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Ett helt år med trädgård!
Efter att vi under flera år delat våra program i två delar, vår- och 
höstprogram, så gör vi nu ett försök med årsprogram. Det program 
som du nu har i din hand gäller alltså för hela året 2019.
Vi i styrelsen tror att det ger dig en bättre överblick och större 
möjligheter att planera ditt deltagande i de aktiviteter som intresserar 
dig vilka vi hoppas är många. Aktuella programpunkter är en 
blandning av föreläsningar, besök i privat trädgård, handelsträdgårdar 
och studiecirklar. En del av aktiviteterna har tagits fram i styrelsen och 
andra är tips/önskemål från medlemmar i vår förening. Är det någon 
programpunkt som du saknar så ge oss ett tips så kan vi titta på det 
inför nästa program.
En aktivitet är vårt årsmöte. Tyvärr så brukar inte årsmötena vara så 
välbesökta trots att det inte bara är årsmötesförhandlingar utan även 
trevliga aktiviteter. Och i år får vi välkommet besök från Riksförbundet 
Svensk Trädgård.
Valberedningen har redan gjort sitt jobb då. Så kom, umgås, fika och 
vinn fina växter!

Välkomna till ett nytt och spännande trädgårdsår!
Yngve Karlsson
Ordförande 

Ps Blomman på förstasidesbilden är en Halskråsdahlia Pooh.

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



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 vårt årliga 
program. 

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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Stadsträdgården som presentbok
Karlstads stadsträdgård är en riktig trädgårdspärla med mängder av spännande 
växter. Men någon bok om trädgården har inte funnits. Det tog Emelie Nilsson 
fasta på och skickade in ett medborgarförslag till kommunen med just den idén. 
Och kommunen nappade. Uppdraget gick till Inger och Per Berggrén som åtog sig 
att göra en presentbok med stöd av Anders Blomqvists gedigna dokumentation. 
Boken lanseras under våren men Inger och Per kommer till oss redan i februari 
och presenterar boken och berättar om hur de arbetade fram den.

Tid och plats
19 februari kl 18, Lagergrens gata 2, sal Skeppet, i Karlstad.

Anmäl dig till
Odd Råberg, oraberg@gmail.com, 070-453 57 60
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erbjudande
Karlstads Trädgårdssällskap har förbokat ett antal exemplar av boken som vi er-
bjuder till våra medlemmar till förlagspriset 240 kronor (butikspris beräknas bli 395
kronor). Antalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller! Anmäl intresse till
Odd Råberg, oraberg@gmail.com eller 070-453 57 60.



Resa till Åsby Hem och Trädgård
Årets första resa går mot Hallstahammar och Åsby Hem & Trädgård. Där får 
vi bland annat uppleva deras orkidévecka. Vi får också möjlighet att handla 
från deras stora utbud av växter och hemtextilier. Suger det i kaffetarmen finns 
möjlighet att fika bland blommor och blad i deras kafé.

Tid och plats
Lördag 9 mars. Avresa från Norrstrandskyrkan kl 9.00. Där finns gratis 
parkeringsplatser. Hemma cirka kl 17.30. Vi gör ett uppehåll vid Rasta i Arboga på 
hemvägen, för dem som vill äta något.

Kostnad
150 kr för medlem, 250 kronor för icke medlem.

Anmäl dig till
Solveig Lundberg, 070-511 93 98  eller solveig.warpnas@telia.com, senast 28 
februari.
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tips 23 mars
Henrik Zetterlund, hortikulturell intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, be-
rättar om sin trädgård på Kinnekulle. Platsen är Forshaga församlingshem den 
23 mars kl 14. Föreläsningen kostar 70 kronor för icke STA-medlemmar och kaffe 
ingår. Arrangör är STA Värmlandskretsen och medlemmar i Karlstads Trädgårds-
sällskap är välkomna.!



