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Äntligen vår!

Våren står för dörren och många av er har säkert 
börjat köpa på er fröer för att vara redo när snön och 
kylan försvinner – men också för att det är så härligt 

att drömma. För så är det, att vara en trädgårdsmänniska 
är inte bara att odla – det är också att drömma, att lära sig och att 
inspireras. Att vara med i en trädgårdsförening är ett bra sätt att göra 
just det! 

Det här är Karlstads Trädgårdssällskaps vårprogram för 2018 och som du 
ser händer det en hel del. Men dyker tillfällen upp vill vi kunna fånga dem i 
flykten. Till exempel kanske det blir en magnoliavandring i vår. Då skickar vi ut 
information via mejl. 
Vill du ha våra mejlutskick skickar du ett mejl till karlstadts@gmail.com.

Är du inte medlem? 
Kanske har du fått det här programmet i näven när du besökte växtmarknaden.
Kanske stack en vän till dig det. 
Visst blir du sugen på att vara med!

Tidningen Hemträdgården
Som medlem får du sex nummer av tidningen Hemträdgården och vår- och 
höstprogram varje år. 

Föreläsningar
Som medlem kan du vara med på inspirerande föreläsningar och intressanta 
kurser. 

Trädgårdar och trädgårdsmöten
Som medlem får du möjlighet att träffa andra trädgårdsälskare och besöka 
intressanta trädgårdar. 

Rådgivning
Som medlem har du rätt till kostnadsfri rådgivning från Riksförbundet Svensk 
Trädgård.

Rabatter och erbjudanden
Som medlem har du rabatt på en lång rad platser och i en mängd butiker. 

Här anmäler du dig
www.karlstadstradgardssallskap.se/bli-medlem
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Besök jordfabriken 
Att göra jord är ett hantverk menar bröderna Nobel som tillverkar trädgårdsjord 
med känsla och komposterad kogödsel. Det hela startade på föräldragården 
Rölunda i Uppland och idag finns jordfabriker på flera orter. 

Följ med till Rölundas jordtillverkning i Vålberg där Jan Lundell guidar oss runt 
och berättar om tillverkningen och bjuder på fika.

Tid 
Onsdag 21 februari, klockan 18.00–20.00. 

Plats
Älvenäsvägen söder om E18. 
Det går att ordna samåkning från Karlstad.

Anmäl dig till
Ann Elgemark, 070-601 88 70, elgemark@live.se
Max 20 deltagare.



Odlare, lär känna din jord!
Behövs verkligen alla specialjordar? Hur ska en bra jord för sådd respektive 
drivning vara? Vad är en bra trädgårdsjord och hur förbättrar man en jord med 
dålig struktur och lågt näringsinnehåll?
Jord för odling i kruka, i urna och i våra trädgårdar är temat för kvällen när Tom 
Ericsson, hängiven odlare med bakgrund som växtnäringsforskare på SLU, delar 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

Tid och plats 
Torsdag 8 mars, klockan 18.00–20.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2, 
Karlstad (vid Inre hamn).

Entré 
75 kronor för medlemmar i Karlstads Trädgårdssällskap, 125 kronor för övriga. 
Betala kontant vid entrén, helst jämna pengar eller Swish. Fika ingår. 

Anmälan
Du anmäler dig på studieframjandet.se/varmland. Anmälan är bindande.
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Årsmöte med underhållning
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 med 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? 
Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet. Din röst är viktig! 
I samma kuvert som vårprogrammet får du också kallelse med dagordning till 
årsmötet.

Efter mötesförhandlingarna blir det underhållning med Rune Blidh – trubadur, 
poet och underhållare från Kristinehamn. www.runeblidh.se

Tid
Torsdag 15 mars, klockan 18.00.

Plats
PRO:s lokal, Norrstrandsgatan 71, Karlstad

Kontakt
Yngve Karlsson: 070-381 44 32
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Låna frön på biblioteket
Trädgårdssällskapet samarbetar med Stadsbiblioteket i Karlstad och 
biblioteket i Vålberg så att du kan låna frön till dina odlingar. Du lånar gratis 
och lämnar tillbaka till hösten när dina växter har levererat nya frön. Vi från 
Trädgårdssällskapet finns på plats och svarar på frågor om odling.

Tid och plats 
Lördag 17 mars, klockan 10.00–13.00, Karlstads stadsbibliotek
Måndag 19 mars, klockan 16.00–18.00, biblioteket i Vålberg 

17/3 & 19/3



21/5 & 26/5
Kurs i att gjuta
i betong
Vill du lära dig att gjuta fågelbad 
eller något annat i betong?
Margareta Sjöstrand kommer att 
lära oss detta i slutet av maj. Vi 
kan bara vara fem deltagare vid 
varje tillfälle, så om det blir många 
anmälningar får vi ha fler tillfällen. 
Material till gjutningen finns på 
plats och även rabarberblad. Vill 
du ha någon annan gjutform, så får 
du ta med det.
Vi kommer att gjuta vid första 
träffen och hämta resultatet en 
vecka senare.

Tid
Måndag 21 maj, klockan 18.00-
20.30, och lördag 26 maj, klockan 
10.00–12.30 (eventuellt fler 
tillfällen beroende på antalet anmälningar).

