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Med permakulturen i fokus!

Ett nytt trädgårdsår står för dörren och förmodlingen har många av 
er redan plöjt frökataloger, läst trädgårdsböcker, gått igenom sociala 
medier och lagt upp planer för säsongen. Men vi litar på att ni också 
har tid att fördjupa er tillsammans med oss. Därför har vi satt samman 
ett riktigt ambitiöst program för 2020. Tack vare några medlemmars 
specialintressen och sakkunskap lägger vi i år fokus på permakultur – 
idén om hållbar odling med design som medel. Vi erbjuder er kurser, 
workshopar och föredrag kring permakultur och du kan välja ut de 
delar som intresserar dig.
Men givetvis har vi ett program som är bredare än så. Det blir 
trädgårdsbesök, inköpsresa, potatisprovning och en hel massa mer.
Och så vill jag passa på att påminna om att det är Tusen Trädgårdar 
i år. Vår ambition och förhoppning är att många fler i Karlstad med 
omnejd – ja, i hela Värmland – ska öppna sina trädgårdar den 28 juni i 
år.

Välkomna till ett nytt och spännande trädgårdsår!
Yngve Karlsson
Ordförande 

… är en del av … samarbetar med … ingår i
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Visst vill du vara med!
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, både i 
Värmland och i Sverige. 

Här anmäler du dig
www.karlstadstradgardssallskap.se/bli-medlem
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Vad är permakultur?
Permakultur står i fokus i vårt program i år. Vi har en rad programpunkter 
kopplade till detta odlingssystem. Då kan det också vara på sin plats att börja med 
att introducera permakultur.
Allt tar avstamp i dess etiska principer:
• Omsorg om jorden.
• Omsorg om människan och allt levande.
• Rättvis resursfördelning. Inte bara för människorna utan även för djur, insekter 

och växter.
Hans-Åke Scherp odlar enligt permakulturens principer och han kommer under ett 
föredrag berätta om vad systemet går ut på, både teoretiskt och praktiskt. Som han 
själv uttrycker det:
”Det handlar om att bygga upp ekosystemen som vi är en del av samtidigt som vi 
tillgodoser de egna mänskliga reella behoven. Världen ska bli bättre för att vi är 
här och vi ska inte vara ett problem som vi har nu blivit.”

Tid och plats
Måndag 10 februari, 18.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2, Karlstad.

Anmälan
Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.
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Drömmen om  
en prunkande  
ätbar trädgård
Drömmer du om en prunkande 
trädgård med nyttiga grönsaker 
och godsaker från tidig vår till sen 
höst? En trädgård som dessutom 
är bra för planeten och som blir 
bördigare och vackrare för varje 
år? Då är detta föredrag för dig!

Föreläsaren Annevi Sjöberg är 
en av författarna till böckerna 
Fleråriga grönsaker – upptäck, 
odla, njut och Skogsträdgården 
– odla ätbart överallt som blev 
årets trädgårdsbok 2018. Med vackra bilder och personliga berättelser gläntar hon 
på dörren till skogsträdgårdens värld. Det är en odlings- och trädgårdsform där 
man med inspiration från naturens lundar och skogsbryn odlar en stor variation 
av ätbart i form av fruktträd, nötträd, bärbuskar, klättrande växter och örtartade 
perenner samtidigt som man lagrar koldioxid och skapar livsmiljöer för humlor, 
bin och andra vilda vänner.

Det kommer att finnas signerade böcker till försäljning.

Tid och plats
Måndag 24 februari kl 18.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2, Karlstad

Kostnad
50 kronor för medlem och 125 för ickemedlem.

Anmälan
Gå in på www.studieframjandet.se och sök på ”Annevi Sjöberg”. 

