Välkommen till Västerås Trädgårdssällskap
Som medlem får du bland annat:
•
•
•
•
•
•

Delta i ett 30-tal aktiviteter, exempelvis trädgårdsbesök,
kurser, föredrag och resor
Träffa andra trädgårdsintresserade i regionen
Rabattkuponger från lokala företag
Medlemskap i Sveriges största trädgårdsorganisation
Riksförbundet Svensk Trädgård (RST)
6 nr/år av tidningen Hemträdgården
Fri trädgårdsrådgivning från RST

Vill Du bli medlem i VTS?

Västerås
Trädgårdssällskap

PROGRAM

Gå in på vår hemsida eller kontakta någon i styrelsen.
Medlemsavgiften för 2017 är 270 kr - halvår från 1 juli 180 kr

höst-vinter 2017 - 2018
Kontaktpersoner i VTS styrelse 2017
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare

Ann-Christine Svensson
Berit Karlsson
Ann-Sofi Freyhult
Stefan Boegård

Båthusgatan 2
Rönnvägen 10
Bågevägen 8
Mangelgatan 9

Hemsida: www.vasterastradgard.se
E-post: info@vasterastradgard.se
Facebook: www.facebook.com/vasterastradgard
VTS Plusgiro 39 29 40-3

070-746 88 86
070-663 15 60
021-13 12 76
070-928 73 51

Program höst-vinter 2017 – 2018
1. Skörde- och växtmarknad på Vallby
Söndag 3 september kl. 11.00 – 14.00.
Plats: Vallby Friluftsmuseum
VTS-medlemmar kan sälja av trädgårdens skörd, t ex äpplen, päron, grönsaker, bär,
sylt, saft, och marmelad. Marknaden är också tänkt att rymma plantor, fröer, växter
och trädgårdstillbehör etc. Säljare kan duka upp från 10.00. Bilar måste vara borta från
museiområdet senast 10.45. Ingen avgift.
Anmälan för säljare senast 26 augusti till www.vasterastradgard.se/event
Ansvarig: Eva Niklasson 076-834 66 04
2. Äppeldagar på Vallby
Lördag 16 och söndag 17 september kl. 11.00 – 16.00.
Måndag 18 till torsdag 21 september kl. 13.00 – 16.00.
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Missionshuset
Sortbestämning lördag – söndag kl. 11.00 – 13.00 mot avgift. I övrigt ingen avgift.
Se information på VTS hemsida www.vasterastradgard.se och Vallby friluftsmuseums
hemsida www.vallbyfriluftsmuseum.se
Ansvarig: Ann-Sofi Freyhult 073-977 79 37
3. Västerås Kulturnatt
Lördag 16 september kl. 18.00 – 22.00.
Plats: Utanför Stadsbiblioteket
VTS arrangerar en äppelutställning i miniformat på kulturnatten i samverkan med
Studiefrämjandet. Kom och titta på äpplen från trakten och prata trädgård med oss.
I mån av tillgång på frukt bjuder vi på smakprover.
Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070-746 88 86
4. Höstmöte – Pionernas underbara värld
Söndag 22 oktober kl. 15.00 – 17.00.
Plats: IOGT-NTO, Lovisagården, Slottsgatan 6
Leena Liljestrand, ordförande i Svenska Pionsällskapet, är en passionerad pionist som
gärna delar med sig av sin kunskap om pioner och skillnader mellan olika typer av
pioner. Hon ger oss skötseltips och råd om plantering och förökning och visar samtidigt
många vackra bilder. Det kommer att finnas tid för frågor.
Kaffe och lotteri.
Avgift: 50 kr.
Ansvarig: Gunnar Edling 070-534 46 74

5. Trädgårdscafé - Kompost
Måndagen 13 november kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Kompostering!!! Hur svårt kan det vara? Hur funkar det och till vilken nytta har vi
kompost? Vad bör man tänka på när en kompost ska anläggas? Vad är bäst att lägga i
komposten och vad är inte lämpligt att lägga dit? Irene Tjerngren visar bilder, berättar
och kåserar kring hemkompostering. Tillsammans diskuterar vi sedan frågor som känns
viktiga, delar med oss av våra erfarenheter och försöker hitta bra lösningar på sådant
som kan kännas problematiskt.
Avgift: 20 kr, som samtidigt är en lott.
Ansvarig: Ann-Christin Rönnbäck 073-332 14 02.
6. Dörrkrans inför advent – Åsby Hem och Trädgård
Torsdag den 30 november kl. 17.00 – 20.00.
Plats: Åsby Hem och Trädgård, Hallstahammar
Repris på förra säsongens uppskattade aktivitet, då vi med hjälp av Åsbys kunniga
personal skapar dörr- julkrans utifrån framtaget material. Dessutom har du möjlighet
att handla växter med 20 % rabatt.
För 310 kronor får du material för att skapa och dekorera din krans, glögg, pepparkaka,
kaffe/te och julsmörgås.
Max 15 deltagare.
Anmälan: senast 15 november på VTS hemsida. www.vasterastradgard.se/event
Avgift: 310 kr. Betalas i samband med anmälan till VTS Pg 39 29 40-3
Ansvarig: Margareta Pettersson 070-359 16 82
7. Trädgårdscafé – Odlingstips och frönyheter
Torsdag 25 januari kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c
Birgitta Jerpdal och Ulla Hellström, trädgårdsmästare på Tuna Trädgård utanför
Örsundsbro, inspirerar oss inför kommande växtsäsong. De delar med sig av sina
mångåriga erfarenheter av odling samt berättar om trendiga växt- och frönyheter.
Vi får också möjlighet att senare under våren 2018 besöka Tuna Trädgård, som bl. a är
leverantör till Enköpings Trädgårdar, www.tunatradgard.se
Avgift 20 kr, som samtidigt är en lott.
Ansvarig: Ulla Jerregård 073-951 58 77
8. Årsmöte
Onsdag 21 februari kl. 18.30.
Årsmötesförhandlingar och därefter kaffe, lotteri samt föredrag av Stefan Mattsson,
med rubriken ”Trädgårdsmästarens trädgård”. Se kommande kallelse!

