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PROGRAM vår - sommar 2022 
• 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 10 kr/mil. 

• Kan du ta passagerare, meddela ansvarig detta. 

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

 
 
 

 
Tema för 2022: Åter till vardagen 

 
1. Årsmöte 
Torsdag 24 februari kl. 18.30. 
Plats: Zoom. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter lotteri 
Anmälan senast 22 februari till www.vasterastradgard.se.  Länken skickas ut den 24 februari. 
Se även separat kallelse! 
 
2. Trädgårdscafé – Rosor 
Måndag 28 mars kl. 18.30 – 21.00  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C. 
Vi upprepar det populära trädgårdscaféet och roskursen från 2017.  
Gunilla Uhlin-Friberg 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 för roskursen 
(se nästa programpunkt). 
Avgift: 40 kr. (Deltagare i roskursen betalar 20 kr för fika). 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
3. Kurs – Rosor 2022 
Kursstart: 28 mars kl. 18.30 – 21.00. Därefter 11 april, 25 april och en kväll i juli. 
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C. 
Vid första kurstillfället (28 mars) berättar Gunilla Uhlin-Friberg allmänt om rosor och visar annorlunda 
växter som hon gärna samplanterar med sina rosor. (Se föregående programpunkt). 
OBS! Annorlunda tid för träff 2 och 3: 18.15 – 21.00. 
Andra tillfället (11 april) får vi en genomgång av gammeldagsrosornas grupper, deras kännetecken samt  
odlingsvärda sorter i de olika grupperna. 
Tredje tillfället (25 april) blir det genomgång av beskärning, plantering, gödsling, övervintring samt 
sjukdomar och skadeinsekter. 
Början av juli, v27/28. Rosvandring i Gunilla Uhlin-Fribergs trädgård. Datum och tid bestäms av 
kursdeltagarna gemensamt. 
Min 8, max 12 deltagare. 
Kursledare: Gunilla Uhlin-Friberg. 
Kursavgift: 450 kr inkl. kurslitteratur, betalas till kursledaren vid första kurstillfället, kontant eller Swish.  
Anmälan senast 18 mars till www.vasterastradgard.se.  
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
4. Bussresa till Nordiska Trädgårdar  
Torsdag 31 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. Kupong (kod) i Hemträdgården nr 
2/2022 ger rabatterat pris på mäss-entrén.  
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 20 mars.  

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.vasterastradgard.se/
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• Anmälan behövs endast om så anges.             ●    Där samåkning anges, kontakta ansvarig minst 

• Vid aktiviteter som kostar under 50 kr                   3 dagar i förväg för detta.          
       ser vi helst att man betalar kontant.                ●    Vid samåkning rekommenderar vi passagerare  

                                                                          att betala 10 kr/mil.  

Anmälan senast 13 mars till www.vasterastradgard.se.  
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83. 
 
5. Vårmöte – De stenrikas växtval 
Onsdag 20 april kl. 18.30 – 21.00. 
Plats: Stadsbiblioteket Hörsalen. 
Peter Knutsson berättar om hur han och hans fru försökt skapa lugn och harmoni i sin fantastiska trädgård 
genom att använda mycket sten och torv i sina upphöjda planteringar för både woodland och stenpartier. 
Kaffe serveras i pausen.  
Entré inkl. kaffe: Medlem 50 kr, icke medlem 80 kr. 
Ansvarig: Maria Schartau 073 719 79 69. 
 
6. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd 
Onsdag 27 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, kontant eller Swish. 
Anmälan senast 4 april på VTS hemsida www.vasterastradgard.se.  

 
7. Besök i Handelsträdgård 
Tisdag 3 maj kl. 18.00. 
Plats: Barkarö Handelsträdgård AB, BARKARÖ TRÄDGÅRD 3, Västerås 
Markus Svensson är 3:e generationen Svensson som driver handelsträdgården som varit i branschen sen 
1931. Han kommer att presentera verksamheten för oss. Vi får 10% rabatt på växter med ordinarie pris då 
vi handlar under besöket. 
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr 
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83. 
 
8. Svetskurs – arbeta med armeringsjärn 
Lördag 7 maj kl. 13.00 – 17.00. 
Plats: Bergmästarvägen 27. 
Under ledning av Esko Hellström lär vi oss att kapa, bocka och foga ihop armeringsjärn till enkla saker för 
trädgården, t.ex. växtstöd. 
Tag med grova arbetshandskar, arbetskläder, skor och hörselskydd. Om du har, ta även med svetsskärm 
och skyddsglasögon. 
Min 4, max 5 deltagare. 
Kursavgift: 250 kr inkl. kaffe. Betalas på plats, kontant eller Swish. 
Materialkostnad tillkommer. 
Anmälan senast 27 april på VTS hemsida www.vasterastradgard.se.  
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
 
 
 
 

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.vasterastradgard.se/
http://www.vasterastradgard.se/
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       ser vi helst att man betalar kontant.                ●    Vid samåkning rekommenderar vi passagerare  

                                                                          att betala 10 kr/mil.  

