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Innehåll
AUGUSTI
16 Besök kollektivt växthus  Anmälan
23  Besök ett drömväxthus   Anmälan
24 Låt barnen vara med

SEPTEMBER
10 JAS-beskärning  Anmälan 
15 Med en enkel tulipan...

OKTOBER
6 Odla hela året med Farbror Grön  Anmälan 

NOVEMBER
1 Bot eller sot?
8 Bokashikompostera hela året
10 Från frö till soppa

Alla våra träffar är ungefär två timmar och det finns alltid kaffe, te och 
tilltugg om inget annat anges.
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Härliga hösten är här!
Nu är tiden att skörda frukterna av vårens flit. I Trädgårdssällskapets 
höstprogram bjuder vi på flera aktiviteter och hoppas att de inspirerar 
till nya planer för trädgården och odlingarna. Kanske är det dags för 
det där växthuset eller varför inte göra egen kompost under hela långa 
vintern.

Tips juli-september
Vi vill också tipsa om några andra trevligheter med trädgårdstema. På 
vår facebooksida, Karlstads Trädgårdssällskap, lägger ut fler tips om 
sådant som är på gång.

3 juli är det dags för Tusen trädgårdar. Läs mer på tradgardsriket.se
30 juli är det öppen Trädgård hos Kerstin och Yngve i Villa Furuvik, 
Lundsberg. Har du inte varit där, så passa på, det är kanske sista som-
maren de ordnar detta. Läs mer på villafuruvik.se.

10 augusti kl 17 har Trädgårdsamatörerna trädgårdsträff i den stora 
trädgården hos Ann-Britt Höglund, Mosstorp 203, Karlstad och Träd-
gårdssällskapets medlemmar är särskilt välkomna.

20 augusti är det Trädgårdsamatörernas växtmarknad kl 10-13 i Karl-
stads koloniområde på Kroppkärr. Trädgårdssällskapets är på plats 
med sitt lotteri där det är svårt att inte vinna.

25 september är det Äpplets dag, en ny nationell temadag som firas i 
hela landet. I Karlstad ordnar Naturum i Mariebergsskogen tipsprome-
nad med äppeltema. Trädgårdsällskapets planer för Äpplets dag är inte 
klara när detta program trycks. Håll utkik på vår webbplats -  
karlstadstradgardssallskap.se - när det närmar sig!
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AUGUSTI

Besök kollektivt växthus

Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet i Karlstad har byggt ett 
64 kvadratmeter stort växthus på sin gemensamma mark. I växthuset 
finns både egna små odlingslotter och en större gemensamhetsodling. 
Vid besöket berättar eldsjälarna om tankarna bakom projektet och om 
hur det genomfördes.

Tid och plats
Tisdag 16 augusti kl 18
Skaldens gata 65

Anmälan: Odd Råberg: oraberg@gmail.com eller 070-453 57 60
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AUGUSTI

Besök ett drömväxthus

Foto: Lina Malmén
 

Många drömmer om ett växthus med klassiskt murad grund. Anneli 
och Anders Gräsberg lät det inte stanna vid en dröm. Med tegel från 
en gammal ladugård murade de upp en grund till sitt drömväxthus. 
Följ med till Alsters kyrkby och låt dig inspireras!

Tid och plats
Tisdag 23 augusti kl 18
Alsters kyrkby 225, Karlstad

 
Anmälan: Odd Råberg på oraberg@gmail.com eller 070-453 57 60
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AUGUSTI

Låt barnen vara med

Ruds Parklek har trädgårdsodling som ett av sina verksamhetsteman. 
Vi kommer att få en rundvandring i odlingarna, se på odlingslotter och 
växthus. Vi får givetvis träffa barnen som odlat under sommaren.

Tid och plats
Onsdag 24 augusti kl 18
Ruds Parklek (Ruds centrum)

Kontaktperson: Holger Bryntesson, 070-520 00 91
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SEPTEMBER

JAS som i juli, augusti, september
De här månaderna 
är tiden att beskära 
stenfruktsträd, som 
körsbär och plom-
mon. Det är också 
en bra tid att beskära 
äppel- och päronträd. 
Vid den här träffen 
får du veta varför just 
JAS-perioden är så 
bra och du får en del 
praktiska tips om hur 
man gör.

Tid och plats
Lördag 10 september kl 10
Koloniträdgården på Kroppkärr, vägbeskrivning får du vid anmälan.

