgårdens Trädgård. Vi går igenom grunderna för gödsling av växter. Vi
tar upp vilka växtnäringsämnen som är viktiga och deras betydelse i plantan. Hur känner man igen
brist resp. överskott av växtnäring? Annat som tas upp är vilka olika typer av gödselmedel det finns.
Vad skiljer t.ex. mellan organisk gödsel (naturgödsel) och mineralgödsel, fördelar och nackdelar? Hur
och när ska de olika medlen användas?
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.
4. Kurs – Uppföljning av beskärningskursen
Kursstart: onsdag 20 mars kl. 18.30
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.
Kursen är avsedd för deltagare som tidigare genomgått kursen ” Beskärning och ympning av fruktträd”.
Vi börjar onsdag 20 mars kl. 18.30 – 20.30 med en kort repetition av teori och önskemål från
kursdeltagare. Praktiska övningar gör vi i några av kursdeltagarnas trädgårdar söndagar 24/3 och 31/3, kl. 912.
Min 4, max 9 deltagare
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51
Kursavgift: 250 kr betalas på plats
Anmälan senast 12 mars till www.vasterastradgard.se/event
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5. Bussresa till Nordiska Trädgårdar
Torsdag 21 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 2019 är
”Vild och kontrollerad”. Kupong (kod) i Hemträdgården nr 1/2019 ger rabatterat pris på entrén till
mässan.
Min 40, max 50 deltagare.
Busskostnad: Medlem 175 kr, icke medlem i mån av plats 250 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: Maria Schartau 073 719 79 69
6. Kurs - Tillverka insektsholk
Lördag 23 mars kl. 13.00 – 17.00
Plats: Tomaskyrkans snickerilokal Cedergatan 1.
Under senare år har intresset ökat för att locka pollinerare och andra insekter till våra trädgårdar. För
att hjälpa till behöver vi både växter som attraherar insekterna och någonstans där insekterna kan
lägga sina ägg. För att förhoppningsvis locka fler insekter gör vi enkla insektsholkar under ledning av
Lennart Urby, genom att borra hål i lämpliga träbitar.
Min 5, max 8 deltagare. Om du har, ta med egen borrmaskin och skruvdragare samt borrar från 6
mm – 10 mm.
Kursavgift: 100 kr inkl. fika. Betalas efter bekräftelse att aktiviteten blir av till VTS Pg 39 29 40-3.
Materialkostnad tillkommer.
Anmälan senast 8 mars till www.vasterastradgard.se/event.
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60
7. Vårmöte – Trädgårdsmyller – Att skapa en insektsträdgård
Torsdag 11 april kl. 18.30 – 21.30
Plats: Stadsbiblioteket Hörsalen.
Hortonom Christina Winter har medverkat i många trädgårdssammanhang. Föreläsningen utgår från
boken Trädgårdsmyller – insekterna som hjälper dig att odla. Hon berättar om insekter som bl a
hjälper till med pollinering och bekämpning av skadeinsekter. Det blir konkreta förslag på växter som
gynnar mångfalden i trädgården.
Kaffe och lotteri.
Avgift: Medlem 50 kr, icke medlem 80 kr.
Ansvarig: Maria Schartau 073 719 79 69
8. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd
Torsdag 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 den sort du vill ha. Kursen inleds med genomgång av några olika sätt att ympa och praktiska övningar. Lämpliga verktyg finns att låna. Fika ingår i
kursavgiften.
Min 3, max 6 deltagare.
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51
Kursavgift: 250 kr betalas på plats
Anmälan senast 12 april på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event
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9. Besök i Handelsträdgård
Måndag 6 maj kl. 18.00
Plats: Bürgers växtgård Barnhemsgatan 54, Köping.
Per Bürger tar emot oss och berättar om nyheter i sortimentet. Vi får 10 % rabatt på hela sortimentet
då vi handlar. Dessutom kommer man att plocka fram några extra intressanta varor med ännu bättre
pris.
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83
10. Kurs - Tillverka ampel i makramé
Onsdag 8 maj kl. 18.00 – 21.00
Plats: Vallby Friluftsmuseum.