Tips – Claus Dalby på Sofiero
Claus Dalby är nog en av de starkast lysande trädgårdsstjärnorna i Danmark just 
nu. Och du som trädgårdsintresserad har säkert hört talas om honom. Har du 
vägarna förbi nordvästra Skåne i maj ska du passa på att besöka Sofiero. Där 
ställer han ut närmare tusen krukor som har fyllts med 10 000 specialbeställda 
lökar. Och det är hans första utställning i Sverige någonsin!



Karlstads Trädgårdssällskap

Besök hos 
Karlstad 
Redskap
Ett unikt tillfälle 
att besöka 
redskapsfabriken i 
Vålberg som flyttade 
till nybyggda lokaler 
2019. Här tillverkas 
bland annat alla 
redskap man kan 
behöva för trädgården. 

Malin Gustavsson 
är företagets VD 
och hon berättar om 
tillverkningen och 
visar oss runt. Den 
som saknar något inför 
vårens trädgårdsarbete 
kan passa på att köpa.

Tid och plats
Torsdag 5 mars, 18.00, 
Karlstad Redskap, 
Teknikvägen 1, 
Vålberg. 
Vill du åka kollektivt? 
Buss 802 stannar nära 
fabriken.

Anmälan
Ann Elgemark, elgemark@live, 070-601 88 70, senast 1 mars. Max 20 deltagare.

Tips – Trestads trädgårdsmässa
Gillar du trädgårdsmässor kan du ta dig till Vänersborg 24–26 april. Då hålls 
Trestads trädgårdsmässa där. En mängd utställare kommer att vara på plats och 
erbjuda allt från växter till redskap.
Det kommer också hållas ett antal föreläsningar. Programmet är inte helt spikat än 
men Linda Schilén och Åke Truedsson kommer att vara där.
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Årsmöte, fika och växtlotteri
Varje ideell förening ska ha ett årsmöte och just den delen är ju ganska formell, 
men föreningens verksamhet är långt ifrån formell. Årsprogrammet är späckat 
med spännande föredrag, workshops, evenemang och många tips. Ett spännande 
trädgårds- och odlingsår väntar! 
Så kom, umgås, prata odling, permakultur och trädgård på både längden och 
tvären. Vi bjuder på gofika.
Och givetvis: Vi har ett växtlotteri! (Spana in fjolårets vinstbord här ovan.)

Tid och plats
Torsdag 12 mars, 18.00. PRO:s lokal Norrstrandsgatan 71 Karlstad.

Tips – Trädgårdsfestival i Rottneros
Trädgårdsfestivalen i Rottneros söder om Sunne har varit med så pass länge att 
den börjar bli en institution i Trädgårdsvärmland. I år hålls festivalen 13–14 juni, 
alltså helgen före midsommar. Programmet är inte satt än men trädgårdsmästaren 
Magnus Holmvik säger att ambitionen i år är att få till ett riktigt bra scenprogram.
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Låna frön på biblioteket
Trädgårdssällskapet samarbetar med Stadsbiblioteket i Karlstad, Hammarö 
bibliotek, biblioteket i Grums 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 15 februari, 10.00–13.00, Stadsbiblioteket i Karlstad
Måndag 17 februari, 16.00–18.00, biblioteket i Vålberg
Torsdag 20 februari, 10.30–14.30, biblioteket i Grums
Tisdag 17 mars, 15.00–18.00, Hammarö bibliotek

