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Karlstads Trädgårdssällskap

… är en del av … samarbetar med … ingår i

Odlandets olika sidor
När vi i styrelsen arbetar med nästa års program kan det i början 
kännas som att just i år kommer det att bli ett tunt program. Men 
på något magiskt sätt faller bitarna på plats och vi får ihop en rad 
aktiviteter som ger programmet precis den bredd vi vill att det ska ha.
Många gånger är det effektivaste sättet att lära sig genom att göra 
det från andra människor. I år har vi tre spännande föreläsningar 
på agendan: Andreas Andersson, känd för Odla i skola, Ingrid 
Larsson och Kerstin Karlsson, föreningens fröexperter, och 
trädgårdsrådgivaren Henrik Bodin från Svensk Trädgård.
Det blir också en temakväll om biologisk mångfald där representanter 
för Karlstads kommun, Karlstadsortens biodlarförening och Karlstads 
Trädgårdssällskap pratar om vad som görs och vad mer som kan 
göras.
Naturligtvis blir det också några inspirerande trädgårdsbesök – fattas 
annat!

Varmt välkomna till trädgårdsåret 2023! Hoppas vi ses på något eller 
några av våra arrangemang.

Hans Nässla
Vice ordförande
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Rabatter och erbjudanden
Att vara medlem i Karlstads Trädgårdssällskap och Svensk Trädgård har 
naturligtvis många fördelar, om vi själva får säga det. Och det får vi! En av 
fördelarna är att du som medlem får rabatt hos en mängd företag. Här runt 
Karlstad har du till exempel rabatt hos två handelsträdgårdar.

Åstorps Gård
Åstorps Gård är en handelsträdgård 
och butik som ligger i Ulvsby, cirka en 
mil norr om Karlstad längs riksväg 63. 
Här finns en mängd sommarblommor, 
perenner, träd och buskar. Visa ditt 
medlemskort och du får tio procents rabatt 
på deras växter.
www.aght.se

Stolpens Trädgård
Stolpens Trädgård ligger strax tre mil 
öster om Karlstad utmed E18. Det är en 
handelsträdgård som har ett stort utbud 
av växter till trädgården. Den kräsna 
finner åtskilliga rariteter här. De erbjuder 
också tjänster inom trädgårdsdesign. Som 
medlem får du tio procents rabatt mot att 
du visar upp medlemskortet.
www.stolpenstradgard.se

Riksorganisationen Svensk Trädgård
Karlstads Trädgårdssällskap ingår i riksorganisationen Svensk Trädgård som 
också erbjuder en rad förmåner. Bland annat får man rabatt hos en lång rad 
trädgårdsrelaterade företag som säljer allt från växter och redskap till växthus 
och odlingstunnlar. Man får också rabatt hos en del besöksträdgårdar och 
trädgårdsmässor. 

Bli medlem!
För att bli medlem går du in på vår hemsida via länken nedan 
eller använder QR-koden här intill. Lätt som en plätt! 
www.karlstadstradgardssallskap.se/bli-medlem/
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Låna frön på biblioteket
Trädgårdssällskapets utlåning av frön till bibliotek har blivit en aktivitet känd i 
hela Trädgårdssverige. Ingrid Larsson kör ut frölådor till åtta bibliotek i Karlstad 
samt två i kranskommunerna. Besökare kan låna upp till fem påsar frön per 
person. Förra året blev det 8 000 fröpåsar. Otroligt! 
På hösten skördar du frön och lämnar in till ditt bibliotek som sedan kommer att 
rensas och paketeras inför nästa års utlåning. 

Tid och plats
Bibliotekens ordinarie öppettider med start i februari och tills fröna är slut. 
Karlstads stadsbibliotek och biblioteken i Våxnäs, Kronoparken, Edsvalla, 
Molkom, Skattkärr, Vålberg, Väse, samt Grums och Hammarö deltar i 
fröbiblioteket

Specialevenemang på Karlstads stadsbibliotek 25/2
Den 25 februari mellan 10.00 och 13.00 är Karlstads Trädgårdssällskap på plats på 
Karlstads stadsbibliotek och lånar ut frön. Då har du chansen att prata med oss och 
ställa frågor om fröna och om hur man på bästa sätt sår fröna och odlar växterna.