Under ledning av trädgårdsmästare Marie Blomqvist ska vi tillverka var sin ampel i makramé. Ampeln
tillverkas av industrihampa med hjälp av några grundläggande knutar.
Min 6, max 8 - 10 deltagare
Kursavgift: 480 kr inklusive fika betalas efter bekräftelse att kursen blir av till VTS PG 39 29 40-3.
Materialkostnad tillkommer.
Anmälan senast 24 april till www.vasterastradgard.se/event
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82
11. Besök i Handelsträdgård
Tisdag 14 maj kl. 18.00
Plats: Prästgårdens Handelsträdgård, Sörstafors.
Prästgårdens sortiment av pelargoner, fuchsior, sommarblommor och kryddor är till största delen
egenproducerat. Plantorna har fått mycket god omvårdnad och är därmed av bra kvalitet, perfekta
för att komma till våra olika planteringar. Dessutom finns rikligt med perenner utanför växthusen.
Börje Olsson berättar om nyheter och svarar på frågor. Vi får 10 % rabatt på växter som vi handlar
under kvällen.
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82
12. Träff för nya medlemmar
Onsdag 15 maj kl. 18.00
Plats: Båthusgatan 2, hos ordf. Ann-Christine Svensson.
Separat inbjudan skickas till berörda.
13. Växtmarknad på Vallby
Lördag 18 maj kl. 11.00 – 16.00
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.
Ev. kommer VTS-medlemmen Nore Johansson att slipa dina verktyg som sekatörer, spadar mm. Se
vidare information på hemsidan och i kommande veckobrev.
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.
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14. Trädgårdsbesök i Hamre
Onsdag 22 maj kl. 18.00
Plats: Långrevsgatan 3, Västerås.
Efter några års uppehåll besöker vi återigen Ann-Marie och Sven-Olof Anderssons trädgård på Hamre.
De har främst magnolior, rhododendron och andra surjordsväxter. Redan 1974 planterades de första
magnoliorna som nu växt sig så stora att Sven-Olof sett sig nödsakad att ta bort en del. Men de har
efter hand ersatts med nya träd.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83
15. Trädgårdsträffar i varandras trädgårdar
Måndag den 27 maj kl. 18.00
Plats: Visthusgatan 81, hos Margareta Pettersson.
Att opretentiöst träffas i varandras trädgårdar, att en ”hel kväll” prata trädgård med likasinnade, att
ge och ta av varandras trädgårdserfarenheter. Det är några av de erfarenheter som tidigare grupper
lyft fram. Absolut inget krav på att deltagarna ska ha ”visningsträdgård”. Trädgårdsintresse är
ledstjärnan.
Syftet med dagens träff är att informera vidare om aktiviteten och bilda små grupper för fortsatta
träffar under säsongen. Tag med almanacka för den fortsatta planeringen.
Anmälan senast 20 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se/event
Ingen avgift
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82
16. Trädgårdsvandring i Hökåsen
Söndag 2 juni kl. 14.00 – 17.00
Trädgårdarna besöks i valfri ordning.
Plats 1: Landisvägen 34A, Västerås.
I denna trädgård på 960 m² bor Maria och Tobias Dubois med två små barn, en hund och några höns
som alla har satt sin prägel på trädgården. Den gröna lugnande basen består av buskar och träd,
kompletterade med många olika perenner. Det finns berg i dagen och längs många gångar finns det
hela tiden något nytt att upptäcka. Det är en tillåtande trädgård där barnen har en egen
odlingshörna.
Plats 2: Isälvsvägen 1A, Västerås
Gömd bakom skyddande träd och buskar ligger Mona och Arne Jonassons 1200 m² stora trädgård
fylld av många växter. De röda bladen på bland annat blodlönn bryter av mot det gröna. Taggiga blad
kontrasterar mot de runda. Runt dammen växer hostor, rosor och många andra växter. Längst bort i
trädgården ligger ett lusthus som används flitigt långt in på hösten.
Plats 3: Rönnvägen 10, Västerås
Berit och Kent Karlssons trädgård är på drygt 1000 m². Det finns växthus och i en bergskreva finns en
damm med fiskar. Många både vanliga och ovanliga träd och andra växter finns i trädgården som är i
ständig förändring med många pågående projekt. Här finns fika.
