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Odlingsåret 2016 är här!
I din hand håller du vårens program och vi hoppas det finns något för 
dig i det. Som du ser ordnar Trädgårdssällskapet flera aktiviteter och 
tipsar om sådant som andra arrangerar. Våra egna aktiviteter har en 
kontaktperson och det finns alltid kaffe och te med tilltugg om inget 
annat anges.

Tillsammans med vårprogrammet får du

•        Kallelse med dagordning till årsmötet den 7 mars. Övriga      
 årsmöteshandlingar finns tillgängliga i årsmöteslokalen.

•  Inbetalningskortet för 2016 års medlemsavgift. Avgiften är  
 275 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för familje- 
 medlem. Du kan också betala till Riksförbundet Svensk Träd-  
 gårds plusgironummer 1215-3. Glöm inte ange namn, adress  
 och att du tillhör Karlstads Trädgårdssällskap. Har du redan  
 betalat för 2016 bortser du från detta.

•  Informationsbladet Bli medlem, om du vill rekommendera  
 Karlstads Trädgårdssällskap till någon du känner.

Ny webbplats och e-postadress
Vi har en helt ny webbplats, www. karlstadstradgardssallskap.se där 
du hittar information om Trädgårdssällskapet, kontaktuppgifter, nyhe-
ter, styrelseprotokoll och annat matnyttigt. 

Vi har också en ny e-postadress, karlstadsts@gmail.com, när du vill 
kontakta styrelsen via mejl.

Facebook
Karlstads Trädgårdsförening på Facebook är som tidigare kanalen för 
kommunikation med och mellan medlemmar och andra  
trädgårdsintresserade.
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FEBRUARI

Odla tidigt i egen varmbänk

Ingrid Larsson från Trädgårdssällskapet visar hur hon anlägger en 
varmbänk i sitt kallväxthus och hur det ser ut när det hela har startat. 

Varma och oömma kläder rekommenderas. Vi grillar något att äta 
utomhus över öppen eld. 
Föranmälan till Ingrid senast 16 februari, 070-533 39 16.

Tid och plats 
Torsdag 18 februari kl 17.00-18.30 
Vallgatan 6 i Vålberg 

TIPS I FEBRUARI 

Trädgård till tusen! Gunnel Carlsons trädgårdsturné kommer till 
Örebro den 9 februari. Lyssna på ett inspirerande föredrag och börja 
drömma om våren redan nu. Boka biljett på  
wwww.studieframjandet.se.
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MARS

Årsmöte i  
Karlstads Trädgårdssällskap
Medlemmarnas viktigaste möte! Vad vill du 
att din förening ska göra under odlingsåret 
2016? Vill du dela med dig av dina erfaren-
heter till andra? Kom till årsmötet med dina 
tankar om hur föreningens verksamhet kan 
utvecklas.

Vi har bjudit in Magnus Neldorin att in-
formera om biokolets nytta för mikrolivet och växtligheten och som 
kolsänka. Magnus producerar sin biokol utanför Kil. 

Med detta vårprogram följer kallelse med dagordning till årsmötet.
Kontaktperson Yngve Karlsson, 070-381 44 32.

Tid och plats
Torsdag 17 mars kl 18.00-20.00
PRO lokalen, Norrstrandsgatan 71

TIPS I MARS

Kyrkkaffe med trädgårdstema. Trädgårdsällskapet ordnar kyrkkaffe 
den 20 mars efter gudstjänsten i Domkyrkan. Kyrkkaffet serveras i 
Församlingshemmet, Västra Kyrkogatan 5, snett emot Domkyrkan. 
Vi ger en kort presentation av Karlstads Trädgårdssällskap i samband 
med kaffet.
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MARS

Beskär dina fruktträd
Är våren eller JAS-perioden 
den bästa tiden för beskär-
ning? I beskärningskursen 
får du veta mer om detta och 
annat för en lyckad beskär-
ning. 

Kursen inleds med två teore-
tiska träffar om beskärning-

ens grunder och frukter och växtskydd. Därefter blir det två praktiska 
övningsdagar. Grönt Kort-utbildad ledare och studiematerial ingår i 
kursen. Kontaktperson Ann Elgemark, 070-601 88 70.

Tid, plats och anmälan
Tisdag 1 mars och 8 mars, kl 17.30-20.00
Lördag 12 mars och 19 mars, kl 10.00-14.00
Tisdagar hos Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1 (Gjuteriet), Karlstad 
Lördagar meddelas efter kursstart.

Du anmäler dig på www.studieframjandet.se/Varmland och där finns 
också information om pris.
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MARS-APRIL

Låna frön

Nu kan du låna frön på biblioteket. Trädgårdssällskapen finns på 
stadsbiblioteket i Karlstad och biblioteket i Vålberg och informerar 
om växter och sådd. Du lånar helt gratis och lämnar sedan in frön som 
du skördar till hösten. Kontaktperson Ingrid Larsson 070-533 39 16.
Blir du fikasugen finns det fiakställen i eller nära båda biblitoken. 

