
Trollhättans Trädgårdsförening Program 2020  
(vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer) 
 
Nedan följer programpunkter för årets 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: sekreterare@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*  

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

_______________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 13 februari kl. 18:30* 

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 

_______________________________________________________________________________________________ 

Onsdag 10 juni kl. 2 grupper 12:00 och 18:30*                 

Trädgårdsbesök            

Ulla Björk, Rönningen 810 Frändefors har en vacker och intressant trädgård, med många olika arter, bland annat pioner och 

judasträd. Hon har också ett växthus. Ulla är ordförande för Sällskapet Trädgårdsamatörerna Bohuslän-Dalsland. Ta med fika 

som vi intar i trädgården. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 15 oktober kl. 18:30 

Årsmöte 

Efter årsmötesförhandlingar får vi lyssna till Bengt som hälsar oss välkomna till Rhododendronens vackra värld. 

Rhododendronplantor kommer att finnas till försäljning. 

Obligatorisk anmälan till Ammii Asplund via mejl sekreterare@trollhattanstradgardsforening.se  eller 

ring/sms:a 0704-39 36 89 Lämna namn, mobilnummer och mejladress när du anmäler dig. 

Begränsat antal platser. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19. 

Entré 50 kr för medlemmar och 70 kr för icke medlemmar. Vi har valt att slopa fikat och medlemslotteriet denna gång.   

 

 


