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Ett år med blandad kompott
Många av er har säkert redan både planerat och tjuvstartat frösådden
inomhus, kanske med inspiration från förra årets digitala föreläsning
om hur man lyckas med frösådden. Vill du titta på förra årets digitala
föreläsningar finns alla på föreningens sajt
www.karlstadstradgardssallskap.se under KTS:s Youtubekanal.
Nu startar ett nytt trädgårdsår och ambitionen är förstås att fortsätta
inspirera våra medlemmar. Årets program blandar föreläsningar
med resor, trädgårdsbesök och kurser. Det handlar om permakultur,
beskärning, fröutlåning på bibliotek och tips på sånt du kan göra på
egen hand. I år kan du också låna föreningens nya mustutrustning för
att testa mustning på samma sätt som vi visar under Äpplets dag.
Vi planerar för att träffas på riktigt men kommer att erbjuda digitala
alternativ om det blir nödvändigt. Bättre att ställa om än att ställa in,
eller hur!
Välkommen till ett nytt inspirerande trädgårdsår!
Ann Elgemark
Ordförande

… är en del av

… samarbetar med

… ingår i
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Låna frön på biblioteket
Trädgårdssällskapets utlåning av frön som introducerades på två bibliotek för
flera år sedan har nu spridit sig till åtta. På biblioteken finns våra frölådor där du
kan låna upp till fem fröpåsar. På hösten skördar du frön och lämnar in till ditt
bibliotek. Vi hämtar upp de inlämnade fröna, rensar och paketerar inför nästa års
utlåning.
Tid och plats

Bibliotekens ordinarie öppettider med start i februari och tills fröna är slut.
Kontakta ditt bibliotek för information om de har restriktioner på grund av
smittrisk.
Karlstads stadsbibliotek och biblioteken i Edsvalla, Molkom, Skattkärr, Vålberg,
Väse, Grums och Hammarö deltar i fröbiblioteket.

Tips – Låna föreningens fruktpress
Det kan vara lite av en chansning att köpa en
fruktpress bara för att testa om man är road och
intresserad av mustning. Därför har vi i Karlstads
Trädgårdssällskap köpt en fruktpress som ni medlemmar kan låna. Läs mer på
www.karlstadstradgardssallskap.se

Karlstads Trädgårdssällskap

En botanisk trädgård i Karlstad
På Romstad i Karlstad fanns under första hälften av 1900-talet en botanisk
trädgård. Det var ingen officiell anläggning och den var inte kopplad till något
universitet. Istället var det den originelle stinsen Levin Rydén som på egen
hand hade byggt upp trädgården. Den rymde 568 olika växtarter och Levin
dokumenterade noggrant dem och deras trädgårdsmässiga förutsättningar.
Utifrån denna dokumentation och möten med Levin har Kerstin Lindvall och Mats
Ekholm satt samman en skrift i Carlstads-Gillets skriftserie om hans märkliga
skapelse. Under en föreläsning för Karlstads Trädgårdssällskap berättar de om
denna försvunna botaniska trädgård.
Tid och plats

Torsdagen den 17 februari kl 18.00–20.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2,
Karlstad (digitalt vid behov)
Anmälan

Studiefrämjandet hemsida, studieframjandet.se. Sök på ”Botanisk trädgård”. För
frågor kontakta Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.
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Lär om vårvinterbeskärning
En vindstilla, mild och mulen vinterdag är en bra dag för beskärning av fruktträd
som äpple och päron, bärbuskar och en del prydnadsbuskar. Men hur gör man för
att få bra resultat och inte skada sina träd och buskar? Och vilka verktyg ska man
använda?
Häng med in i Ann Elgemarks trädgård så visar hon hur och vad man beskär
innan saven stiger och du kan passa på att testa hennes verktyg. Hon är utbildad
trädbeskärare.
Tid och plats

Lördagen den 26 februari, 11.00–13.00, Öströms väg 14, Vålberg
Anmälan

Ann Elgemark, elgemark@live.se, 070-601 88 70, senast 23 februari. Antalet
deltagare är begränsat.
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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 ett tidigare vinstbord här ovan.)
Tid och plats

Torsdag 10 mars, 18.00. PRO:s lokal Norrstrandsgatan 71 Karlstad. Ingen anmälan
behövs.