9. Besök i Handelsträdgård 
Torsdag 12 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: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83. 
 
10. Träff för nya medlemmar 
Måndag 16 maj och tisdag 17 maj kl. 18.00.  
Plats: Båthusgatan 2, hos ordf. Ann-Christine Svensson. 
Separat inbjudan skickas till berörda.  
 
11. Växtmarknad på Vallby 
Lördag 21 maj kl. 11.00 - 15.00. 
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 17 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se.    
Information till säljare finns på anmälningssidan. 
Ansvarig: Kerstin Lindh 070 273 35 95. 
 
12. Träffar i varandras trädgårdar 
Tisdag 24 maj kl. 18.00.  
Plats: Hos Margareta Pettersson, Visthusgatan 81, Vallby 
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.     
Ingen avgift. 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 
13. Kurs – Betonggjutning 
Måndag 30 maj kl. 17.30 – 20.00 (Träff 1).  
Torsdag 2 juni kl. 17.30 - 18.30 (Träff 2).  
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 2 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 20 maj till www.vasterastradgård.se. 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.vasterastradgard.se/
http://www.vasterastradgård.se/
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• Anmälan behövs endast om så anges.             ●    Där samåkning anges, kontakta ansvarig minst 
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14. Vandring i Arboretet Stadsträdgården 
Onsdag 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. 
 

15. Trädgårdsbesök i Irsta 
Måndag 20 juni kl. 18.00.  
Plats: Ragnaröksgatan 10, Irsta  
Ann-Marie och Ingemar Reyier hälsar välkommen till sin 1450 m² stora trädgård i Irsta som anlades i slutet 
av 1960-talet. 2011 påbörjades en genomgripande renovering av trädgården med hjälp av en 
trädgårdsdesigner. Ägarna har sedan fortsatt att utveckla trädgården med nya projekt varje år. Trädgården 
har olika avdelningar med olika funktion och karaktär. Det finns en ekbacke med en äng, en odlingsdel med 
pallkragar och bärbuskar, en damm och en fruktträdgård med ett woodland. Det senast påbörjade 
projektet är ett litet ”stumpery”.  
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.  
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift 20 kr.  
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
16. Trädgårdsbesök Nyhyttan, Västerfärnebo 
Onsdag 29 juni kl. 17.00 – 20.00 
Plats: Nyhyttan 90, Västerfärnebo.  
De mer än 100 år gamla äppelträden blev starten på Märit Sennerlövs växande äppelintresse, och har 
resulterat i ett musteri, en äppelodling med 63 kronträd, och 9 spaljéträd samt pomologistudier! Totalt 60 
sorters äpple, de flesta gamla kultursorter finns i trädgården. Trädens ålder varierar från 2–150 år. 
Trädgården som omger den gamla släktgården, har anor tillbaka till 1860-talet, då gården flyttades till 
nuvarande plats vid Laga skifte.  Under fem generationer har familjen levt här, och alla har lämnat 
bestående avtryck i trädgården i form av storvuxna äppelträd, men också lökväxter, perenner och rosor.  
Två av trädgårdens rosor finns representerade i det nationella klonarkivet, nämligen en unik gallicaros, som 
av POM givits namnet ’Bowallens Paulina’, efter Märits mamma, samt en ’Williams Double Yellow’, som blir 
mycket högre än den kända i Strängnäs. Märit vill också lyfta fram pimpinellrosen ’Poppius’ som har en 
djup förankring i bygden.  
Vägbeskrivning: Ta väg 56 mot Sala, sväng vänster mot Sätra Brunn och Salbohed. I Salbohed tar man 
vänster in på väg 256 mot Norberg. Passera Västerfärnebo. Efter c: a 8 km, sväng vänster mot Nyhyttan och 
följ grusvägen 2,3 km. När man ser sjön för andra gången, ser man också gården, som ligger på höger sida 
om vägen. Ta höger vid Svartbjörken och kör upp på gården och parkera där. Kommer ni från Norberg 
/Hästbäckshållet, följ väg 256 förbi Örbäck och ta höger mot Nyhyttan. Det är ca. 45 minuters bilresa från 
Västerås. 
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86 
 
 



  
 

Västerås Trädgårdssällskap Program vår - sommar 2022. Sida 5 av 6 

• Anmälan behövs endast om så anges.             ●    Där samåkning anges, kontakta ansvarig minst 
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17. Tusen trädgårdar 
Söndag 3 juli kl. 10.00 – 17.00. 
Medverkande trädgårdar från VTS kommer att anslås på vår hemsida www.vasterastradgard.se.  
På Trädgårdsrikets hemsida www.tradgardsriket.se finns information om övriga öppna trädgårdar att 
besöka. 
I sommar, 2022, 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.  Det ökande 
intresset både för visa upp sin trädgård och besöka andras trädgårdar resulterade 2018 i en vallfärd med 
över 100 000 trädgårdsbesökare runt om i landet. 2020 är ett undantag från den ökande trenden. Bli en av 
dessa som deltar 2022. 
 