Årsmöte, fika och växtlotteri
Varje ideell förening ska ha ett årsmöte och det kan ju tyckas vara lite träigt och 
formellt. Därför kryddar vi det med besök av Ingrid Ekrem (den infällda bilden), 
Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör som berättar om förbundets 
arbete och vad som är på gång inför årets trädgårdssäsong. Vi piffar också upp 
vårt årsmöte med ett mycket generöst växtlotteri (bilden ovan visar ett vinstbord 
från ett tidigare årsmöte) och fika. Och du behöver inte vara orolig för att åka på 
något förtroendeuppdrag. Valberedningen har redan gjort sitt jobb då. Så kom, 
umgås, fika och vinn fina växter!

Tid och plats
Torsdag 14 mars kl 18, i PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71.

Anmäl dig till
Yngve Karlsson, yngve@yka.se, 070-381 44 32
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tips 21–24 mars
Nordiska Trädgårdar på Svenska Mässan i Älvsjö 21–24 mars är en av Trädgårds-
sveriges större arrangemang. Här samlas 350–400 utställande företag och här 
bjuds det på inspirationsutställningar och seminarier med experter, trädgårdspro-
filer och inspiratörer. 



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 6 april, klockan 10.00–13.00, Stadsbiblioteket i Karlstad
Måndag 8 april, klockan 16.00–18.00, Biblioteket i Vålberg
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tips 27 april
Tveta Trädgårdsdag är en inspirerande dag för trädgårdsintresserade som arrang-
eras 27 april kl 11–15 vid Tveta Bygdegård i Säffle kommun. Många utställare och 
försäljare kommer att finnas på plats.



Fjärilarna i trädgården
Mikael Skalstad har i många år fotograferat fjärilar och på frågan varför svarar 
han med glimten i ögat att det redan fanns så många duktiga fågelfotografer, 
medan konkurrensen i fjärilsnischen inte var lika hård. Men att han är genuint 
förtjust i dessa vackra insekter går inte att ta miste på. Han fotograferar dem flitigt 
och han gav nyligen ut boken Fjärilsmöten. 
Den 9 april kommer han till oss och berättar om fjärilar. Fokus ligger då på dem 
du finner i den egna trädgården. Han tipsar om bra fjärilsväxter och om hur du kan 
göra för att underlätta för fjärilar i trädgården. Du kan köpa boken i samband med 
föreläsningen.

Tid och plats 
Tisdag 9 april kl 18, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet

Kostnad
40 kronor för medlemmar, 60 för ickemedlemmar. Betalas kontant eller med 
swish vid entrén.

Anmäl dig till
Odd Råberg, oraberg@gmail.com, 070-453 57 60
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Studiecirkel: Gör din egen örtsalva
Efter succén med Gunilla Kvarnströms föreläsning om hjälp till självhjälp med 
örter har vi nu tillsammans med Studiefrämjandet satt samman en studiecirkel i att 
göra nyttiga salvor av örter i våra trädgårdar och ute i naturen. Gunilla kommer att 
vara cirkelledare. Studiecirkeln kommer att genomföras tre onsdagar i följd under 
maj månad.
Onsdag 8 maj: Hur man gör örtutdrag i olja, sprit och vinäger. Tillverkning av 
salva.
Onsdag 15 maj: Tillverkning av kådsalva. Myggmedel och sololja.
Onsdag 22 maj: Örtvandring i en trädgård.

Tid och plats
Onsdagarna 8, 15 och 22 maj kl 18–20.30, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad
Kostnad (inklusive materialkostnader): 570 kronor för medlemmar och 670 kronor 
för icke medlemmar.

Anmäl dig till
Gå in på www.studieframjandet.se och sök på ”Gör din egen örtsalva”.