Tid och plats
Lördag 12 mars kl 10.00-16.00 Karlstads stadsbibliotek
Måndag 14 mars kl 16.00-18.00 Vålbergs bibliotek
Torsdag 7 april kl 16.00-18.00 Vålbergs bibliotek

TIPS I APRIL

Gör ditt eget fruktträd. Gå en kurs i ympning den 12 april kl 18-21 
eller 14 april kl 15-18 hos Sven Levin, Torpet, Spässerud. Begränsat 
antal platser. Anmälan och mer information på www.apelkonsult.se.

Nordiska Trädgårdar. Genomförs den 21-24 april på Stockholms-
mässan. Rabatt för medlemmar! Studiefrämjandet ordnar bussresa 
tur och retur Karlstad den 23 april. Mer information finns på www.
nordiskatradgardar.se och www.studiefamjandet.se. 
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MAJ

Trädgårdsbesök i maj
Kerstin och Yngve Karlsson öppnar återigen sin trädgård för oss. 
Förutom blommor och bin blir det två stationer med följande teman:

1. Bygg ett eget vildbihotell och skaffa fler pol-
linatörer till din trädgårdsodling! 
Byggmaterial finns.

2. Välkomna insekter och spindeldjur som gör 
nytta i din odling!

Tid och plats
Lördag 21 maj kl 14.00
Örngatan 47 Karlstad

Kontaktperson Yngve Karlsson, 070-381 44 32.

TIPS I MAJ

Vårmarknad i Alster. Vid Alsters herrgård den 7- 8 maj kl 10-16. 
Karlstads Trädgårdssällskap deltar.

Trädgårdsamatörernas växtmarknad. Den 28 maj kl 10-13 i Karl-
stads koloniområde på Kroppkärr. Karlstads Trädgårdssällskap deltar 
med växtlotteri.
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JUNI

Trädgårdsbesök i juni
I juni är vi välkomna att 
titta in i familjen Edvards-
sons trädgård. I deras rad-
husträdgård på Herrhagen 
finns det plats för både 
människor och djur. 
Vi har en passion för 
buskrosor, medelhavsväx-
ter och små träd i krukor. 
Vissa skulle nog kalla oss 

för ”duttare”, men vi lever efter mottot att om en växt själv väljer en 
viss plats, så låter vi den växa just där, berättar Anne Marie.

Tid och plats
Onsdag 15 juni kl 17.30 
John Ericssonsgatan 33

Anmälan via mail till odette101@hotmail.se.  

TIPS I JUNI

Sunne Hem- och Trädgårdsdagar. Genomförs i Rottneros Park den 
4 juni kl 10-17 och 5 juni kl 10-16. Här finns mycket intressant för 
trädgårdsintresserade och Karlstads Trädgårdssällskap är förstås på 
plats. Mer information på www.sunnehemochtradgardsdagar.se. 
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JULI

Sommarträff
Visst vore det kul att träffa folk från andra trädgårdsföreningar i Karl-
stadsområdet! Hammarö Trädgårdsförening bjuder in till sin klubbstu-
ga på Djupsundet. Här kan vi ha picknick och grilla eller bara träffas. 
Närmaste granne är Djupsundets odlarförening så det finns mycket att 
titta på och prata om.

Ta med det du vill äta och dricka!

Tid och vägbeskrivning
Lördagen den 2 juli kl 15.00
Kör mot Hammarö Bruks-
hundsklubb på Djupsundsvä-
gen 9, Skoghall. Sedan leder 
skyltar dig rätt. 

Kontaktperson  
Holger Bryntesson,  
070-520 00 91. 

TIPS I JULI

Tusen trädgårdar. Den 3 juli är det dags för årets upplaga av Tusen 
trädgårdar. Mer information om evenemanget och vilka trädgårdar i 
Karlstadsområdet som deltar finns på www.tradgard.org/tusen.
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Vill du vara med och arbeta mer 
aktivt i Karlstads Trädgårdssällskap?

Vill du vara aktiv i någon av vårens aktiviteter, har du 
förslag till aktiviteter för höstens program eller vill 
du på annat sätt dela med dig av dina erfarenheter är 
du välkommen att höra av dig till styrelsen. 
Yngve Karlsson, 070-381 44 32.

Styrelsearbete är en viktig del i vårt sällskap, det är här vi 
utvecklar föreningen i den riktning som medlemmarna önskar. 
Intresserad? Hör av dig till karlstadsts@gmail.com så kontaktar 
valberedningen dig.

Missa inte dina medlemsrabatter!
Som medlem får du rabatt hos flera lokala företag, men också när 
du handlar på nätet. Information om detta, länkar till andra träd-
gårds- och odlarföreningar i närområdet och tips om nya aktivite-
ter finns på vår webbplats www.karlstadstradgardssallskap.se.

Har du bytt adress?
Har vi aktuella kontaktuppgifter till dig? Meddela oss om du bytt 
postadress eller e-postadress. Vår nya e-postadress är 
karlstadsts@gmail.com.