18. Två lika stora trädgårdar med olika uttryck på Norra Vallby 
Tisdag 2 augusti mellan kl. 18-21.  
Plats: Härbregatan 48 och Visthusgatan 81.  
Varje trädgård består av två olika delar på ca 99 m² och 140 m². 
Linda och Andreas Holtbys trädgård är inriktad på nyttoväxter och grönsaker med en personlig och 
kärleksfull skötsel. De har dessutom några höns som hjälper till med jordbearbetning av odlingsbäddarna. 
Margareta och Hans Petterssons trädgård är inriktad på perenner, den mindre delen har striktare former 
med främst perenner och den större är lummigare med en skön blandning av olika perenner, spaljéträd och 
klängväxter. 
Trädgårdarna ligger med gångavstånd från varandra, varför du själv väljer var du vill börja.  
Avgift: 20 kr för båda trädgårdarna. 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 

19. Bussresa till Stockholmstrakten 
Söndag 7 augusti.    
Se separat inbjudan. 
 
20. Trädgårdsbesök Panko 
Onsdag 10 augusti kl. 18.00 
Plats: Panko 10. 
En trädgård på 2500m2 med flera rum och slingrande gångstråk som växt fram med åren. Sedan vi senast 
besökte Annika Hallbergs trädgård 2018 har det hänt en hel del. Häckar av olika slag fungerar både som 
avgränsningar och fonder. Vintergröna barrväxter blandas med buskar och perenner. Här finns en avdelning 
med bärbuskar och odling, en större surjordsrabatt, stenparti, pergola samt en slänt med marktäckande 
rosor. En trädgård för hela säsongen. Pågående projekt handlar om att förvandla en gräsyta på 100m2 till 
ett rum med grusade gångar, vattenspel och rabatter. 
Vägbeskrivning: Väg 693 (gamla E18) österut mot Stockholm, passera Irsta. När du passerat Irsta kyrka, så 
kör ytterligare 2,0 km och sväng sedan vänster till Panko (skylt finns inte) och följ vägen mot nordöst, utan 
att svänga av, till sista huset där vägen tar slut. 
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74. 
 
21. Sommarmöte. Datum inte bestämt. Se kommande information i tidningen Hemträdgården 

 
 

 

 

 

http://www.vasterastradgard.se/
http://www.tradgardsriket.se/
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22. Hebo Trädgård, Sätrabrunn 

Tisdag 23 augusti kl. 18.30 – 21.00. 

Vi besöker Ted Oscarssons odlingar av ekologiska och kravcertifierade grönsaker. Vi vandrar runt med Ted 

som berättar om sin verksamhet, samtidigt som vi ser odlingen av morötter, rödbetor, sallader, potatis, 

lökar, kål av olika sorter, bönor, palsternackor, stjälk- och rotselleri, jordärtskockor mm. En del är färdiga 

för skörd medan andra vill växa och utvecklas ytterligare. 

Det finns möjlighet till självplock eller att handla i självbetjäningsboden. Medtag påsar att ta varor i. 
Vägbeskrivning: Väg 56 mot Sala, efter ca en mil sväng vänster mot Salbohed/Sätrabrunn, efter ca 7,5 km 

skylt Hebo Trädgård sväng vänster och du är framme.  

Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr. 

Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 

 
23. Skörde- och växtmarknaden på Vallby i september.  
Information saknas men kommer när den finns i vårt nyhetsbrev och på hemsidan 
www.vasterastradgård.se. 
 
24. Besök i handelsträdgård 
En kväll under stora planteringsveckan i början av september. 
Plats: Norells Trädgårdscenter, Kvastbruket 2, Hökåsen.  
En av Norells trädgårdsmästare tar emot oss på trädgårdscentret i Hökåsen och berättar om vad som är 
aktuellt i trädgården. Denne berättar också om stora planteringsveckan och varför det är så passande att 
plantera perenner, träd och buskar under sensommar/höst. Under vårt besök får vi 15% rabatt på ordinarie 
priser på hela sortimentet i butiken. Det kan ej kombineras med andra aktuella erbjudanden. 
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74. 
 
 
 

                        
 

 

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

Blomsterlandet Stenby, Bürgers Växtgård, Econova Garden, Gäddesholms Trädgård, Härnevi 

Plantskola, Nelson Garden AB, Norells Trädgårdscenter Hacksta och Hökåsen, Plantagen Bäckby, 

Prästgården, Trädgårdsidé, Västeråsortens biodlarförening, Åsby Hem och Trädgård.  

http://www.vasterastradgård.se/