Tips – Byt stickningar på stadsbiblioteket
I år kan du byta till dig sticklingar samtidigt som du lånar frön på Stadsbiblioteket 
i Karlstad. Det är kommunens projekt Karlstad delar som ordnar sticklingsbytet 
lördagen den 15 februari 10–13. Vill du byta växter tar du med dig max fem stick-
lingar, plantor eller krukväxter och byter till dig lika många nya. Sätt på en lapp 
med växtens namn så den nya ägaren kan söka upp skötselråd. Mer information 
finner du på karlstad.se/karlstaddelar.
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Trädgårdsdesign enligt permakultur
Permakultur kan översättas till design av hållbara livsmiljöer. När vi tittar på 
våra torp och trädgårdar med det som utgångspunkt utgår vi först och främst 
från platsen och naturens förutsättningar. Sedan kommer behov och vanor hos de 
boende. Till vår hjälp har vi tolv principer. Ulrika Neldorin har ett Permaculture 
Design Certificate (PDC) från Stjärnsund och har med det som bas fastnat för 
kartan och bilden som utgångspunkt för design av trädgården. Ta med en utskrift/
karta eller enkel skiss över din egen trädgård att ha som mall för att måla nya 
hållbara versioner av din drömträdgård. Akvarellpapper, pennor, mallar och 
linjaler finns på plats och vi bjuder på god fika och en introduktion till hur 
permakultur kan gå till i praktiken.

Tid och plats
Söndag 15 mars, 14.00–18.00, sal 215, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad
300 kronor (400 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material. Du får med 
dig en folder samt ett antal skisser hem.

Anmälan
Kursen läggs upp på studieframjandet.se. Sök på ”permakultur”. Det kan dröja lite 
innan kursen läggs upp, så kolla igen lite senare om den inte är där.

Tips – Hanami i Göteborg
Vill du uppleva en så japansk hanami det bara går i Sverige? Då är en stark kandi-
dat Göteborgs botaniska trädgård. Söndagen 26 april är det dags för deras årliga 
hanamipicknick.



Karlstads Trädgårdssällskap

Kurs i att göra sitt eget insektshotell
På temat biodiversitet i trädgården pratar Wolfgang Ranke från 
Naturskyddsföreningen om insekter, pollinering och insektshotell och sedan gör 
vi våra egna hotell. Wolfgang har med sig olika exempel och visar hur han tänker 
då han gör sina, även för människor, estetiskt tilltalande insektsboningar. Ta gärna 
med egen borrmaskin, men annars finns det att låna.

Tid och plats
Söndag 29 mars, 14.00–16.30, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad
150 kronor (200 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material.

Anmälan
Kursen läggs upp på studieframjandet.se. Sök på ”insektshotell”. Det kan dröja lite 
innan kursen läggs upp, så kolla igen lite senare om den inte är där.

Tips – Nordiska Trädgårdar
Trots att utomhussäsongen precis då har börjat vallfärdar tusentals trädgårdsen-
tusiaster varje vår till en gigantisk hall utanför Stockholm. Varför? För att inspire-
ras inför odlingsåret – och för att shoppa! I år hålls mässan 26–29 mars.
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Kola din 
egen biokol
Vi gör biokol enligt 
metoden eldfrontskolning. 
Det är en metod som passar 
bra i lägen då det finns god 
tillgång på torr biomassa 
som annars ”bara” skulle 
förmultna. Biokol fungerar 
som jordförbättring på 
en mängd olika sätt och 
dessutom bryts den inte ner 
på 100–1 000 år. 

Målet med dagen är att 
deltagarna skall ha erhållit 
en fördjupad kunskap om 
biokolens fördelar och hur 
den skulle kunna tillverkas 
och användas i dina 
odlingar. Vi kommer ha 
med en hink färdig biokol 
till varje deltagare då den varma kolen vi gör måste svalna rejält innan den tas 
med. Ta gärna med något att grilla så vi tar vara på värmen från elden. 

Tid och plats
Söndag 26 april, 12.00–16.00, Steffens minnes koloniområde.

Kostnad
250 kronor (350 för ickemedlemmar) för workshop, material, kaffe och pinnbröd 
med smör.

Anmälan
Kursen läggs upp på studieframjandet.se. Sök på ”biokol”. Det kan dröja lite innan 
kursen läggs upp, så kolla igen lite senare om den inte är där.