Tips – Öppen Trädgård i juli
Efter tre kalasfattiga år planerar tidningen Land för Öppen Trädgård 2022. Den 17
juli kl 12.00–18.00 pågår trädgårdsfesten och det är gratis. Håll utkik på land.se
där alla anmälda trädgårdar visas upp.
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Med
skogens
dynamik
som
förebild
Viktor Säfve beskriver
sig som naturvårdare,
pedagog, naturguide och
trädgårdsentusiast och
har med hundratals olika
nyttoväxter och skogen
som förebild byggt upp
Åfallets skogsträdgård,
där han och hans familj
bor.
Skogsträdgårdar brukar förknippas med permakultur och är ett sätt att utforma
ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar och används inte sällan
inom permakulturdesign för att anlägga trädgårdar. Rik biologisk mångfald,
klimatanpassning och hållbart producerad mat är centralt.
Viktor Säfve kommer till oss i Karlstads Trädgårdssällskap och berättar om sin
skogsträdgård, om hur han byggde upp den och om hur han tillämpar permakultur
där.
Tid och plats

Måndagen den 14 mars kl 18.00–20.00. Lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2,
Karlstad
Anmälan

Studiefrämjandets hemsida studieframjandet.se
För frågor kontakta Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.

Tips – 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! I år hålls mässan 31 mars till 3 april.
Som med så många andra arrangemang med mycket folk så är det förstås så att
pandemin kan ställa till det. Men vi håller tummarna!

Karlstads Trädgårdssällskap

Besök i
en liten
trädgård
I juni besöker vi vår
medlem Gudrun och
hennes makes villaträdgård i Jägartorpet.
Trädgården
bjuder på en artrik
blomsterprakt i
buskar, rabatter
och i krukor. Det
finns även en damm
med vattenväxter.
Trädgården är ett bra
exempel på vad man
kan göra med en liten
villatomt.
Tid och plats

Onsdagen den 22
juni klockan 18.00,
Jägartorpsvägen 19,
Jägartorpet norr om
Färjestad.
Anmälan

till Holger
Bryntesson, holger@
bryntesson.org,
070-520 00 91
senast tisdag 21 juni

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 18–19 juni,
alltså helgen före midsommar. Programmet är inte satt än men arrangören lovar
att få till ett riktigt bra scenprogram med kända trädgårdspersoner.
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Tusen
Trädgårdar
Söndagen den 3 juli
öppnar hundratals –
kanske till och med
tusen! – trädgårdsägare
sina trädgårdar
för besökare.
Trädgårdsjournalisten
Gunnel Carlsons
initiativ har under åren
vuxit och i år kanske
den magiska gränsen på
1 000 deltagare
kommer att 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!
Tusen Trädgårdar arrangeras i samarbete med vårt riksförbund Svensk Trädgård
och med Trädgårdsamatörerna.
Tid och plats:

Söndagen den 3 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 – Skördefest på Värmlandsnäs
En liten bit av det goda livet kan du uppleva första helgen i september när alla
portar på och omkring Värmlandsnäs står på vid gavel. Du kan besöka gårdar,
matproducenter, kulturbyggnader, fornminnen och många andra typer av verksamhet. Läs mer på skordefestvnas.se
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Lär mer om sommarbeskärning
Den bästa beskärningstiden för många växter är under juli–augusti–september, det
trädgårdsmänniskor kallar för JAS-perioden. Växterna är i full tillväxt och såren
hinner läka fint innan vintern.
Vi kommer tillbaka till vårvinterbeskärningens trädgård och ser vad som hänt.
Men framför allt är det dags att använda såg och sekatör.
Tid och plats

Måndagen den 4 juli, 18.00–20.00, Öströms väg 14, Vålberg
Anmälan

Ann Elgemark, elgemark@live.se, 070-601 88 70, senast 1 juli. Antalet deltagare
är begränsat.

Tips – Byggnadsminnesförklarade privata trädgårdar
Planerar du att hemestra i år kan du passa på att besöka speciella trädgårdar
som Ulla Molins trädgård i Höganäs. Ulla var trädgårdsarkitekten som bland annat skapande gröna uterum i små trädgårdar med enkla växt- och färgkombinationer. För visning ring 070-421 82 01. Löwenströmska trädgården finns i Vaxholm
och man kan man titta in i den från Torggatan. Den som besöker Gotland kan
passa på att besöka parken Jacobsberg vid Rosendals gård i Follingbo.
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Besök i en
värmländsk
skogsträd
gård
I Norra Fjöle i Klässboll
skapar Åke och Monica
Lysell en skogsträdgård
sedan några år tillbaka.
Åke tillämpar kunskaper
och idéer både från kurser
på Åfallets skogsträdgård
(se föreläsningen den
14 mars) och Stjärnsund
och sin uppväxt i en
handelsträdgård.
Vi medlemmar i Karlstads
Trädgårdssällskap är
välkomna att besöka
deras trädgård i mitten av
sommaren. Åke kommer
att visa sina många
finurliga lösningar för en
prunkande trädgård, bland
annat bevattningssystem och hügelbäddar.
Tid och plats

Söndagen den 31 juli kl 14.00–17.00
Samling 13.00 gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan för samåkning till Norra
Fjöle Nytomta 1, Klässbol
Anmälan

Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.

