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PROGRAM vår - sommar 2021 
• 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. 

• Vid aktiviteter som kostar under 50 kr ser vi helst att man betalar kontant. 
     

we  
 
 

 
Tema för 2021: VTS 111 år – Nu fortsätter vi framåt. 

 
Västerås Trädgårdssällskap följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antal 
personer vid aktiviteter och även vad gäller avstånd mellan deltagare. Därför kan en del 
aktiviteter i programmet ställas in medan andra kan förändras gällande tex tider och antal 
deltagare. En del programpunkter genomförs digitalt. Det kommer fortlöpande information 
på hemsidan och i de nyhetsbrev som skickas ut. 

 
1. Årsmöte 
Torsdag 25 februari kl. 18.30 
Årsmötet genomförs via Zoom, därför krävs förhandsanmälan. Vi kommer också att genomföra 
testmöte innan årsmötet. 
Anmälan senast 18 februari på VTS hemsida www.vasterastradgard.se 
  
2. Invasiva främmande arter 
Onsdag 10 mars kl. 18.00 OBS! tiden 
Plats: Mötet genomförs digitalt via Zoom  
Invasiva främmande arter hotar biologisk mångfald, rekreation och infrastruktur. Stadsbiologerna Kerstin 
Isaksson och David Söderblom Tay talar om vilka arter vi har problem med i Västerås och vad vi kan göra åt 
dem. De tar också upp vad kommunen kan och får göra. Hur ska vi förhålla oss ute i naturen och i 
trädgården? 
Ingen avgift 
Anmälan till  kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se. Ange som ämne ”Föredrag 10 mars” så får du 
länken till mötet på eftermiddagen 10 mars 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60 
Ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Västerås och Studiefrämjandet. 
 

   3. Trädgårdsmässan – Nordiska Trädgårdar 
   Torsdag 25 mars – söndag 28 mars 
   Trädgårdsmässan genomförs digitalt. För mer information se: www.nordiskatradgardar.se.   
 
   4. Vårmöte 
   Vecka 15 eller 16 
   Vi planerar att ha en digital föreläsning. Det är inte klart med föreläsare eller datum. Information      
   kommer på hemsidan och i nyhetsbrev. 
     
 5. Besök i Handelsträdgård 
   Torsdag 6 maj kl. 18.00 
   Plats: Bürgers växtgård, Barnhemsgatan 54, Köping 
   Per Bürger tar emot oss och berättar om nyheter i sortimentet. Vi får 15% rabatt på hela sortimentet då vi     
   Handlar. Dessutom kommer man att plocka fram några extra intressanta varor med ännu bättre pris. 
   Samåkning: Vi kan inte erbjuda samåkning så länge pandemin pågår. 
   Avgift: 20 kr 
   Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83 

 
 
 

http://www.vasterastradgard.se/
mailto:kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se
http://www.nordiskatradgardar.se/
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                                                                          att betala 7 kr/mil.  

 
6. Växtmarknad på Vallby 
Lördag 15 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. 
Ingen avgift 
Anmälan för säljare senast 11 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se   
Information till säljare finns på anmälningssidan. 
Ansvarig: Kerstin Lindh 070 273 35 95 
 
7. Träff för nya medlemmar 
Måndag 17 och tisdag 18 maj kl. 18.00  
Plats: Båthusgatan 2, hos ordf. Ann-Christine Svensson. 
Separat inbjudan skickas till berörda.  
 
8. Besök i handelsträdgård 
Torsdag 20 maj kl. 18.00 – 19.30 
Plats: Gäddeholms trädgård, Gäddeholms gård 3b, Västerås 
Vi är välkomna till Gäddeholms trädgård där vi får en kort introduktion om verksamheten. Ta med en 
egen kruka eller korg så hjälper den kunniga personalen dig att plantera en somrig kruka. Du väljer 
växterna och personalen planterar! Under tiden har du möjlighet att ställa frågor och botanisera i 
trädgården. Vi får 10% rabatt på det vi handlar under kvällen. Det finns gott om plats utomhus, de 
närmsta grannarna är kossorna i hagen. För mer info om handelsträdgården se deras 
hemsida www.gäddeholmsträdgård.se  
Samåkning: Vi kan inte erbjuda samåkning så länge pandemin pågår. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60 
 
9. Träffar i varandras trädgårdar 
Onsdag 26 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 24 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se  
Ingen avgift. 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82 
 
