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PROGRAM vår - sommar 2023 
• 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 2023: Biologisk mångfald i trädgården 

 
1. Årsmöte 
Torsdag 23 februari kl. 18.30. 
Plats: Ansgarskyrkan. Ansgars gränd 1. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kaffe, lotteri och föredrag. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Se även separat kallelse! 
 
Trädgårdscaféer – Grundläggande trädgårdsplanering 
Under året erbjuder vi fyra trädgårdscaféer som vänder sig till dig som är ny i din trädgård men även du som 
vill få ny inspiration är välkommen. De börjar i mars, fortsätter i april och sista tillfället blir i augusti. 
Man deltar i så många av caféerna som man vill, de är fristående från varandra. 
Man har möjlighet att ansluta till ”Besök i varandras trädgårdar” som startar i maj.  
 
2. Trädgårdscafé 1 – Planering av min trädgård  

Måndag 6 mars kl. 18.30. 

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c. 
Hjälp! Du har en tomtyta!! Hur ska du göra, för att få den att bli din drömträdgård? Det är lätt att göra 

misstag, som blir kostsamma både arbetsmässigt och ekonomiskt. Det vill vi helst undvika och därför är det 

bra att ”tänka efter före.”  Ledordet är trädgårdsplanering!  

Irene tar upp olika frågeställningar, förklarar arbetsprocessen och visar i stora drag hur trädgårdsplaneringen 

kan gå till. Gemensamt diskuterar vi olika möjligheter och förutsättningar.  

Föreläsare: Irene Tjerngren, trädgårdsingenjör, med inriktning design. 
Anmälan senast 3 mars till www.vasterastradgard.se. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86. 
 
3. Trädgårdscafé 2 – Komponera växtligheten i trädgården 
Torsdag 23 mars kl.18.30.  
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c. 
Nu är det dags att fylla trädgården med växter. Det finns så otroligt många att välja på och utbudet blir bara 
större och större av både perenner (fleråriga), annueller (ettåriga) och buskar och träd. De vedartade 
växterna: träden, buskarna och klätterväxterna, både vintergröna och lövfällande, utgör stommen i 
trädgården. Likt väggarna, taken och de stora möblerna inomhus. Det är de som skapar rummen. Börja med 
dessa. De kan ju ta lite tid på sig att växa till. Det blir en inspirationsvisning av vackra och användbara 
vedartade växter, både klassiker och spännande nytillskott. Givetvis kan vi i efterföljande diskussion prata om 
alla typer av växter.     
Föreläsare: Jenny Larsdotter Nilsson, hortonom och lärare i växtkunskap.  

Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86. 
 
 
 
 
 

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.  

 
4. Bussresa till Nordiska Trädgårdar  
Torsdag 30 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 
2/2023 ger rabatterat pris på mäss-entrén.  
Min 40, max 50 deltagare. 
Anmälan senast 19 mars till www.vasterastradgard.se. 
Busskostnad: Medlem 185 kr, icke medlem i mån av plats 260 kr, betalas efter bekräftelse att resan blir av 
till VTS Pg 39 29 40-3 senast 24 mars.  
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83. 
 

5. Kurs - Tillverka ditt eget fruktträd 
Onsdag 19 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.  
Min 3, max 6 deltagare. 
Kursledare: Stefan Boegård 070 928 73 51. 
Anmälan senast 4 april på VTS hemsida www.vasterastradgard.se.  
Kursavgift: 150 kr betalas efter bekräftelse att kursen blir av till VTS Pg 39 29 40-3 senast 11 april. Dessutom 
tillkommer 100 kr för material och fika som betalas direkt till kursledaren, kontant eller med swish. 

   Ansvarig: Maria Schartau 073 719 79 69. 
 

6. Trädgårdscafé 3 - Årstiderna i trädgården del 1  
Måndag 24 april kl. 18.30 
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c 
Våren kommer med ljus, växtkraft och stor lust att få komma i gång med trädgården, men det kan vara 
mycket att göra och svårt att veta i vilken ordning saker ska göras. Därefter kommer sommaren med sina 
speciella behov av underhåll. Mycket beror på hur vädret blir och hur trädgården ska klara perioder av 
bortavaro under semestertiden. När ska vi ha tid att njuta? På detta cafétillfälle, startar vi med en kortare 
introduktion och sedan diskuterar vi gemensamt, olika problemställningar och delger varandra kreativa 
lösningar. 
Föreläsare: Irene Tjerngren, trädgårdsingenjör, med inriktning design. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86. 
 