Avgift: 20 kr
Ansvarig: Berit Karlsson 070-663 15 60
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17. Trädgårdsbesök i Kvicksund
Onsdag 12 juni kl. 18.00
Plats: Eknäsvägen 9, Kvicksund.
Ann-Christine och Anders Falk välkomnar oss till sin mälarnära trädgård på 2200 kvm som de planerat
och odlat sedan 1978. Naturliga förutsättningar var en ekdunge, ett bergsparti och en blomsteräng.
Därutöver anlades gräsmatta, perennrabatter och en nyttoträdgård. Med åren har det tillkommit en
damm, ett woodland och ett rosarium. Deras senaste projekt har varit att renovera blomsterängen
och låta bergspartiet blomma.
Vägbeskrivning: Tag väg 56 till Kvicksund. Sväng vänster vid OK-macken/Båt-Sam. Fortsätt
Rasholmsvägen, därefter Kalle Söderbergs väg, andra avtagsvägen till vänster. Eknäsvägen är sedan
första avtagsvägen till höger. De bor längst ned, hus nummer 9.
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.
18. Bussresa till Värmland
Söndag 16 juni
Anmälan och avgift se särskild inbjudan.
19. Trädgårdsbesök i Irsta
Tisdag 2 juli kl. 18.00
Plats: Snorregatan 16, Irsta.
Malin och Johan Sjögren, som visade sin trädgård under Tusen Trädgårdar 2018, hälsar oss
välkommen till sin lummiga villaträdgård med två dammar som förbinds med ett porlande vattenfall.
De gillar gröna växter i olika nyanser och former och har skapat rabatter kring huset och runt
dammarna. Under de 15 år de bott där har de skapat en trivsam trädgård som de beskriver som
lagom vild och lagom tuktad.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77
20. Två trädgårdar i Vallby
Måndag 5 augusti kl. 18.00
Plats: Båthusgatan 1 och Båthusgatan 2.
Ylva och Kjell Johansson har en 1100 m²stor tomt med en hel del fruktträd, bärbuskar, perenner och
rhododendron. Det finns ett växthus på 10 m². Perenner som växer för kraftigt utlokaliseras till
allmänningen som får ett trevligare utseende. Trädgården rymmer flera uteplatser varav en bredvid
poolen. Många lustiga dekorationer finns också att beskåda.
Även Ann-Christine och Lasse Svenssons trädgård är på 1100m². De har under de senaste 20 åren
utvecklat sin trädgård som idag rymmer flera olika rum avdelade med häckar och gångar. Det finns
en damm som innehåller näckrosor och koi, stenparti där växterna växer i grus. I surjordspartierna
trivs magnolior, rhododendron och andra kalkskyende växter. Ann-Christines intresse för hosta,
dagliljor och pioner syns på flera ställen i trädgården.
Pris: 20 kr.
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60
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21. Trädgårdsbesök i Ransta
Torsdag 15 augusti kl. 18.00
Plats: Kärrbäcksbovägen 10, Ransta.
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.
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: Kontakta ansvarig minst tre dagar före om du vill samåka.
Avgift: 20 kr.
Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.
22. Sommarmöte i Huddinge-Botkyrka
Lördag 17 augusti – söndag 18 augusti
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård.
Se kommande information i tidningen Hemträdgården.
23. Skörde- och växtmarknad på Vallby
Söndag 1 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 Lindh 070 273 35 95.

Våra Sponsorer: Algomin, Aros Handelshus, Axelssons buss, Barkarö Handelsträdgård AB,
Blomhagen, Blomsterlandet Stenby, Bürgers Växtgård, Econova Garden, Elmans skog o
trädgård AB, Granngården, Hantverks Tapetserar ́n, ICA Grytan, ICA Maxi Erikslund, ICA
Sjöhagen, Nelson Garden AB, Norells Trädgårdscenter Hacksta och Hökåsen, Plantagen
Bäckby, Prästgården, Västeråsortens biodlarförening, Åsby Hem och Trädgård
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