Tips – Besök Stolpen och Hveem
Passa på att göra ett besök i maj på Stolpens trädgård samt Hveems handel-
strädgård i Ölme. Stolpens trädgård har, träd, buskar, perenner, lökar m.m. Hve-
ems handelsträdgård har sommarblommor av alla de slag. Kan bli en trevlig sön-
dagsutflykt. För öppettider kolla www.stolpenstradgard.se och www.hveems.se.
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Kurs i pilflätning
Fläta fina stöd till trädgårdens växter eller gör ett flätat staket. Kursledaren från 
Studiefrämjandet visar oss hur man på ett enkelt sätt kan fläta med pil, sälg, rönn, 
lönn, andra småträd, buskar och grenar.
Tag gärna med eget material att fläta, handskar, sekatör och snöre av naturmaterial 
(jute/hampa). Har du inte eget material kan du köpa på plats av kursledaren.      
Var klädd för utomhusaktivitet. Kaffe med enkel smörgås serveras.

Tid och plats
Vi träffas torsdag den 7 maj kl 17.00 i Mariebergsskogen, invid Barnens 
köksträdgård i närheten av Herrgården. Om annan plats blir aktuell meddelas 
deltagarna.

Kostnad
Gratis för medlemmar i Karlstads Trädgårdssällskap. Övriga betalar 50 kronor per 
person. Vill du köpa kursmaterial betalar du på plats. Betalning sker kontant eller 
med swish.

Anmälan
via Studiefrämjandets hemsida studieframjandet.se eller till Kristina Andersson, 
tel. 054-17 29 76, kristina.andersson@studieframjandet.se, senast den 30 april. 
Max 15 deltagare.
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Tips – Växtmarknad på Kroppkärr 23/5
Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen håller traditionsenligt en växt-
marknad på Kroppkärrs koloniområde i maj. I år är det lördagen 23 maj klockan 
10–13 som gäller och som vanligt kommer det finnas ett stort utbud av basväxter 
och riktiga rariteter. Och vi i trädgårdssällskapet är där och säljer lotter med riktigt 
bra vinstchanser.

Mikrolivet i 
trädgården
För att få växter att frodas 
och utvecklas handlar det 
om att odla jorden, att 
förse mikrolivet med mat. 
Jorden består inte bara av 
ett antal partiklar av olika 
storlekar; den består i 
synnerhet av ett intensivt 
liv av mikroorganismer. 
I en tesked levande 
jord finns 600 miljoner 
bakterier, 150–300 
meter svampmycel, 
10 000 protozoer som 
äter bakterierna, 20–30 
gynnsamma nematoder. 

Det handlar om att göra 
jordens näringsämnen tillgängliga för växterna. Mikrolivet ger också en bra och 
luftig jordstruktur så att den behåller vatten bättre. 
Ett sätt att mata jorden är att använda sig av olika typer av komposter. 

På den här träffen pratar om och visar hur man kan bidra till en god livsmiljö för 
mikrolivet med exempelvis Bokashihinkar i köket och komposter utomhus. Vi har 
en jordverkstad där vi blandar torkade löv och växtdelar med gräsklipp och annat 
färskt grönt och hönsspillning.

Tid och plats
Söndagen 10 maj, 14.00–16.00, Strandviksvägen 30.

Anmälan
Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.
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Tusen  
Trädgårdar! 
Söndag 28 juni öppnar 
hundratals – kanske 
till och med tusen! – 
trädgårdsägare sina 
trädgårdar för besökare. 
Trädgårdsjournalisten 
Gunnel Carlsons initiativ 
har under åren vuxit och 
i år ska den magiska 
gränsen på 1 000 
deltagare passeras. 
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.
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 
och med Trädgårdsamatörerna.

Tid och plats: 
Söndag 28 juli, 10.00–17.00. På www.tradgardsriket.se finns en tjänst där du kan 
sortera fram de trädgårdar som håller öppet i din närhet.