7. Vårmöte – Odla ätbart och vackert 
Onsdag 26 april kl. 18.30 – 21.00. 
Plats: Stadsbiblioteket Hörsalen. 
Föredrag med Ingela Jagne - hortonom som i över 30 år arbetat som trädgårdsrådgivare, föreläsare, skribent 
och författare. En välkänd röst från Odla med P1. Ingela brinner för odlarglädje och för allt som har med 
trädgård och växter att göra.  
Entré: 50 kr för medlem, 100 kr för icke medlem. 
Ansvarig: Maria Schartau 073 719 79 69. 
 
 

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.  

 
8. Träffar i varandras trädgårdar 
Onsdag 10 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 5 maj på VTS hemsida www.vasterastradgard.se      
Ingen avgift. 
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 
9. Besök i Handelsträdgård 
Torsdag 11 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. Besök i Handelsträdgård 
Tisdag 16 maj kl. 18.00.   
Plats: Prästgårdens trädgård, Sörstafors 
Prästgården drivs numera i ny regi då Sandra Ohlson, svärdotter till tidigare ägarna Börje Ohlson och Monica 
Borg Ohlson har tagit över ansvaret. 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. Vi får 10% rabatt på växter som vi handlar under kvällen. 
Samåkning: Kontakta ansvarig minst tre dagar i förväg om du önskar åka med någon eller har bil för 
samåkning.  
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Anna-Karin Fornberg 070 569 85 97.   
 
11. Växtmarknad på Vallby med aktiviteter för barn 
Söndag 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. Vi kommer även att tillsammans med 
Naturskyddsföreningen ha aktiviteter för barn. Mer information på VTS hemsida www.vasterastradgard.se. 
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. 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
12. Trädgårdsbesök Hamre 
Onsdag 24 maj kl. 18.00. 
Plats: Långrevsgatan 3, Hamre. 
Vi besöker återigen Ann-Marie och Sven-Olof Anderssons vackra 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 inkl. fika. 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
13. Besök i Handelsträdgård 
Torsdag 25 maj 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: 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. 
 
14. Kurs – Betonggjutning 
Måndag 29 maj kl. 17.30 – 20.00 (Träff 1).  
Torsdag 1 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 1 juni kl. 17.30 hämtar vi våra alster och Margret går igenom hur vi kan efterbehandla produkterna. 
Anmälan senast 19 maj till www.vasterastradgård.se. 
Kursavgift: 700 kr inkl. fika och material betalas efter bekräftelse att kursen blir av till VTS Pg 39 29 40-3 
senast 24 maj.  
Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82. 
 

15. Trädgårdsbesök Hälleborg (norra Bäckby) 
Onsdag 7 juni kl. 18.00. 
Plats: Borgmästarvägen 27, Hälleborg.  
Vi besöker återigen Esko och Catharina Warme Hellströms trädgård som med tiden blivit alltmer fylld med 
trillium, lunddockor, pioner, magnoliablom, pimpernöt, funkiablad, rosor och andra perenner. De har arbetat 
med rumsskapande element; stora glas och många klätterstöd som ger skydd och plats for flera växter, hellre 
runda former än raka. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Gunnar Edling 070 534 46 74. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.vasterastradgård.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.  

 
16. Trädgårdsbesök Enhagen 
Torsdag 15 juni kl.18.00. 
Plats: Östra Sjöstigen 16, Enhagen. 
Vi är välkomna tillbaka till Lena Sjövalls och Roland Nilsson trädgård som vi besökte 2018. När de köpte den 
500 kvm stora tomten för ca tio år sedan på Enhagen, bestod trädgården i stort sett bara av en gräsmatta och 
två döda träd. En önskedröm för någon som älskar att planera trädgårdar! Det viktigaste för Lena var vackra,  
harmoniska former. När grunden var lagd fylldes formerna vartefter med träd, buskar och perenner. För 
självklart måste alla nivåer finnas med i en trädgård! Nu är vi välkomna tillbaka för att se hur trädgården har 
utvecklats under de senaste fyra åren. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
 
17. Bussresa till Dalarna 
Söndag 18 juni. 
Se separat inbjudan. 
 

18. Trädgårdsbesök två trädgårdar Hagaberg 
Torsdag 29 juni kl. 18.00.  
Plats: Haggenvägen 11 och Snytenvägen 11, Hagaberg. 

