
Trollhättans Trädgårdsförening Program 2021  
(vi har haft program efter hur smittspridningen och restriktionerna varit) 

 

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 

_______________________________________________________________________________________________ 

Söndag 13 juni* 

Grupp 1: kl.13:00 - 15:30 

Grupp 2: kl.16:00 - 18:00 

Trädgårdsbesök med växtförsäljning Öventorp Kvarnängen 5, 46192 Trollhättan.  

Christina har en trädgård full med växter, framför allt perenner och ett växthus. Hon har också flera bikupor, därför 

finns det också många växter som bina tycker om. Christina har alltid något projekt på gång, det blir en överraskning 

vad som sker just nu. 

Lena Karlsson och Åsa Karnéus säljer växter som du kan betala med swish eller kontant. 

Under dagen kan du ställa frågor till våra trädgårdsexperter Roger Viklund och Kjell Sjöberg, kända från Radio 

Trollhättan med programmet Trädgårdssnack. Lyssna gärna här  

Naturligtvis har vi också ett lotteri med chans att vinna växter m.m. Dessutom har du chans att vinna en liten tävling 

som vi ordnar i trädgården. 

Fikakorgen tar du med själv. För att försäkra dig om något att sitta på så tar du gärna med egen stol. 

OBS! För att delta behöver du anmäla dig till Ammii Asplund. Vi kommer att dela upp dagen i två grupper. Grupp 1 

mellan kl. 13:00-15:30, grupp 2 mellan 16:00-18:00 Mobil: 0704-39 36 89 eller 

sekreterare@trollhattanstradgardsforening.se Max 25 personer per grupp så det är först till kvarn som gäller. 

_______________________________________________________________________________________________ 

23 september kl. 18:00 - 19:30* 

Trädgårdsbesök Velandavägen 29, 461 98 Trollhättan (gamla Konsum i Velanda) 

Vi besöker Göran och Savoi Sjöberg, Velanda. Som har en stor trädgård med bland annat tre dammar, många 

ovanliga träd och buskar. Egen fika medtages som intas i trädgården. De tänder upp en grill så möjlighet finns för den 

som vill grilla medhavd korv. 

Parkeringsmöjligheter är begränsade så för er som kan och vill samåka är det bra. 

_______________________________________________________________________________________________ 

14 oktober kl. 18:30* 

Årsmöte Trollhättans Missionskyrka, Klintvägen 4 

Efter årsmötesförhandlingarna välkomnar vi Anders Lunneryd som visar bilder och berättar om sin odling av 

spannmål med många olika mjölsorter och äppelsorter. Anders har med mjöl och ev. äpple till försäljning. Betalas 

kontant eller med swish. 

60 kr/medlem, 80 kr/ej medlem Fika ingår i entréavgiften.  

Anmälan krävs, senast 13/10 till sekreterare@trollhattanstradgardsforening.se eller ring/sms 0704-39 36 89 
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Torsdag 2 december kl. 18:30* 

Julfest Trollhättans Missionskyrka, Klintvägen 4, Trollhättan 

Som vanligt blir det gröt, skinksmörgås och kaffe med kaka.  

Bland annat sjunger vi julsånger, löser quiz och har lotterier.  

80 kr för medlem, 100 kr för icke medlem. 

Anmälan senast 29 november till sekreterare@trollhattanstradgardsforening.se eller ring/sms 0704-39 36 89 

Vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Trädgårdssnack Radio Trollhättan 

Tillsammans med Radio Trollhättan har vi radioprogrammet Trädgårdssnack. Varje program har ett tema.  

14 maj kl. 14:00 Gräsmattor och plantering av träd och buskar. 

28 maj kl. 14:00 Bin och andra pollinatörer, samt lämpliga dragväxter för vår trädgård. 

11 juni kl. 14:00 Sommarblommor och andra utpanteringsväxter. 

3 september kl. 14:00 Samla frön – Bevara dina favoritväxter. 

17 september kl. 14:00 Fruktträd för trädgården – Skördetid. 

1 oktober kl. 14:00 Beskäring av frukt- och prydnadsträd. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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