
Trollhättans 
Trädgårdsförening 
Program våren 2022 
Nedan följer programpunkter för vårens alla aktiviteter. 
Boka in i kalendern och följ med på en givande vår och sommar!  
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                           www.trollhattanstradgardsforening.se  

_______________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 21 april kl. 18:30*    Plats: Missionskyrkan 

Årsmöte och föreläsning 
Efter årsmötesförhandlingar håller Peter Birkenmeier 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. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Söndag 1 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 ditt medlemskort för att få rabatt. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 12 maj kl. 18:00*    Plats: Vårviks Gård 

Besök på Vårviks Gård, guidad visning 

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 21 april i år. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Söndag 22 maj kl. 13:00-18:00*                 

Trädgårdsbesök med guidad visning  

kl. 14-15 Trädgårdsbesök hos Roger Patriksson, Gullered 6, 46192 Trollhättan. Hos Roger bjuds vi på olika träd, buskar och 

perenner. En fin uppväxt trädgård där det även finns bikupor och en damm med fiskar. 

kl. 13-18 Trädgårdsbesök hos Christina Karlsson, Öventorp Kvarnängen 5, 46192 Trollhättan  

Christina har en sagoträdgård med mycket blommor, buskar och träd. Här kan du ställa frågor om växter hos våra experter Kjell 

och Roger, lotteri och växtförsäljning. 

kl. 15-18 Trädgårdsbesök hos Åsa Persson, Enered 3, 46192 Trollhättan.  

Åsa startade sin trädgård från ingenting och har på några år fått till en vacker trädgård. En damm finns också. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Lördag 18 juni kl. 10:00-13:00*    Plats: Lunnebergs bygdegård, 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. 

 

 

mailto:sekreterare@trollhattanstradgardsforening.se
http://www.facebook.com/Trollhättans-Trädgårdsförening
http://www.trollhattanstradgardsforening.se/


Onsdag 29 juni kl. 18.30*    Plats: Fåfängan Långared                

Trädgårdsbesök med guidad visning 

Eva Böhlin Andreasson, Fåfängan Långared guidar oss i sin mycket vackra 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. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Söndag 3 juli kl. 11:00-17:00*    Plats: Sjuntorp och Upphära  

Trädgårdsbesök med guidad visning 

kl. 11-14 Maj-Britt Freiholtz Kalvhed Ugglegården 46197 Sjuntorp, 0768-20 92 21. Stor trädgård, stort växthus, damm, 

surjordsparti, massor av udda perenner, buskar, träd, rosor och taklöksstjärna. 

kl. 13-17 Lena Karlsson, Örtmaden, 461 99 Upphärad. 0737-75 13 07. Skogsträdgård, perenner, buskar, växthus och krukväxter. 

Växtförsäljning. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Söndag 28 augusti kl. 13:00-17:00*  Plats: Öventorp Kvarnängen 5, 46192 Trollhättan 

Trädgårdsbesök med guidad visning 

Christina Karlsson, Öventorp Kvarnängen 5, 46192 Trollhättan  

Vad har hänt i Christinas trädgård sedan vi var där i maj? Christina har en sagoträdgård med mycket blommor, buskar och träd. 

Växtförsäljning. Här kan du ställa frågor om växter hos våra experter Kjell och Roger, lotteri och växtförsäljning. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Trädgårdssnack radioprogrammet som sänd varannan fredag kl. 17:00 på Radio Trollhättan 90,6 MHz 

Föreningens ordförande Roger Viklund pratar trädgård och ibland har han med sig gäster som hjälper till.  

11/3 Försådd av grönsaker - Jord, Metoder & Tidpunkter.     

25/3 Förökning av rumsväxter - Tips & Trix.    

8/4 Kompostering av trädgårdsmaterial - Metoder, Nytta & Användning. 

22/4 Perenna grönsaker - Spännande arter & sorter. 

5/5 Nötträd för trädgården - Spännande arter & sorter. 

19/5 Ev. reportageprogram där vi besöker en trädgård 

2/6 Lyssnarnas frågespecial. 

Med reservation för att datum kan ändras. Alla program går att lyssna på i efterhand i tre veckor via Radio Trollhättans arkiv. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 

 

 
 

  

Programgruppen består av: Lena Karlsson och Grazyna Göransson 

 

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. 

Nisses växter 10 % på växter ute 

+ krukväxter, jord och gödning. 

 

 

När du visar upp ditt medlemskort får du rabatt på utvalda produkter 
hos: 

 

Utegolv AB 10 % gäller ej 

maskiner, bensin och tjänster. 
Hitta fler rabatter på 

www.tradgard.org 

 

Trollhättans Trädgårdsförening samarbetar med 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Har du betalat din medlemsavgift för 2022?  

Om du tappat bort din faktura är det bara att höra av dig till oss så skickar vi en ny. 

http://www.tradgard.org/