Vi besöker två fina välplanerade och välskötta trädgårdar som är relativt nya och med olika trädgårdstema. 
Hos Kristina och Jonas Larsson på Snytenvägen 11 bjuds vi på en liten villaträdgård med rosor, perenner och 
runda klot. Här finns små rum med golv av gräs, sten och grus och sittplatser för både frukosten och 
kvällssolen. På Haggenvägen 11 hos Solveig och Tommy Thors möts vi av en trädgård med fokus på det stora 
trädgårdsrummet som är inramat med rabatter och olika sittytor där tanken är att njuta av trädgården med 
vy från olika håll samt hänsyn till behov av skugga eller sol. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Anna-Karin Fornberg 070 569 85 97   
 
19. Trädgårdsbesök Skälby 
Lördag 1 juli kl. 14.00. 
Plats: Spisgatan 11, Skälby. 
När Tarja och Roland Talnins flyttade hit för 26 år sedan fanns det mest barrträd och gräsytor. Trädgården är 
sedan dess i ständig förvandling och varje år finns något nytt projekt på gång. Rumsindelningarna är flera 
med bland annat köksträdgård, växthus, asieninspirerad del, stubblandskap, ny vatteninstallation och ett 
flertal fikaplatser. Här finns bärodlingar, dahliarabatter, magnolior, rosor och en mängd perenner. 
Avgift 20 kr inkl. fika.  
Ansvarig: Lena Betts 073 938 38 83. 
 
20. Trädgårdsbesök Billsta 
Torsdag 27 juli kl. 18.00. 
Plats: Svartågatan 12, Billsta. 
Ann-Gerd och Lennart Thegels villaträdgård ligger på Billsta i utkanten av Västerås och är på ca 1300 m2. Det 
är en samlarträdgård som rymmer ca 450 olika sorters träd och buskar. Många av dessa är planterade de 
senaste 4–5 åren. Trädgården innehåller också olika sorters lökväxter och perenner. Ett av deras 
specialintressen är växter med variegerade blad eller annorlunda bladfärger.  På sommaren finns också 
medelhavsväxter, en mängd pelargoner och andra krukväxter på olika platser i trädgården.  
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 
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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.  

 
21. Träff för nya medlemmar 
Tisdag 8 augusti kl. 18.00.  
Plats: Båthusgatan 2, hos ordf. Ann-Christine Svensson. 
Separat inbjudan skickas till berörda.  
 
22. Trädgårdscafé 4 – Årstiderna i trädgården del 2 
Torsdag 17 augusti kl. 18.30.   

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c 

Hösten kommer med generösa mängder av grönsaker, rotfrukter, bär och andra frukter. Ofta är det både 

roligt och intensivt att ta hand om skörden. Det är också en utmärkt tid för plantering och beskärning.  När 

sedan vintern kommer, har vi tid att fundera över hur året har varit, reflektera och göra uppföljning och 

planera inför det nya året. Vid detta cafétillfälle, börjar vi med en kort introduktion, därefter sammanställer vi 

några frågor, som vi gemensamt resonerar kring och försöker hitta bra och funktionella lösningar på. 

Föreläsare: Irene Tjerngren, trädgårdsingenjör, med inriktning design. 
Avgift: 20 kr inkl. fika. 
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86. 
 

23. Trädgårdsbesök – Den ätbara trädgården i Ransta 
Torsdag 24 augusti kl. 18.00. 
Plats: Fastbovägen, Ransta (mitt emot Idrottsvägen). 
Sommaren 2021 började Sonja och Fredrik Miklaheim att anlägga den ätbara trädgården i Ransta. Av en tom 

industritomt har de med hjälp av frivilliga krafter och välvilliga sponsorer skapat en trädgård fylld av växtkraft 

och odlarglädje. Trädgården är öppen för alla som vill hjälpa till, både med litet och stort. Ett fantastiskt 

projekt med ekologiskt, närodlat och ätbart som tar hänsyn till och gynnar biologisk mångfald.  

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

Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 60. 

 
24. Sommarmöte  
Fredag – söndag 18 – 20 augusti.  
Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Se kommande information i tidningen Hemträdgården. 

 
25. Besök i Malmabergs matskog 
Tisdag 29 augusti kl. 18.00. 
Plats: Björskogsgatan, mittemot Malmabergsskolan. 
Den tidigare gräsmattan är nu ett paradis både för människor och djur. Ängsväxter lockar pollinerare, det 
finns något som blommar från tidig vår till sen höst och träd och buskar med ätbara frukter lockar människor. 
Man har även anlagt sittplatser och lekplatser. Gångarna är handikappanpassade för ökad 
tillgänglighet.  Skogvaktare Jörgen Gustafsson, guidar oss genom matskogen och berättar dess historia. 
Avgift: 20 kr. 
Ansvarig: Berit Karlsson 070 663 15 59 
 
26. Skörde- och växtmarknaden på Vallby i september.  
Information saknas men kommer, när den finns, i vårt nyhetsbrev och på hemsidan 
www.vasterastradgård.se. 
 
 

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

                                                                          att betala 10 kr/mil.  

 
27. 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.  