Tips – Besök Stolpen och Hveem
Passa på att göra ett besök på Stolpens trädgård samt Hveems handelsträdgård
i Ölme i sommar. Stolpens trädgård har träd, buskar, perenner, lökar med mera.
Hveems handelsträdgård har sommarblommor av alla de slag. För öppettider
kolla www.stolpenstradgard.se och www.hveems.se
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Två fantastiska Säffleträdgårdar
Det finns inget bättre sätt att tanka trädgårdsinspiration än att besöka andra
trädgårdar. I Säffle finns det flera fina trädgårdar och vi passar på att besöka två av
dem: Hanssons lummiga trädgård och Nilssons innergård.
Den första trädgården ägs av Helena Hansson och är en skuggträdgård med
en uppsjö av hostor och japanska lönnar, och så klart en väldig massa andra
spännande växter.
Den andra trädgården ägs av Susanne Nilsson och ligger mer centralt i Säffle,
bakom familjens fantastiska hus. Här har hon skapat en riktig trädgårdsoas mellan
de gamla husen som omger innergården.
Tid och plats

Lördagen den 6 augusti. Samling X.00 gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan
för samåkning till Säffle. Ankomst till Helena Hanssons trädgård x.00. Klockan
x.00 åker vi vidare till Susanne Nilssons trädgård.
Anmälan

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

Tips – Astrid Lindgrens Näs
Det finns en mängd spännande besöksmål runt om i Sverige för trädgårdsintresserade. Ett av de nyare är Astrid Lindgrens Näs i småländska Vimmerby. Med
start 2013 har det anlagts en rad trädgårdsrum runt författarens barndomshem.
Varje rum har en koppling till Astrid och hennes författarskap: hopp, trygghet,
förtvivlan, frihet, mod, melankoli och livsglädje.
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Resa till
Svedrins
Handels
trädgård
När Rolands Plantskola
väljer att inte ta emot
trädgårdsföreningar i år är vi
istället vi hjärtligt välkomna
till en ny sprudlande säsong
hos Svedrins Trädgård. En
handelsträdgård i Rudskoga
vid sjön Skagern. Där är det
full fart i växthusen för att
ständigt fylla på med växter
utomhus.
De har stort sortiment
av sommarblommor,
kryddväxter, perenner,
lökväxter, buskar, träd,
redskap, bra jord med mera.
Vi får 25 procents rabatt på allt vi köper om vi visar att vi är med i Karlstads
Trädgårdssällskap.
Vi är inbokade klockan 10.00. Samling vid gratisparkeringen vid
Norrstrandskyrkan, klockan 9.00. Medtag picknickkorg.
Vi samåker i privatbilar.
Tid och plats

Söndag den 7 augusti. Samling 9.00 för samåkning på gratisparkeringen vid
Norrstrandskyrkan. Ankomst till Svedrins Handelsträdgård 10.00
Anmälan

Till Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 91 senast 5 augusti

Medlemskortet – ett kort med värde

Som medlem i Karlstads Trädgårdssällskap får du ett medlemskort.
Precis som vid besöket på Svedrins Handelsträdgård är det ett kort
som ger rabatter och fördelar på en rad olika ställen. Läs mer på
www.karlstadstradgardssallskap.se!
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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, provsmakning av olika äppelsorter, råd om
odling och mycket annat. Om äppelskörden blir god finns nyskördade äpplen att
köpa.
Tid och plats

Söndagen den 25 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 per sort i en påse märkt med vilken sort det är och lämna till Naturum
senast 22 september kl 17.
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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 2022 års säsong!
Tid och plats

Torsdag 17 november kl 18.00 i PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71
Anmälan

Ingrid Larsson, 070-533 39 16, ingrid@uni-ide.se

Tips – Växtmarknader på Kroppkärr

Om covid-läget tillåter så kommer Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen att ha växtmarknader på Kroppkärrs koloniområde söndagen den 29
maj och lördagen den 13 augusti. Tiden är 10.00–13.00 vid båda tillfällena.
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Februari och framåt
17 februari
26 februari
10 mars
14 mars
22 juni
3 juli
4 juli
31 juli
6 augusti
7 augusti
25 september
17 november

Som du hunnit se när du nu har kommit till sista sidan har Karlstads
Trädgårdssällskap en hel del aktiviteter under 2022. Men det kommer nya år och
då behövs nya uppslag. Har du idéer om aktiviteter, föreläsningar, kurser, resor
eller annat som du tror att vi kan ordna? Hör av dig till oss med dina idéer – ingen
är för liten eller för stor!
Kanske har du själv eller någon du känner en härlig trädgård att visa, den behöver
verkligen inte vara perfekt – att arbete pågår är bara inspirerande.
Vi har kul, både när vi knådar idéer och när vi genomför aktiviteter. Vill du hjälpa
till vid någon eller flera av våra aktiviteter?
Hör av dig till oss på karlstadsts@gmail.com och 070-601 88 70.

Varmt välkomna!

Klipp ut och sätt på kylskåpet!

Årets aktiviteter