Tips – Fantastiska Villa Furuvik håller öppet
Som en del av Tusen trädgårdar kommer Villa Furuvik i Lundsberg hålla öppet. 
Trädgården anlades ursprungligen 1907 men har utökats under senare år. Vissa 
träd, en sparbanksek och en lind som numera rymmer ett trädhus, var med från 
början men de flesta träden planterades på 30-talet. I trädgården finns en ”tro-
pisk hörna” med perenner, persikor, vindruvor och plommon. I en naturlig vik av 
Hållsjön finns inplanterade röda näckrosor. Dessutom finns ett woodland, växt-
hus, köksträdgård och rabatter. Växtsortimentet är enkelt gammaldags och har till 
övervägande del tagits fram genom egen odling.
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Klematis i massor – trädgårdsbesök
Vi besöker Maj-Lis och Classe som har en trädgård i Dyvelsten. Trädgården har 
en härlig växtprakt och gränsar till ett skogsområde. I trädgården växer bland 
annat ett stort antal klematissorter, som också har spridit sig ut i den angränsande 
skogen. Trädgården har många insektsdragande blommor som lockar till sig 
många humlor och bin. Värdinnan och värden är djurvänner, så här finns även 
många fåglar i trädgården.
Maj-Lis bjuder på fika.

Tid och plats: 
Torsdag den 2 juli, 18.00.
Hos Maj-Lis och Classe Carlsson, Bränslavägen 5, Dyvelsten. Västra sidan av väg 
62 före Forshaga om man kommer söderifrån.

Anmälan
Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 91. Gärna i slutet av juni.

Tips – Ympningskurser
Vill du lära dig ympa har du chansen i vår. Sven Levin håller två kurser i ymp-
ning: onsdag 1 april kl 18-21 eller lördag 4 april kl 15-18. Plats Spässerud Torpet, 
Klässbol. Maxantalet deltagare är åtta och information om anmälan och annat 
som rör kurserna finner du på www.apelkonsult.se.
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Inköpsresa 
till Rolands 
Plantskola
Plantshopping måste 
vara den bästa sortens 
shopping eftersom 
det man köper sedan 
växer och bara ger mer 
och mer. Söndag den 
2 augusti reser vi till 
Rolands Plantskola 
söder om Kristinehamn. 
Där finns mängder med 
perenner som vi kan köpa 
för grossistpriser. Vi är 
inbokade klockan 10.00. 

Tid och plats:
Söndag den 2 augusti, 
9.00, gratisparkeringen 
vid Norrstrandskyrkan. 
Vi kommer att samåka i 
privatbilar.

Kostnad
De som samåker delar bensinkostnad för respektive bil.

Anmälan
Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 91, senast 31 juli.

Tips – Gör miljösmarta grejer av bivax
Elin Iderström, biodlare på Tistelgården, kommer under året 
hålla en kurs med workshop där deltagarna skapar miljösmar-
ta grejer av lokalproducerat bivax, som bivaxdukar och bivax-
salva. 
Bivaxdukar är ett återanvändbart och miljövänligare alterna-
tiv till plast- och aluminiumfolie för förvaring av mat. Under 
workshopen får du lära dig mer om bivaxet och dess fantas-
tiska egenskaper, i både teori och praktik. Mer information 
kommer under sommaren 2020 på www.tistelgarden.se.
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Guidas i Selmas trädgård
Bakom huset på Mårbacka finns en prunkande trädgård. Följ med 
trädgårdsmästare Anna-Lena Sonesson och låt dig inspirerad av Selma Lagerlöfs 
trädgård. Selma spred både inspiration och kunskap om trädgårdsskötsel och det 
arbetet fortsätter.

Själv skrev hon ofta om sin trädgård i brev. Som här, i ett brev till fostersonen Nils 
Holgersson i USA:
”Jag har just gått igenom trädgården nu på morgonen och funnit att körsbär och 
päronträd redan stå i blom, och äppelträden ha stora röda knoppar. Du må tro, att 
här är vackert.”

Tid och plats
Måndag 3 augusti, 16.00. Samling vid entrén till Mårbacka Minnesgård.

