
Program för våren 2020 
Nedan följer programpunkter för vårens alla aktiviteter. 

Boka in i kalendern och följ med på en givande vår!  
Anmälningar till: Roger Wiklund 0707-22 37 59 eller Ammii Asplund 0704-39 36 89  
Anmälan via e-post: anmalan@trollhattanstradgardsforening.se 

Våra inomhusprogram har vi i Missionskyrkan, Klintvägen 4, Trollhättan. För medlem 

kostar det 60 kr/gång och för ickemedlem kostar det 80 kr/gång. I priset ingår kaffe med 

bröd. Varje gång vi träffas inne har vi lotterier. Vi tar tacksamt emot vinster till lotterierna.  

Program i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan* Guidade visningar ** 

Följ oss på www.facebook.com/Trollhättans-Trädgårdsförening 

__________________________________________________________________ 

Torsdag 13 februari kl. 18:30*                   Plats: Missionskyrkan 

Växtval och design 

Karin Hwit från Pixbo ger oss sina personliga tankar kring hur man genom växtval och 

design kan skapa en artrik trädgård med rikare djurliv. Karin startade företaget Hwits 

Trädgård 2009. Hon är utbildad trädgårdsmästare med flerårig erfarenhet från design, 

anläggning, odling och projektledning både i offentliga miljöer och privata trädgårdar. 

Sedan 2016 arbetar hon som samordnare för Växtrum i Lerums kommun, där hon är 

ansvarig för planering och anläggning av växtrumsplatserna. läs mer om detta på 

www.vaxtrumilerum.se 

__________________________________________________________________ 

Torsdag 12 mars kl. 18:30*   Plats: Missionskyrkan 

Årsmöte 

Efter årsmötesförhandlingar kommer Peter Birkenmeier att hålla föredrag om ekologisk 

grönsaksodling. Peter växte upp på en liten gård nära Heidelberg i Tyskland. Efter ett år 

som volontärarbetare i den peruanska regnskogen utbildade han sig som socialpedagog i 

Tyskland. I mer än 10 år samordnade Peter olika utvecklingsprojekt i den peruanska 

Amazonas. Syftet med projektet var att stärka regnskogsbefolkningen med ekologisk 

hållbar odling och kulturella kurser, främst i deras självförsörjning. Efter Amazonas kom 

han med sin familj till Sverige och fortsatte att utbilda sig till humanekolog. Han arbetar 

nu sedan många år på Vårviks Gård som arbetsledare huvudsakligen i området ekologisk 

kunskap i praktik och teori. Han skrev 2017 en bok: Vårviks Gård en ekologisk inriktad oas. 

Peter har med sig sin kompis Bernt Björk, känd från Naturskyddsföreningen. 

 

Tisdag 14 april kl. 18:30 *                           Plats: Kyrkans Hus Sjuntorp 

Rhododendron                        Samåkning kl. 18:00 från ishallens parkering 

Bengt Karlsson, amatörbotaniker och rhododendronkännare håller föredrag för oss. Han 

har med sig rhododendronplantor till försäljning. Ett samarbete med Sjuntorpsbygdens 

trädgårdsförening. Bengt var hos oss i Trollhättan 2014 och höll föredraget Bland 

rhododendron och minoritetsfolk i Yunnans berg i Kina. På vår bussresa 2015 besökte vi 

hans skogsträdgård med massor av rhododendron vid Idefjorden nära Strömstad. 

__________________________________________________________________ 

Söndag 3 maj kl. 10:00-15:00                 Plats: Nisses Växter, Uddevalla 

Handla med rabatt 

Denna dag får vi 20 % rabatt på alla fleråriga utomhusväxter. På jord och gödsel är det 10 

% som vanligt. Visa medlemskort 

__________________________________________________________________ 

Söndag 10 maj kl. 13:00-15:00                Plats: Hembygdsgården, Sjuntorp 

Växtmarknad 

Sjuntorpsbygdens trädgårdsförening har en växtmarknad där vi är välkomna att delta. Du 

får kostnadsfritt låna ett bord, men ta med vaxduk för att täcka bordet. Om du inte vill 

sälja växter kan du komma och köpa. 