10. Vandring i Arboretet Stadsträdgården 
Tisdag 1 juni kl. 18.00. 
Plats: Samling och parkering Tegeluddens småbåtshamn. 
När Stadsträdgården utmed Björnövägen lades ner, beslutade kommunen att det skulle planteras träd 
som inte tillhör de mest alldagliga, i delar av området. Landskapsingenjör Yvonne Högberg tar oss med 
på en vandring och berättar om de olika träden i Arboretet. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82 
 
 
 

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.gäddeholmsträdgård.se/
http://www.vasterastradgard.se/
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11. Besök i Handelsträdgård 
Torsdag 3 juni kl. 18.00. 
Plats: Åsby Hem & Trädgård, Hallstahammar. Samling utanför entrén. 
Trädgården är fylld av växter för våra trädgårdar. Tillsammans med kunnig personal vandrar vi runt och 
låter oss inspireras av information vad gäller nyheter och väl etablerade växter. 
Vi får under kvällen 20 % på de växter vi handlar. 
Samåkning: Vi kan inte erbjuda samåkning så länge pandemin pågår. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 
12. Kurs – Betonggjutning 
Måndag 7 juni kl. 17.30 – 20.00 (Träff 1. Kursdag.) 
Torsdag 10 juni kl. 17.30 - 18.30 (Träff 2 Slutfinish och avhämtning.) 
Plats: Källtorpsvägen 37 
Vi vandrar runt i kursledaren Margret Haids trädgård och låter oss inspireras av hennes gjutna alster. 
Därefter har vi möjlighet att låna olika formar som vi gjuter vårt eget ”konstverk” i. Vi står utomhus 
under tak. Du måste ha med dig en egen hink och lämplig spade för att kunna röra ihop betongen.  
Min 4, max 8 deltagare. 
Torsdag 10 juni kl. 17.30 hämtar vi våra alster och Margret går igenom hur vi kan efterbehandla 
produkterna. 
Kursavgift: 600 kr inklusive fika och material. Betalas på plats, kontant eller Swish. 
Anmälan senast 21 maj till www.vasterastradgard.se  
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82 
 

13. Trädgårdsbesök i Skiljebo 
Måndag 14 juni kl. 18.00. 
Plats: Högby Skogsväg 13 
Helena och Peter Jerregård förvaltar arvet efter den tidigare ägaren, som på den 3000m² stora tomten 
hade plantskola och odlade för den tiden ovanliga växter. De kombinerar ett modernare sätt att designa 
sin trädgård med en strävan efter att behålla de gamla sorterna, samtidigt som många nya växter 
tillkommer. De visade sin trädgård 2012 och 2016 och har sedan dess arbetat vidare trädgården. De har 
skapat nya rabatter och trevliga sittplatser. Även ett nytt växthus har blivit uppfört sedan vi såg 
trädgården senast. En devis är att en trädgård aldrig blir färdig, nya projekt dyker hela tiden upp. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74 
 
14. Trädgårdsbesök i Djäkneberget 
Onsdag 16 juni kl. 18.00. 
Plats: Åsgatan 29 
Vi besöker återigen Eva och Börje Niklassons trädgård på Djäkneberget som vi senast besökte 2011. Det 
är en trädgård med anor sedan huset byggdes 1955. De har arbetat mycket med att bevara trädgårdens 
karaktär. Här finns fruktträd, varav ett äppelträd som är mycket stort, bärbuskar, perenner och en 
marmorbassäng med fontän. Växterna är i stor utsträckning "mormorsväxter". Förnyelsen av trädgården 
har främst skett genom att byta till sig växter. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74 
 
 
 
 

http://www.vasterastradgard.se/
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15. Trädgårdsbesök i Jakobsberg 
Tisdag 29 juni kl.18.00.  
Plats: Grindstuvägen 19 
Gunnel Vesterlunds trädgård är anlagd 1942 och är omgiven av flera gamla ekar. Vissa delar är bevarade, 
som fruktträd med nya ympar och hallonland. Tonvikten ligger på gammaldags doftande buskrosor. En 
del växter har tillåtits att sprida sig för insekternas och fåglarnas skull. Det finns även ett ”naturligt 
insektshotell”. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83 
 