Kostnad
75 kronor (125 för ickemedlemmar).

Anmälan
Ann Elgemark, elgemark@live, 070-601 88 70, senast 26 juli. Antal deltagare 25.
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Buketter 
från din 
trädgård
Hur gör man för att 
binda en bukett som en 
florist eller ordna vackra 
blomsterarrangemang av 
växter från trädgården? 
Det är just det som du får 
lära dig i denna workshop. 
Det finns möjlighet att 
få prova på. Har du egna 
blommor kan du ta med 
dem men det kommer 
också att finnas material 
att köpa på plats.

Tid och plats
Vi träffas torsdag den 13 
augusti klockan 17.00 vid 
odlingslådorna i Viken, 
Stadsträdgårdens sydöstra hörn.

Kostnad
Gratis för medlemmar i Karlstads Trädgårdssällskap. Övriga betalar 50 kr per 
person. Vill du köpa kursmaterial betalar du på plats. Betalning sker kontant eller 
med swish.
Tag med eget fika!

Anmälan
via Studiefrämjandets hemsida studieframjandet.se eller till Kristina Andersson, 
tel. 054-17 29 76, kristina.andersson@studieframjandet.se, senast den 30 april. 
Max 15 deltagare.

Tips – Växtmarknad på Kroppkärr 22/8
Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen har traditionsenligt en växt-
marknad i augusti. I år är det lördagen 22 augusti du ska ha koll på. Mellan klock-
an 10 och 13 finns en uppsjö växtsäljare på plats. Och vi i trädgårdssällskapet 
kommer så klart sälja lotter till vårt växtlotteri.
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Konsten att beskära fruktträd 
Alla fruktträd behöver beskäras, men olika. Är det nytt, behöver det gallras, 
kanske har det sett sina bästa dagar eller ska det hålla sig på plats i en spaljé? 
Maria Jansson från Träd&Gård lär dig hur du ska tänka, vad du kan göra själv och 
vad du kan behöva hjälp med. 

Tid och plats
Onsdag 19 augusti kl 17.00. Plats meddelas vid anmälan.

Kostnad
50 kronor. Endast för medlemmar.

Anmälan
Ann Elgemark, elgemark@live, 070-601 88 70, senast 16 augusti. Max 15 
deltagare.
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Trädgårdsdesignerns trädgård
För några år sedan besökte vi trädgårdsdesignern Linn Malmén i hennes trädgård. 
Trädgården var under uppbyggnad och Linn guidade oss runt bland färdigt, 
påbörjat och visioner i den stora trädgården som ligger i en liten by norr om 
Karlstad. Arrangemanget blev med våra mått en publiksuccé och redan då sa 
många att de ville komma tillbaka när hon har kommit ännu längre. Även om en 
trädgård så klart inte blir riktigt klar är det dags för ett återbesök.
Följ med på ett inspirerande trädgårdsbesök och lyssna till hur en 
trädgårdsdesigner kan tänka kring sin egen trädgård.

Tid och plats
Torsdag 20 augusti, 18.00–19.30.
Ulvsby-Åstorp 324 (på vägen in till handelsträdgården Åstorps Gård)

Anmälan
Odd Råberg, oraberg@gmail.com, 070-453 57 60, senast 12 augusti. 

Tips – Öppna trädgårdar
Det är alltid spännande att besöka andras trädgårdar och få inspiration. Sedan 
många år arrangerar tidningen Land öppna trädgårdar där privatpersoner visar 
upp sina skapelser. I fjol valde 139 trädgårdsägare att vara med.
I år hålls arrangemanget 19 juli klockan 12.00–18.00. När det här programmet 
gick i tryck var hemsidan ännu inte uppdaterad men när det närmar sig kommer 
du finna all info på www.land.se/oppentradgard.
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Höstträff för trädgårdsintresserade
För femte året i rad blir det träff för medlemmar i alla trädgårdsföreningar i södra 
Värmland. Denna gång blir det Karlstads Trädgårdssällskap som är värd för 
träffen.
På programmet blir det diskussioner om hur vi arbetar vidare med 
medlemsrekrytering.
Det är viktigt att vi blir fler, så vi får behålla vår rösträtt i Riksförbundet Svensk 
Trädgård.
Vidare kommer vi att prata om hur vi kan samarbeta med gemensamma större 
programverksamheter. För övrigt blir det trevlig samvaro med erfarenhetsutbyten 
och trädgårdsprat.  Det blir picknick som vanligt och värdarna står för kaffe och 
grill. Det du vill ha på grillen tar du med dig.

