
 

 

 

Vårprogram 

2017 

  



Äntligen vår! 

I väntan på att få sätta fingrarna i jorden vill Trädgårdssällskapet fresta 

med några aktiviteter. Vi ordnar egna, deltar i andras och tipsar om 

sådant vi tror att du är nyfiken på. Säsongen avslutar vi med en 

sommarträff tillsammans med medlemmar från andra odlarföreningar i 

Karlstadsområdet. 

Vi börjar med föreningens årsmöte och hoppas förstås att du har 

möjlighet att komma. 

 

Årsmöte med fröer och lökar 

Har styrelsen skött sig? Vilka vill du rösta in i nästa styrelse? Vad vill 

du att din förening ska göra det kommande året? Vill du vara mer aktivt 

i någon föreningsaktivitet? Har du tips och idéer som du vill dela med 

dig av? Eller är du helt enkelt väldigt nöjd med din förening? 

I samma kuvert som vårprogrammet får du också kallelsen med 

dagordning till årsmötet. 

Vi har också bjudit in Izabella Pettersson från Torse Trädgård att sälja 

nyhemkomna fröer och lökar. Ett exklusivt tillfälle för alla medlemmar 

att förse sig inför odlingssäsongen. 

Varmt välkomna till årsmötet. Din röst är viktig! 
 

Tid och plats 

23 mars kl 18 

PROs källarlokal,  

Norrstrandsgatan 71 

Kontakt 

Yngve Karlsson: 070-381 44 32  



Vårvinterbeskärning  

Unga träd kan gärna beskäras den  

här tiden på året. De behöver komma 

igång och växa till sig och får en 

extra skjuts av att beskäras under 

vårvintern. 

Det är inte bara när utan också hur 

man beskär som spelar roll och för 

en del träd är vårvinter inte alls den 

bästa tiden. 

  

Tid och plats Anmälan 

Söndag 5 mars, kl 11-13 Ann Elgemark:            

Karlstads koloniträdgård elgemark@live.se  

Kroppkärr eller 070-601 88 70 

 

Låna frön på biblioteket  

Vill du ha nya blommor eller grönsaker i trädgården 

eller på balkongen i sommar? Då kan du låna frön på 

biblioteket - gratis. Trädgårdförening finns på plats 

och svarar på frågor om odling. Vi hoppas förstås att 

du vill lämna in frön på biblioteket i höst från växter 

du vill dela med dig av till andra. 

Tid och plats 

Lördag 18 mars, kl 10-13  Måndag 20 mars, kl 16-18 

Stadsbiblioteket i Karlstad  Biblioteket i Vålberg 

Kontakt 
Ingrid Larsson: 070-533 39 16 



Besök i Stolpens Trädgård 

 

Nu drar planteringssäsongen igång på allvar. Och det behövs inte bara 

nya plantor, även lite inspiration kan vara fint. Följ med till Stolpens 

trädgård för en specialvisning av en av ägarna, Jonas Grund. Under en 

timme innan han öppnar butiken presenterar han deras visningsträdgård 

och berättar om växterna och hur man får dem att trivas. Sedan kan du 

som medlem passa på att handla växter till tio procents rabatt. 

Vi försöker ordna samåkning, så anmäl er gärna. 
 

Tid och plats 

Söndag 30 april, kl 10 

Stolpens trädgård, mitt emot Statoilmacken vid E18 mellan Karlstad 

och Kristinehamn. 

Kontakt 

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

mailto:oraberg@gmail.com


Besök trädgårdsdesignerns  

egen trädgård  

 

 
 

En trädgårdsdesigner hjälper andra att få bra struktur i sina trädgårdar. 

Men hur gör en trädgårdsdesigner med sin egen trädgård?  

Linn Malmén utbildade sig till trädgårdsdesigner för några år sedan och 

håller nu på att göra om sin trädgård i grunden. Följ med hem till henne 

och se och hör vilka val hon har gjort. 

 

 

 

Tid och plats 

Tisdag 30 maj, kl 18  

Ulvsby-Åstorp 324 (på vägen in mot Åstorps Gårds Handelsträdgård) 

 

Anmälan 

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

mailto:oraberg@gmail.com


Följ med oss på en dagstur till 

pionernas förlovade land 

 

Vi gör en gemensam resa till Pionisten i Mariestad för att njuta av 

blomsterprakt och lyssna på föredrag och odlingsråd bland ca 200 

sorters pioner. Kaffe och kaka ingår men ta gärna med egen matsäck 

också. På hemvägen besöker vi Klockargårdens handelsträdgård, ca 

 2 mil söder om Kristinehamn. Vi får 10 procent rabatt på allt vi köper.  

Bussen utgår från parkeringen mellan Sundstagymnasiet och 

Norrstrandskyrkan i Karlstad (gratis bilparkering). Den stannar även 

vid busstationen i Kristinehamn om intresse finns.   

Tid och avgift 

Lördag 17 juni, bussen avgår kl 9, åter i Karlstad ca kl 17. 

150 kr för bussresa, inträde och fika, betalas kontant vid bussen. 
 

Anmälan senast 25 maj 

Anne Marie Edvardsson: odette101@hotmail.se eller 079-33 75 100 

Ange var du vill kliva på och av bussen.  



Sommarträff för odlare och 

trädgårdsälskare 

 

För andra året i rad blir det en sommarträff för medlemmar i alla 

trädgårdsföreningar i Karlstad med omnejd.  

Denna gång är Karlstads Trädgårdssällskap värd för träffen. Förutom 

erfarenhetsutbyten, picknick och trevligt umgänge är det ett tillfälle att 

prata om hur föreningarna kan samarbeta med olika programverksam-

heter. En guidad tur genom koloniträdgården på Kroppkärr är också 

något att se fram emot.  

Förhoppningen är att sommarträffen blir en tradition med olika värdar 

år efter år. 

Tid och plats 

Onsdag 5 juli, kl 17. Ta med det du vill äta och dricka! 

Karlstads koloniträdgård, Kroppkärr 

Anmälan 

Holger Bryntesson: holger@bryntesson.org eller 070-520 00 91   

mailto:holger@bryntesson.org


Vårens aktiviteter 

Mars  Anmälan 

5 Vårvinterbeskärning ja 

18 Låna frön på biblioteket – Karlstad nej 

20 Låna frön på biblioteket – Vålberg nej 

 
April 

6-9 Tips: Nordiska Trädgårdar se mer info 

30 Besök Stolpens Trädgård för samåkning 

 
Maj 

27 Tips: Trädgårdsamatörernas växtmarknad se mer info 

30 Besök trädgårdsdesignerns egen trädgård ja 

 
Juni 

17 Dagstur till pionernas förlovade land och senast 

Klockargårdens handelsträdgård 25 maj 

 
Juli 

5 Trädgårdssällskapets sommarträff ja 

 

Vid de aktiviteter som vi ordnar själva finns det alltid fika med tilltugg 

om inget annat sägs. 

Mer information 

Besök oss på karlstadstradgardssallskap.se för fler tips, mer informa-

tion, besökstips och medlemsrabatter. Meddela oss om du bytt 

postadress eller e-postadress. Du når oss på karlstadsts@gmail.com 

 

 

 