8, 15 & 22/5



Besök i fascinerande trädgård
Vi besöker familjen Scherp som har en stor trädgård i Alster. De visar och 
berättar om täckodling, permakultur, bin och biodling med topplistkupor och 
om Hedemorahönor. Om vi vill kan de också berätta om den stora dammen och 
fiskarna i den och om bäcken som de har anlagt.
Tomten är på 6 000 kvadratmeter och innehåller bland annat en 
rododendronrondell, två köksträdgårdar på sammanlagt omkring 500 
kvadratmeter, två växthus på 10 respektive 40 kvadratmeter, tre dammar, en bäck 
och en mängd fruktträd och bärbuskar.
Det kommer att finnas tillgång till fika.

Tid och plats 
Lördag 15 juni kl 14. Hos Gun-Britt och Hans-Åke Scherp, Strandviksvägen 30 
Karlstad (Alster).

Anmäl dig till
Yngve Karlsson, yngve@yka.se, 070-381 44 32, senast onsdag 12 juni
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tips 26 maj
26 maj mellan kl 10 och 13 arrangerar STA Värmlandskretsen sin vårliga växt-
marknad på Kroppkärrs koloniområde. Här säljer både plantskolor och amatörer 
spännande trädgårdsväxter. Karlstads Trädgårdssällskap är med och säljer lotter 
till sitt växtlotteri.



Resa till Rolands plantskola
Söndag 4 augusti reser vi till Rolands Plantskola söder om Kristinehamn. Där 
finns perenner, buskar och annat intressant för våra trädgårdar. Vi får också 
möjlighet att göra inköp för grossistpriser. Vi är inbokade klockan 10.00.
Samling vid gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan klockan 09.00. Vi kommer 
att samåka i bilar.

Tid och plats 
Söndag 4 augusti, kl 9, gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan.

Kostnad
De som samåker delar bensinkostnaden för respektive bil.

Anmäl dig till
Holger Bryntesson, 070-520 00 91, holger@bryntesson.org, senast 2 augusti
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tips 24 augusti
24 augusti mellan kl 10 och 13 arrang-
erar STA Värmlandskretsen sin sen-
somriga växtmarknad på Kroppkärrs 
koloniområde. 
Här säljer både plantskolor och ama-
törer spännande trädgårdsväxter. 
Karlstads Trädgårdssällskap är med 
och säljer lotter till sitt växtlotteri.



Höstträff i trädgårdens tecken
För fjärde året i rad blir det en träff för medlemmar i alla trädgårdsföreningar i 
Karlstad med omnejd. Tidigare har vi haft dem mitt på sommaren, men eftersom 
många är på semester då väljer vi att lägga träffen tidigt på hösten.
Denna gång är Kils Trädgårdsförening värd för träffen. Förutom 
erfarenhetsutbyten och trevligt umgänge är det ett tillfälle att prata om hur 
föreningarna kan samarbeta med olika programverksamheter. Värdarna består 
med ved till grillen så vill du grilla tar du med dig grillmat. De bjuder på kaffe 
och kaka.

Tid och plats 
Söndag 8 september kl 15, motionsanläggningen vid Frykstahöjden. De som vill 
kan samåka. Vi samlas kl 14.30 vid gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan.

Anmäl dig till
Holger Bryntesson, 070-520 00 91, holger@bryntesson.org, senast 1 september
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några äppeltips
Har du annat för dig 22 september, då vi arrangerar Äpplets 
dag tillsammans med Mariebergsskogen, finns det fler tillfällen 
att fira denna fantastiska frukt. Mårbacka satsar stort och bju-
der den 7 september på sortbestämning, utställning, försäljning 
och en hel del annat äppelrelaterat. Öppettiden är 11–16 och 
entrén kostar 80 kronor. Mer information om programmet kom-
mer att finnas på www.marbacka.com när det närmar sig.