Tid och plats
Söndag den 6 september, 15.00, Sjögården, Kroppkärrs koloniområde, Karlstad.

Tips – Mer om örter och örtsalvor
Gunilla Kvarnström har haft ett par uppskattade kurser om örter och örtsalvor i 
trädgårdssällskapets regi. Därför vill vi tipsa om att hon troligen kommer att ha en 
kurs hos Studiefrämjandet i slutet av sommaren. Är du sugen på att delta går du 
in på studiefrämjandet.se då och då tills de har lagt in kursen på sin hemsida.
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Äpplets dag i Mariebergsskogen
Äpplet är en urgammal, underbar, mångsidig och mytomspunnen frukt. Det finns 
äppelträd för alla trädgårdar och äpplen för alla smaker. Har du en okänd sort i 
din trädgård? Ta med dig fem äpplen av denna så får du hjälp av våra kunniga 
pomologer att sortbestämma.
Det blir äppelutställning, mustning och mycket annat för både små och stora 
besökare. Håll utkik efter programmet på www.karlstadstradgardssallskap.se.

Tid och plats
Söndag 20 september, 11.00–15.00, Naturum i Mariebergsskogen.

Kostnad
Sortbestämning 20 kr/sort.
Gratis entré, äppelutställning och övriga aktiviteter.

Inlämning av äpplen
Vi söker äpplen till äppelutställningen och tar gärna emot bidrag. Lägg minst 5 
äpplen/sort i en påse märkt med vilken sort det är och lämna till Naturum senast 
18 september kl 17.
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Potatisprovning
Potatis är väl bara potatis ändå? Något man har till för att fylla ut måltiden.
Svaret är: Verkligen inte!
Bara i Sverige finns det hundratals sorter och i världen är antalet oräkneligt. Varje 
sort har sin egen karaktär och sina särskilda egenskaper. Och sin egen smak!

Det har vi tagit fasta på och erbjuder därför potatisprovsmakning. Vi gör blindprov 
av några potatissorter och bedömer dem på samma sätt som vin. Lise-Lotte 
Björkman, trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård, är kvällens 
potatisexpert och bjuder också på råd om potatisodling. Efter provningen serveras 
soppa.

Tid och plats
Torsdag 1 oktober, 18.00, PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71.

Anmälan
Ann Elgemark, elgemark@live, 070-601 88 70, senast 27 september. Endast för 
medlemmar. 
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Lär dig syra grönsaker
Fermentering eller mjölksyrning av grönsaker är ett mathantverk som går långt 
tillbaka i historien då vi behövde metoder att bevara och förädla utan att ha 
tillgång till kyl och frys. Vi vill visa hur vi gör för att tillverka goda fermenterade 
tillbehör som räcker hela vintern. Detta är också ett utmärkt sätt att ta tillvara på 
årets skörd.
Genom att syra en av våra stapelvaror, moroten, med olika kryddningar så lär vi ut 
hur du steg för steg kan göra hemma i ditt eget kök. För 450 kronor får du med dig 
ett recepthäfte samt en liter grönsaker hem som ska lagras/fermenteras under minst 
en månad innan provsmakning. Vi tar även med våra egna syrningar att smaka på 
som test och inspiration.

