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Äntligen skördetid!

Vårens hänryckning och sommarblommornas tid är över. Hösten är en 
högtid för många odlare – det är nu vi skördar det vi odlat. Det är mustigt 
och färgrikt, det är mycket av allt för både gom och öga. Visst kan det 

kännas melankoliskt att det är över nu. Men hösten är också en tid att förbereda 
nästa odlingssäsong. Det tar verkligen aldrig slut för en odlare. Visst är det härligt 
att odla!

Du håller Trädgårdssällskapets höstprogram i din hand. Här presenterar vi 
de aktiviteter vi själva ordnar. Det finns också andra trevliga aktiviteter med 
trädgårds- och odlingsteman som andra ordnar. Vi sprider information om det 
vi känner till på vår webbplats karlstadstradgardssallskap.se och Facebooksidan 
Karlstads Trädgårdssällskap. Hör gärna av dig till oss med dina tips! Skicka till 
karlstadsts@gmail.com eller ring ordförande Yngve på 070-381 44 32.

EFTERLYSt

@
Vi skulle hemskt gärna vilja be er om era mejladresser. Vi gör två program per år som vi skickar ut med brev. Men det händer att vi får erbjudanden till er medlemmar med kort varsel och då når vi bara ut till en mindre del av er. Det kan handla om rabatter hos företag, intressanta föreläsningar till specialpris eller oplanerade men spännande trädgårdsbesök.För att inte missa det, skicka din mejladress till 

karlstadsts@gmail.com
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De odlar mat 
och gemenskap
mitt i staden 
Odla grönsaker mitt i stan? Javisst, det 
går alldeles utmärkt! 2013 inleddes ett 
samarbete mellan Karlstads kommun 
och Studiefrämjandet Värmland/
Bergslagen för att skapa en stadsodling 
centralt i Karlstad.

Odlingen placerades i stadsdelen Viken 
i anslutning till Stadsträdgården. Tolv 
personer som bor i området odlar nu 
grönsaker och blommor i de stora 
odlingslådorna.

Vid vårt besök kommer vi att guidas 
runt i odlingarna och vi får höra 
berättelsen om hur de kom till. Vi får 
veta hur det är att odla mitt i stan och 
hur man löser de praktiska utmaningar 
som det för med sig.

Tid och plats 
31 juli kl 18 vid odlingarna i Viken. Kommer du i bil på Sjömansgatan ser du dem 
framför husen på norra sidan av vägen. Kommer du till fots eller på cykel kan du 
åka nedför Stinsgatan och fortsätta i dess förlängning ut i parken.

Anmäl dig till
Odd Råberg, 070-453 57 60, oraberg@gmail.com



Tomatodlaren som maxar hemma
Till vardags arbetar Anneli Romany med affärsutveckling för värmländska 
matföretag, men även privat har hon ett stort intresse för mat. För några år sedan 
bestämde hon sig för att försöka maximera sin tomatskörd hemma. Då gäller det 
att ge tomaterna de bästa förutsättningarna – och att börja tidigt. Hon intresserar 
sig också för äldre tomatsorter och ser till att ta fröer för att bevara och sprida 
dem. I år odlar hon runt 80 olika sorter. Vid träffen berättar Anneli om allt detta 
och hon tipsar om sådant som har fungerat bra hos henne.

Tid och plats 
17 augusti kl 18, Åshammargatan 6, Södra Kroppkärr i Karlstad

Anmäl dig till 
Odd Råberg, 070-453 57 60, oraberg@gmail.com
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Aris himmelska 
ätbara trädgård
Ekologiska fröer och sättpotatis hämtar 
Ari Himmel från Tyskland medan 
gödseln kommer från egna hästar som 
bara går på grönbete och aldrig äter 
något annat än gräs och eko-hösilage. 
Allt tillsammans plus lite arbete 
ger en massa väldigt välsmakande 
ekologiska grönsaker som gör gården 
självförsörjande och mer därtill.

Vårt besök börjar i kaféet där Ari 
berättar om gården samtidigt som 
vi passar på att ta en fika. Det blir 
rundvandring genom trädgårdarna och 
sen bjuder gården gärna på lite ätbart 
från den himmelska trädgården. 
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Tid och plats 
Söndag 10 september kl 11. Kör väg 63 mot Filipstad, förbi Ulvsby och 
Vallargärdet, ta vänster vid avtagsväg mot Forshaga, kör 2,2 km till Mimulus 
Gård. 

Anmäl dig till 
Holger Bryntesson, 070-520 00 91 eller holger@bryntesson.org. Hör av dig till 
Holger om du vill samåka. 



Fira äpplets dag i Mariebergsskogen
Det blir en mängd aktiviteter där äpplet står i centrum. Äppelutställning, 
sortbestämning av pomolog och du får lära dig mer om värmländska äpplen. Vi 
visar äppelmustning och det blir försäljning av äppelprodukter. Naturums kafé har 
äppeltema och ordnar tipspromenad på samma tema. Testa din talang i bågskytte à 
la Wilhelm Tell. Ta med barn och barnbarn, det här blir en riktig familjefest!

Till äppelutställningen vill vi ha äppelbidrag från er medlemmar. Mer info om 
detta kommer via mejl och på vår webbplats.

Tid och plats 
Söndag 24 september kl 11–17 i Mariebergsskogen vid Naturum 

Kontaktpersoner 
Ann Elgemark, elgemark@live.se eller 070-601 88 70
Anne Marie Edvardsson, odette101@hotmail.se eller 079-33 75 100 

Äpplets dag är ett samarrangemang mellan Karlstads Trädgårdssällskap och 
Mariebergsskogen. Fika finns att köpa i kaféet.
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Fröbytarkväll med soppa
Ta med ditt överskott av fröer och byt till dig sådant du inte har. Och var 
förutseende! Börja samla in och torka dem redan under sensommaren. Ta gärna 
med ditt överskott av fröer till träffen. Dem låter vi bilda grunden för nästa års 
”låna frön på bibliotek” som blev en riktig succé.
Den här träffen är säsongens sista och vi bjuder på en smarrig soppbuffé.

Karlstads Trädgårdssällskap lyfter på trädgårdshatten och tackar alla medlemmar 
för 2017 års säsong!

Tid och plats
Torsdag 16 november kl 18 i PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71

Anmäl dig till
Ingrid Larsson, 070-533 39 16, ingrid@uni-ide.se
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Juli  Anmälan
31 Stadsodlarna i Viken ja

Augusti
17 Besök tomatodlaren ja

September
10 Aris himmelska trädgård ja
24 Äpplets dag i Mariebergsskogen nej

November
16 Fröbytarkväll och säsongsavslutning ja
 med soppbuffé

Fika
Vid de aktiviteter som vi ordnar själva finns det alltid fika med tilltugg om inget 
annat sägs.

Mer information – och kontakta oss
Besök oss på karlstadstradgardssallskap.se för fler tips, mer information, 
besökstips och medlemsrabatter. Meddela oss om du bytt postadress eller 
e-postadress. Du når oss på karlstadsts@gmail.com och på 070-381 44 32.

Höstens aktiviteter

Karlstads Trädgårdssällskap …
… är en del av … samarbetar med … ingår i