Karlstads Trädgårdssällskap

Att odla med barn 
– i skolan och i den 
egna trädgården 

Välkommen till en inspirerande föreläsning 
om kraften och glädjen i att odla med barn 
med NO-läraren Andreas Andersson från Odla 
i skola.
Andreas har aldrig varit med om ett arbetssätt 
eller en metod som bemötts så positivt som 
just odling. Oavsett bakgrund verkar alla 
skriva under på att det är bra kunskaper och 
ett bra arbetssätt. Eleverna är utomhus och 
lär sig viktiga saker, som ibland inte ens deras föräldrar kan. Genom att arbeta 
med odling uppvärderas elevernas syn på råvaror. Bra råvaror sätts i fokus och 
ingen lämnas oberörd. Alla lär sig hur mycket energi det ligger bakom ett välvuxet 
kålhuvud.
Under den här föreläsningen får du ta del av historier om hur odling berört elever, 
personal, föräldrar, anhöriga och personer långt utanför skolans väggar. Du 
kommer att få höra inspirerande solskenshistorier som berör och argument för 
varför odling med barn är så viktigt.
Andreas delar också med sig av tips och goda råd kring hur man kan göra barn 
delaktiga och skapa intresse och odlarglädje i den egna trädgårdsodlingen.

Om föreläsaren
Andreas Andersson är läraren som många känner till från Instagramkontot 
och Youtubekanalen Odla i skola. Han har sedan 2014 odlat tillsammans med 
sina elever och drivs av övertygelsen om odlingens betydelse för människor i 
allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet. Andreas sitter också i styrelsen för 
Riksförbundet Svensk Trädgård.

Tid och plats
Onsdagen den 22 februari, 18.00, Lagergrens gata 2, Karlstad.

Anmälan
Ingela Larsson, 070-590 51 33, ingela.larsson001@gmail.com, senast 20 februari.
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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, trädgårdsbesök, evenemang och många tips. Ett 
välmatat trädgårds- och odlingsår väntar!
Så kom, umgås och 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
Torsdagen den 9 mars, 18.00, PRO:s lokal, Norrstrandsgatan 71, Karlstad. 
Ingen anmälan behövs.

Tips – Så gör du din trädgård hållbarare
Intresset för att göra sin trädgård ekologiskt mer hållbar har ökat på senare år. Vår 
riksorganisation, Svensk Trädgård, har därför tagit fram information och en rad tips  
och samlat det på sin hemsida. 
Gå in på www.svensktradgard.se, klicka på ”Trädgårdsråd” och sedan på  
”Hållbar trädgård” så kan du läsa mer.
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Så skördar och hanterar du frön
Fröna är de blommande växternas metod för att sprida sig och precis som det 
mesta levande går de igenom olika stadier innan de är mogna och kan bilda nya 
plantor. Även om det inte är särskilt svårt gäller det att veta när detta sker och hur 
man på bästa sätt tar hand om fröna tills det är dags att så dem.
Ingrid Larsson och Kerstin Karlsson är Karlstads Trädgårdssällskaps fröexperter 
med mångårig erfarenhet av att skörda frön som de sedan använder nästa år. Under 
en föreläsning på Karlstads stadsbibliotek berättar de om hur och när man tar fröer 
och hur de sedan torkas och förvaras i lämpliga förpackningar.

Tid och plats
Tisdagen den 21 mars, 18.00, Karlstads stadsbibliotek.

Tips – Nordiska trädgårdar 30/3–2/4
Helgen då mars går över i april är det dags för Nordiska Trädgårdar i Älvsjö i 
Stockholm. När detta program går i tryck finns redan en uppsjö av programpunkter 
klara. Till exempel kommer Lena Israelsson att tala under rubriken ”Giftfri gödsel 
och näring – så här gör du” och Karl Fredrik Gustafsson berättar om blomsteråret 
på Österlen. Anette Nilsson lär ut konsten att samodla blommor och grödor – alltså 
det som kallas för potager – och Linnea Dickson tipsar om smarta snickeriprojekt 
till trädgården. Och så är det fullt av spännande utställare, så klart!
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Temakväll om biologisk mångfald
Att rädda den biologiska mångfalden och hantera klimatkrisen är några av vår tids 
viktigaste uppgifter. Karlstads Trädgårdssällskap har därför tagit ett initiativ till en 
temakväll med huvudfokus på den biologiska mångfalden där Karlstads kommun 
och organisationer som ägnar sig åt att värna om den biologiska mångfalden delar 
med sig av vad de gör och vad som behöver göras för att komma tillrätta med vår 
tids stora huvudfrågor.
Kvällen inleds med att varje representant redogör vad man redan gör och vad som 
kan göras ytterligare.