Plats
Koloniträdgården vid Steffens Minne. 

Kostnad
150 kronor (material ingår)

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



Tusen Trädgårdar!
Söndag 1 juli öppnar hundratals – kanske till och med tusen! – trädgårdsägare sina 
trädgårdar för besökare. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsons initiativ har under 
åren vuxit och närmar sig den magiska gränsen med 1 000 deltagare. 
En handfull värmländska trädgårdar har varit med, men ärligt talat är det ändå 
ganska glest i vårt län. Det får vi ta och ändra på!
Tycker du att det hade varit roligt att visa din trädgård? Anmäl den på 
www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018.
Känner du någon med en fin trädgård? Övertala henne eller honom att vara med!
Sista anmälningsdag är 1 juni.
Tusen Trädgårdar arrangeras i samarbete med vårt riksförbund Svensk Trädgård.
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Sommarträff för trädgårdsälskare
För tredje året i rad blir det en sommarträff för medlemmar i trädgårdsföreningar i 
den södra delen av Värmland. I år är det Kristinehamns Trädgårdsförening som är 
värd för träffen. Förutom erfarenhetsutbyten och trevligt umgänge med picknick, 
så är det ett utmärkt tillfälle att planera hur föreningarna kan samarbeta med olika 
programverksamheter som resor och dyra program.                                                                                                                            
Vi kommer att samåka till Kristinehamn.

Tid
Onsdagen 4 juli, klockan 17.00.

Plats
Platsen i Kristinehamn är ännu ej bestämd.

Avresa
Klockan 16.15 från Karlstad. 
Ta med det du vill äta och dricka!

Anmälan och vid behov av samåkning
Holger Bryntesson: holger@bryntesson.org, 070-520 00 91
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Dagstur till Lilla Trädgården 
och Rosengården i Nora
Vi gör en gemensam resa till Nora för att njuta av 
blomsterprakt i visningsträdgården Rosengården 
och eventuellt handla i handelsträdgården Lilla 
Trädgården.
Visningsträdgården omfattar ungefär en hektar 
inspiration! Ena delen är färdig, andra delen är 
under anläggning. Du kan gå i lugn och ro och njuta 
av allt som blommar och växer i en underbar miljö 
vid Norasjön.
I handelsträdgården hittar du trädgårdstillbehör 
och ett stort sortiment av perenner, buskar, träd, 
fruktträd, rosor, pioner, klätterväxter, barrväxter, 
häckplantor och dammväxter. 
Det finns möjlighet till fika och/eller lunch på 
platsen. Om man fikar eller äter så ingår inträde 
(25 kronor) i priset. Eget fika eller egen mat kan tas 
med och förtäras före eller efter besöket på Lilla 
Trädgården och Rosengården.

Avgifter
150 kronor för resan, betalas kontant vid bussen.
Inträde 25 kronor betalas på plats.

Tid
Lördag 14 juli. Bussen avgår klockan 9.00, åter i Karlstad cirka klockan 16.00.
Bussen utgår från parkeringen mellan Sundstagymnasiet och Norrstrandskyrkan i 
Karlstad (gratis bilparkering). Den stannar även vid busstationen i Kristinehamn 
om intresse finns. 

Anmälan senast 16 juni
Karlstads trädgårdssällskap: karlstadsts@gmail.com
Ange var du vill kliva på och av bussen. Ange även om du vill beställa fika och/
eller lunch.

Kontakt
Yngve Karlsson tel. 070-381 44 32
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22–25/3 Nordiska 
Trädgårdar
Trots att 
utomhussäsongen 
precis då har börjat 
vallfärdar tusentals 
trädgårdsentusiaster 
varje vår till en gigantisk 
hall utanför Stockholm. 
Varför? För att inspireras 
inför odlingsåret – och 
för att shoppa! 

26/5 STA Värmlandskretsens växtmarknad
Trädgårdsamatörernas växtmarknad på Kroppkärrs koloniområde är en av årets 
trädgårdshöjdpunkter i Karlstad, och traditionsenligt har vi ett växtlotteri på plats 
(bilden ovan).

27/5 Hemträdgårdens dag i Forshaga
På Hemträdgårdens dag i Folkets Park i Forshaga går det att fynda både 
prydnadsväxter och köksväxter – plus trädgårdsprydnader.

16–17/6 Trädgårdsfestivalen i Rottneros Park
I mitten av juni är det dags för Trädgårdsfestivalen i Rottneros. Då invigs årets 
idéträdgårdar och det finns en mängd utställare på plats.

15/7 Öppen trädgård med tidningen Land
Tidningen Land arrangerar varje år Öppen Trädgård där något hundratal 
trädgårdsentusiaster runt om i Sverige öppnar sina trädgårdar för besökare. Spana 
in www.land.se/oppentradgard och se om det finns någon i din närhet.

tips



Februari  Anmälan
21 Besök jordfabriken ja

Mars  
8 Odlare, lär känna din jord! ja
15 Årsmöte nej
17 & 19 Fröbibliotek nej

Maj
21 & 26 Kurs i att gjuta i betong ja

Juli
4 Sommarträff för trädgårdsälskare ja
14 Trädgårdsutflykt till Nora ja

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.

Vårens aktiviteter

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