Vi firar äpplets dag
I år firar vi en av Sveriges populäraste frukter den 22 september i samarbete med 
Naturum i Mariebergsskogen. Det blir äppelutställning och sortbestämning, du får 
se hur mustning går till och det finns äppelprodukter att köpa. 
För äppelutställningen behövs många olika sorters äpplen. Du får mer än gärna 
bidra genom att lämna in äpplen till Naturum senast den 20 september kl 17. Lägg 
fem äpplen i en påse och märk den med vilken sort det är. Vet du inte sorten tar du 
med dina äpplen till pomologen.
Håll utkik på www.karlstadstradgardssallskap.se när det närmar sig.

Tid och plats 
Söndag 22 september. Holken i Mariebergsskogen. (Naturumhuset får nya fönster 
i september och flyttar därför sin verksamhet och hela äppeldagen till Holken.)

Anmäl dig till
Ann Elgemark om du vill bidra med äpplen till utställningen, elgemark@live.se, 
070-6018870
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Trädgård i norrsken & midnattssol
Mariana Mattsson, författare och mångårig krönikör i tidningen Hemträdgården, 
berättar hur hon odlar utifrån förutsättningarna, utnyttjar fördelarna till max och 
skapar en fantastisk trädgård i det lappländska klimatet med växter som toktrivs i 
midnattssolen – för att odla fjällnära, i skärgården eller i asfaltsdjungeln är kanske 
inte så stor skillnad som man kunde tro.
Vi arrangerar denna föreläsning tillsammans med Kristinehamns 
Trädgårdsförening.

Tid och plats
Tisdag 1 oktober kl 18, Lagergrens gata 2, sal Skeppet

Kostnad
90 kronor för medlemmar, 140 för ickemedlemmar. Betalas kontant eller med 
swish vid entrén.

Anmäl dig till
Odd Råberg, oraberg@gmail.com, 070-453 57 60
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tips 6 oktober
Under rubriken ”Azalean, den förbisedda blomman” föreläser Conny Assarsson i 
Kulturhuset Silvénska i Säffle i Säfflebygdens Trädgårdssällskaps regi. Han har en 
woodlandträdgård med många rhododendron och azaleor i Rydal i Västergötland. 
Föreläsningen hålls 6 oktober och startar kl 15. Priset är 100 kronor för oss som 
inte är medlemmar i Säffle Trädgårdssällskap.



Frörensning och avslutningssoppa
Vi behöver extrahänder till frörensningen. Därför bjuder vi på välsmakande soppa 
och alla frörensare får också med sig en rejäl laddning fröer hem som tack för 
insatsen.
Har du ett överskott av fröer så tar vi gärna emot dem. Och var förutseende! Börja 
samla in och torka dem redan under sensommaren. Ta gärna med ditt överskott av 
fröer till träffen. De blir grunden för nästa års ”låna frön på bibliotek” som blivit 
en riktig succé. 
Den här träffen är säsongens sista. Karlstads Trädgårdssällskap lyfter på 
trädgårdshatten och tackar alla medlemmar för 2019 års säsong!

Tid och plats
Torsdag 14 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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lyssningstips
Göteborgs Botaniska Trädgård har en spännande podd om trädgård. Gå in där 
poddar finns och sök på Botaniska Trädgårdspodden. Du kommer att finna en 
veritabel skatt i trädgårdskunskap!



Februari   Anmälan
19 Föreläsning: Stadsträdgården som bok ja

Mars
9 Resa till Åsby Hem och Trädgård ja
14 Årsmöte, fika och växtlotteri ja

April
6 Låna frön på Karlstads stadsbibliotek nej
8 Låna frön på Vålbergs bibliotek nej
9 Föreläsning: Fjärilsmöten ja

Maj
8, 15, 22 Studiecirkel: Gör din egen örtsalva ja

Juni
15 Besök i fascinerande trädgård ja

Augusti  
4 Resa till Rolands plantskola ja

September
8 Höstträff i trädgårdens tecken ja
22 Fira Äpplets dag nej

Oktober
1 Trädgård i norrsken & midnattssol ja

November
14 Frörensning och avslutningssoppa ja

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.

Årets aktiviteter