16. Två trädgårdar i Rotbrunna, Enköping 
Söndag 4 juli kl. 13.00.  
Plats 1: Lövåsa Trädgård. Härnevi Rotbrunna 12, 74596 Enköping 
Lisa och Anders Frisk har en 2000 kvm stor trädgård där färg och form spelar huvudrollen. Det finns 
växthus med köksträdgård i en gammal stenruin, skugglund, 30-tal rosor, pioner, magnolia, många små 
träd och mycket perenner. ”En trädgård att förundras i” 
Plats 2: Pias Trädgård.  Härnevi Rotbrunna 11, 74596 Enköping 
Pia och Kent Hanssons trädgård är lummig med mycket perenner och rosor, vackra träd, ormbunkar och 
prydnadsgräs. Det finns höns och bin samt en damm med guldfiskar. Även ett litet växthus och 
odlingslådor innanför en klippt bokhäck, ryms i trädgården. ”En charmig trädgård att njuta i” 
Innan trädgårdsbesöken kan vi passa på att besöka Härnevi plantskola, som ligger i närheten. 
Härnevi Plantskola, Lilla Härnevi 22. 74596 Enköping. 
De har ett utbud av sommarblommor, tomatplantor, krukväxter, perenner, buskar, träd, rosor, 
klängväxter, utekrukor, jordprodukter från Hasselfors, trädgårdstillbehör, presentartiklar, ätbart = smått 
och gott från småskalig produktion, honung, ägg. Vi får 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort 
innan de börjar slå in i kassan. Det gäller enbart på levande växter, ej jord och andra produkter. 
Kaffeservering med mackor och ”onyttiga bakverk”. 
Vägbeskrivning till trädgårdarna: Kör E18 mot Enköping. Ta av vid avfart 142 mot Sala. Kör på väg 70 en 
kort bit (ca 200m). Vid bensinmacken ta höger mot Torstuna/ Skattmansö och Åkerby ridskola. Följ 
vägen i ca 7 km. Sväng sedan vänster vid Äspuss mot Lådö. Följ vägen ca 2 km. Sväng höger i korsningen 
mot Rotbrunna, sedan finns parkeringen på höger sida. Vi samlas vid trädgård 1 kl. 13. 
Samåkning: Vi kan inte erbjuda samåkning så länge pandemin pågår. 
Avgift 20 kr 
Ansvarig: Maria Schartau 073 919 79 69 
 
17. Trädgårdsbesök i Haga 
Tisdag 27 juli kl. 18.00. 
Plats: Hagagatan 22 
Vi besöker ånyo Margaretha och Arne Lostelius sevärda trädgård som vi senast besökte 2010. Den är 
delvis asien-inspirerad och indelad i olika rum där allt från trädgårdsland, perenner till tulpanträd 
inryms. 
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60 
 
18. Bussresa till Närke – Östergötland – Södermanland  
Söndag 8 augusti.    
Se separat inbjudan. 
 
19. Sommarmöte 2021 
Riksförbundet Svensk Trädgård har beslutat att ställa in sommarmötet. 
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20. Hosta-event. 
Söndag 22 augusti kl. 10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00. 
Plats: Båthusgatan 2 
Ann-Christine Svensson ger en kortare föreläsning om hosta som avslutas med en guidad rundvandring i 
trädgården. Det finns drygt 400 sorter i rabatter och krukor.  
Kaffe med tilltugg finns att köpa samt växter i mån av tillgång. 
Min. 4 max. 7 (max. antal justeras i förhållande till ev. restriktioner vid tillfället) 
Avgift. 20 kr 
Anmälan senast 13 augusti till www.vasterastradgard.se  
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60 
 
21. Skörde- och växtmarknad på Vallby 
Söndag 5 september kl. 11.00 – 16.00. 
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Torget 
Marknaden sammanfaller med Vallbys höstfest. VTS-medlemmar kan sälja av trädgårdens skörd, tex 
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. Kontant betalning (jämna pengar) 
eller Swish till de säljare som har.  
Ingen avgift 
Anmälan för säljare senast 31 augusti till www.vasterastradgard.se   
Information till säljare finns på anmälningssidan. 
Ansvarig: Eva Niklasson 076 834 66 04 
 
22. Besök i handelsträdgård 
Någon kväll under ”Stora planteringsveckan” som är i början av september. 
Plats: Norells Trädgårdscenter, Kvastbruket 2, Hökåsen 
Datum och mer information kommer i höstprogrammet. 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 

 

Våra Sponsorer:  Aros Handelshus, Axelssons buss, Barkarö Handelsträdgård AB, Blomhagen, 

Blomsterlandet Stenby, Bürgers Växtgård, Dahlgrens Allround, Econova Garden, Elmans skog o 

trädgård AB, Gäddeholms trädgård, Hantverks Tapetserar ń, Härnevi Plantskola, Kvarnmusteriet 

Haraker, Köpings musteri, Nelson Garden AB, Norells Trädgårdscenter Hacksta och Hökåsen, 

Plantagen Bäckby, Prästgården, Trädgårdsidé Lena Siöwall, Västeråsortens biodlarförening, 

Åsby Hem och Trädgård.  

http://www.vasterastradgard.se/event
http://www.vasterastradgard.se/