 
 
Anmälan: Ann Elgemark på elgemark@live.se eller 070-601 88 70
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SEPTEMBER 

Med en enkel tulipan...

Varför blommar vissa tulpaner bara en gång medan andra kommer 
igen år efter år? Vad är en botanisk tulpan? När är det bäst att sätta 
lökarna? Kom och ta del av ett anspråkslöst föredrag och dela gärna 
med dig av dina egna erfarenheter och bästa tulpantips. Om intresse 
finns så gör vi en gemensam beställning av tulpanlökar.  
 
Tid och plats
Torsdag 15 september kl 18
Rum 216 på Gjuteriet, Herrhagen

Kontaktperson: Anne Marie Edvardsson, odette101@hotmail.se



9

OKTOBER

Odla hela året med Farbror Grön
Vad kan man göra med 
skörden? Hur funkar vin-
tersådd och vad är serie-
odling?

Johannes Wätterbäck, den 
ena hälften av duon bakom 
bloggen Farbror Grön, 
berättar om hur du kan 
maximera odlandet.  
Johannes och hans sambo 
Theres Lundén odlar ätbara 
växter överallt, i staden, på 
landet, inomhus, utomhus, 
i källare och på ett tak, 
själva och tillsammans med 
andra. Duon har också skrivit boken Alla fingrar gröna – Handbok i 
konsten att odla sin egen mat.

Studiefrämjandet och Karlstad Trädgårdssällskap hälsar alla välkomna 
till den här inspirerande kvällen!

Tid och plats
Torsdag 6 oktober kl 18 
Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Herrhagen 
Entré 50 kr för medlemmar och 75 kr för övriga.

Anmälan: studieframjandet.se/varmland
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NOVEMBER

Bot eller sot
I naturen och i våra parker 
och trädgårdar finns en rad 
växter som är giftiga, men 
som också kan användas som 
läkemedel. Hur farliga är de 
egentligen? Behöver vi vara 
rädda för att odla dem? Kom 
och lyssna på ett föredrag där 
vi går igenom hälsosamma 
och ohälsosamma egenskaper 
hos ett axplock av våra kända 
och älskade växter.
 

Tid och plats
Tisdag 1 november kl 18
Rum 216 på Gjuteriet, Herrhagen

Kontaktperson: Anne Marie Edvardsson, odette101@hotmail.se
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NOVEMBER

Bokashikompostera hela året
 
En träff för dig som är igång eller vill börja 
kompostera med bokashimetoden.  Återslut 
kretsloppet och gör en insats för miljön 
samtidigt som du omvandlar ditt matavfall 
till prima gödning för både trädgård och 
krukväxter. Vi informerar om metoden, 
diskuterar och byter erfarenheter.

Tid och plats
Tisdag den 8 november kl 18
Kvarnstugan på Kvarnberget
Kontaktperson Billy Sundblad, 072-318 20 79. 

Från frö till soppa
Hösten är frösamlandets tid. Passa på att samla mogna frön från både 
blommor och grönsaker, torka dem och ta gärna med en del av din 
fröskatt till den här träffen. Här sorterar 
vi och packar i små påsar. Fröpåsarna 
blir stommen i vår aktivitet ’Låna frö på 
bibliotek’ under våren 2017. Vi avlutar 
kvällen och årets trädgårdssäsong med 
hemlagad soppa.

Tid och plats
Torsdag 10 november kl 18
PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71
Kontaktperson: Ingrid Larsson,  
070-533 39 16
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Gillar du Trädgårdssällskapet?

Då är det säkert fler som gör det. Känner du någon som nyss har blivit 
med trädgård, eller balkong? Någon som är intres-
serad av att odla och påta i jorden? Tipsa då denna 
någon om Trädgårdssällskapet, ta med hen till någon 
av våra träffar för att prova på vad en del av ett med-
lemskap är. Välkommen till oss i höst, både du och din 
gäst!

Mer information
Finns på vår webbplats, karlstadstradgardssallskap.se. Vi finns 
också på Facebook som Karlstads Trädgårdssällskap. Vill du kon-
takta oss i styrelsen är vår e-postadress karlstadsts@gmail.com

Tipsa oss!
Känner du till några intressanta trädgårdshändelser får du gärna 
berätta det för oss. Mejla oss så sprider vi dina tips via vår  
webbplats och Facebook.