__________________________________________________________________ 

Tisdag 12 maj kl. 17:30 **           Plats: Vårviks Gård 

Besök på Vårviks Gård 

Vi är välkomna till Vårviks Gård där tillämpas täckodlig för att återskapa bördig jord. Peter 

Birkenmeier delar med sig av sin gedigna kunskap av ekologisk grönsaksodling. Peter höll 

föredrag för oss 12 mars i år. 

________________________________________________________________________ 

Lördag 30 maj kl. 8:00 *                      Samling: Ishallens parkering 

Bussresa till Södra Älvsborg    Anmälan senast 23 maj 

Vi reser som vanligt med Enströms Buss. Kl. 8:00 från Trollhättan till Sara & Magnus 

Brenne, Nyhagens Trädgård i Berghem mellan Borås och Varberg. Det är en lantlig 

trädgård med mycket perenner och lökväxter, mängder av spännande buskar och träd på 

tillväxt, en stor köksträdgård med fruktträd, bärbuskar, upphöjda odligsbäddar, 

drivbänkar och växthus. de har en liten butik där de säljer alla växter som är till salu. Det 

går att betala med kort. Egentillverkad keramik finns också att köpa. Här äter vi vår 

medhavda matsäck (Lunch ca: 13:00) Läs mer www.brenne.se Vi reser vidare till Glasets 

Hus i Limmared där det serveras en buffé som lunch. Efter maten åker vi till Cramers 

handelsträdgård i Hillaröd där vi kan handla med 10 % rabatt på plantskoleväxter. När vi 

handlat färdigt ska vi till en privat trädgård i Bämhult, Inger & Åke Riddekrans.  
www.trollhattanstradgardsforening.se 

www.facebook.com/Trollhättans-Trädgårdsförening 
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De har en trädgård med flera olika barrträd som granar, enar och tallar, många lövträd 

som lönn, sydbok, körsbär och ett antal buskar. Mellan dessa finns utplanterade perenner 

av olika slag. Några stenpartier får också plats. De har en damm och en bäck, en 

köksträdgård och ett antal fruktträd. Busskaffe och lotteridragning har vi på hemresan på 

någon lämplig plats. Vi beräknas vara hemma i Trollhättan ca: kl. 19:15. 

Pris för bussresa, lunchbuffé och busskaffe (kaffe och bulle) 400 kr för medlem, 500 kr 

för icke medlem. OBS. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen som är 23 maj. 

_________________________________________________________________________

Onsdag 10 juni kl. 18:30**                        Samåkning kl. 18:00 från Ishallens parkering 

Trädgårdsbesök            

Ulla Björk, Rönningen 810 Frändefors har en vacker och intressant trädgård, med många 

olika arter bl.a. pioner och judasträd. Hon har också ett växthus. Ulla är ordförande för 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Bohuslän-Dalsland. Ta med fika som vi intar i trädgården. 

_________________________________________________________________________    

Onsdag 24 juni kl. 18.15 **                           Samåkning kl. 17:30 från Ishallens parkering 

Trädgårdsbesök 

Eva Böhlin Andreasson, Fåfängan Långared har en mycket vacker trädgård med mycket 

rosor. Huset ligger på en höjd vid sjön Anten. För 40 kr får vi kaffe med hembakat 

rosenbröd och rosenkakor, bakat på egna rosenblad. På hemvägen kan vi besöka Anna 

Larsson, Västergårdens Trädgård i Bergstena. Hon odlar rosor på stora gärden som hon 

okulerat själv. Anna höll föredrag för oss hösten 2017. Hon har försäljning av rosor. 

_________________________________________________________________________ 

Söndag 28 juni    

Tusen trädgårdar 2020           

I år är Tusen trädgårdar 28 juni. Om du vill visa din trädgård kan du anmäla dig på 

www.tradgardsriket.se där kan du också läsa om vilka trädgårdar i hela Sverige som har 

öppen trädgård den dagen. 

_________________________________________________________________________    

 
 
 

När du visar upp ditt medlemskort får du rabatt på utvalda produkter hos: 
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Programgruppen består av: Elly Leonardsson, Ingrid Skog, Lena Blixö och Lena Karlsson 

 

 

Kom ihåg att samla fröer, fröbytardag i höstprogrammet! 

Ett tips, lägg de mogna fröerna i ett kaffefilter, vik ihop, 

skriv växtens namn och lägg dem i kylskåpet. 
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