Tid och plats
Söndagarna 11 och 18 oktober klockan 14.00–18.00, Steffens minnes 
koloniområde.

Kostnad
350 kronor (450 för ickemedlemmar) för workshop, material och fika.

Anmälan
Kursen läggs upp på studieframjandet.se. Sök på ”fermentering”. Det kan dröja 
lite innan kursen läggs upp, så kolla igen lite senare om den inte är där.
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Gör din egen krans
Söndagen den 15 november är du välkommen till en workshop i julens förtecken. 
Helena Östberg och Ulrika Neldorin visar dig hur du kan göra din alldeles egna 
adventskrans att hänga på dörren med hållbara närproducerade material. Rödgran, 
mossa, kottar och lingonris. Allt material finns på plats och vi bjuder på en 
saffransdoftande fika. Välkommen!

Tid och plats
Söndag 15 november, 14.00–18.00, PRO-lokalen eller Gjuteriet (vi meddelar plats 
till dem som anmäler sig)

Kostnad
350 kronor (450 för ickemedlemmar) för workshop, material till två kransar och 
fika.

Anmälan
Kursen läggs upp på studieframjandet.se. Sök på ”krans” eller ”kransbindning”. 
Det kan dröja lite innan kursen läggs upp, så kolla igen lite senare om den inte är 
där.
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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 2020 års säsong!

Tid och plats
Torsdag 19 november kl 18.00 i PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71

Anmälan
Ingrid Larsson, 070-533 39 16, ingrid@uni-ide.se
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Häng med – det är kul!
Som du har hunnit se när du har kommit hit erbjuder Karlstads Trädgårdssällskap 
en massa aktiviteter under 2020. Ska vi skryta lite så är vi i styrelsen fasligt nöjda. 
Men givetvis kan utbudet bli bättre, bredare och mer intressant.

Därför välkomnar vi alla idéer och uppslag som vi kan få. Tveka inte att kontakta 
oss. Dra iväg ett mejl, slå en signal, skicka ett sms. Det är bara att göra det!

karlstadsts@gmail.com och 070-601 88 60

Vi välkomnar också dem som vill hjälpa till med ett eller flera arrangemang.

Du kanske har en vän med en fantastisk trädgård och du kan övertala vännen att 
visa upp den.
Du kanske är fena på frösådd eller på att ta sticklingar och vill dela med dig av 
dina kunskaper.
Du kanske bara tycker att trädgård är kul och vill vara med.

Då gäller bara en sak: Hör av dig.
Och vi lovar, vi har hemskt trevligt!



Årets aktiviteter 
Vad är permakultur? 10 februari
Låna frön på Stadsbiblioteket i Karlstad 15 februari
Låna frön på biblioteket i Vålberg 17 februari
Låna frön på biblioteket i Grums 20 februari
Drömmen om en prunkande ätbar trädgård 24 februari
Besök hos Karlstad Redskap 5 mars
Årsmöte, fika och växtlotteri 12 mars
Trädgårdsdesign enligt permakultur 15 mars
Låna frön på biblioteket på Hammarö 17 mars
Kurs i att göra sitt eget insektshotell 29 mars
Kola din egen biokol 26 april
Kurs i pilflätning 7 maj
Mikrolivet i trädgården 10 maj
Tusen Trädgårdar! 28 juni
Klematis i massor – trädgårdsbesök 2 juli
Inköpsresa till Rolands Plantskola 2 augusti
Guidas i Selmas trädgård 3 augusti
Buketter från din trädgård 13 augusti
Konsten att beskära fruktträd 19 augusti
Trädgårdsdesignerns trädgård 20 augusti
Höstträff för trädgårdsintresserade 6 september
Äpplets dag i Mariebergsskogen 20 september
Potatisprovning 1 oktober
Lär dig syra grönsaker 11 & 18 obtober
Gör din egen krans 15 november
Frörensning och avslutningssoppa 19 november 

Klipp ut och sätt på kylskåpet!


