
                  

Västerås Trädgårdssällskap inbjuder till bussutflykt till 
 

Dalarna 
Söndagen 18 juni 2023

 

Program: 
• Första stoppet på resan är hos  Rebecka Törnqvist och Philipp Weiss i Puttmyra Skogsträdgård 

som är vackert belägen ett par kilometer utanför Stjärnsund i södra Dalarna (Hedemora 
kommun). Anläggningen av skogsträdgården började 2011 och odlingarna omfattar i 
nuläge runt 1,5 ha. De odlar över 200 arter träd, buskar och klängväxter och runt 150 arter 
örtartade växter i skogsträdgården. Huvudsyftet för Puttmyra Skogsträdgård är att utforska 
skogsträdgårdsodling som odlingsteknik i svenskt klimat. De fokuserar på att hitta lämpliga 
etableringstekniker för olika utgångslägen och lägger mycket möda på att hitta bra 
växtmaterial för nordliga skogsträdgårdar, som de sedan sprider vidare genom sin 
plantskoleverksamhet där vi har möjlighet att handla. https://xn--skogstrdgrden-hfbr.xn--
stjrnsund-x2a.nu/puttmyra-skogstradgard/     Här dricker vi förmiddagskaffe. 
 

• Vi åker vidare till Bäsna trädgård som ligger strax utanför Borlänge och ägs och drivs av 
Kjellåke Östlund. 1987 startade han genom att köpa en skogsbacke och efter många och 
slitsamma år öppnades 1997 en handelsträdgård som idag har ett omfattande sortiment. 
Det finns även en visningsträdgård med många intressanta växter. Här äter vi lunch, tittar 
på trädgård och har möjlighet att handla växter med 10% rabatt (vissa undantag finns).  Läs 
mer här https://basnatradgard.se/ 
 

• Sista stoppet på resan är hos Michael och Elisabeth Terler i Smedjebacken. Deras trädgård 
är anlagd från mitten på 90 talet och framåt. En del av trädgården består av gångar och 
sten (170 ton) som de tagit hit. Uppbyggda bäddar med mycket rhododendron och 
barrväxter. Det finns många magnolior också. Trädgården är 2000m2 och de arrenderar 
ytterligare 6000 m2 där de planterat många olika träd. Bland annat tulpanträd, äkta 
kastanj, magnolior olika lönnar. Här dricker vi eftermiddagskaffe. 
https://svensktradgard.se/besokstradgardar/terler-tradgard/ 
 

• Sedvanligt lotteri i bussen. 
             

Pris: 580 kr för medlem, 760 kr för icke medlem i mån av plats. Då ingår buss, lunch samt för- och 
eftermiddagsfika. OBS! Resan genomförs endast om minst 40 resenärer deltar! Vi har plats för 50 
personer. 
 

Avresa från ABB Arena Nord (Rocklunda) framför ishockeyhallen, kl. 07.30.  
Gratis parkering finns vid ABB Arena Nord (Rocklunda). Beräknad hemkomst ca kl. 19.30. 

 

 

 

Välkommen med din anmälan senast den 28 maj till www.vasterastradgard.se  

Fyll i det formulär som visas. Ange i meddelanderutan om du vill ha kött, fisk eller 
vegetarisk rätt och om du önskar någon form av specialkost. Alla som anmäler sig får en 
bekräftelse och därefter skall inbetalning ske.  

Inbetalning 580 kr alternativt 760 kr ska vara insatt på VTS pg 39 29 40-3 senast den 7 juni. 

Ansvariga: Berit Karlsson 070 663 15 60 och Ann-Christine Svensson 070 746 88 86 
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