Medverkande
Anna Mossberg, parkchef, Teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads 
kommun, Yngve Karlsson, representant för Karlstadsortens biodlarförening, Hans-
Åke Scherp, permaodlare och representant för Karlstads Trädgårdssällskap.

Tid och plats
Tisdagen den 4 april, 18.00, Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, 
Karlstad.

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

Foto: K
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Resa till Niklasdams trädgård
I maj reser vi till Niklasdams trädgård norr om Kristinehamn. Det är en 
handelsträdgård som har specialiserat sig på pelargoner. Elisabeth och Nils tar 
emot oss och visar det stora sortimentet av pelargoner, både vanliga och ovanliga, 
som de har till försäljning. Där finns även andra sommarblommor, buskar med 
mera. De har också ett pelargonmuseum som visar vilken enorm bredd det finns i 
pelargonvärlden.

Tid och plats
Söndagen den 21 maj. Samling vid gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan kl. 
9.15 för samåkning till Niklasdams trädgård.

Anmälan
Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 92 senast 19 maj.

Tips – växtmarknaderna på Kroppkärr
Den 20 maj och 26 augusti arrangerar Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värm-
landskretsen sina traditionsenliga, välfyllda växtmarknader på Kroppkärrs koloni-
område i maj och augusti. Vi i Karlstads Trädgårdssällskap kommer precis som 
vanligt att vara på plats med vårt lottbord.
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Trädgårds- 
besök hos 
Davilda
I juni besöker vi en 
underbar villaträdgård på 
Norra Kroppkärr. Det unga 
trädgårdsintresserade paret, 
Matilda Ribaeus och hennes 
sambo David Olofsson, tar 
emot oss och visar runt i 
trädgården.
I trädgården, som kallas 
Davilda, finns många träd 
och många växtplatser samt 
massor av rododendron. 
Den har många små stigar 
och små rum med sittplatser. 
Trädgården var med i Tusen 
trädgårdar 2022 och har 
varit omskriven av både 
Karlstads-Tidningen och Nya 
Wermlands-Tidningen. 

Tid och plats
Söndagen den 11 juni, 10.00, 
Fasanstigen 8 på Norra Kroppkärr.

Anmälan
Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 91 senast 9 juni.

Tips – Öppen trädgård i Lands regi
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 98 trädgårdsägare att vara med, bland annat två 
i Värmland. I år hålls arrangemanget söndagen den 16 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. Och du, 
det är en riktig kick att visa upp sin egen trädgård. Så anmäl dig gärna!
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Upplev Royas och Zacks trädgård 
I fjol köpte Roya och Zack Gillberga prästgård. I köpet ingick en uppvuxen 
trädgård med genomtänkt, massiv blomsterprakt. Paret har föresatt sig att utveckla 
trädgården för att göra den till sin egen, men tänker samtidigt att de fick en mycket 
bra start eftersom de tog över efter två trädgårdsälskare som byggde upp den från 
grunden. Roya konstaterar att trädgården har lite av en Alice i underlandet-känsla 
där man finner stig efter stig och rum efter rum fyllda av grönska och blommor.
Välkomna att besöka Royas och Zacks trädgård tillsammans med Karlstads 
Trädgårdssällskap. 

Tid och plats
Torsdagen den 29 juni, 18.30. Samling vid gratisparkeringen vid 
Norrstrandskyrkan klockan 17.30 för samåkning till Gillberga prästgård.

Anmälan
Odd Råberg, oraberg@gmail.com, 070-453 57 60, senast 25 juni.
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Resa till Svedrins Handelsträdgård
I början av augusti åker vi traditionsenligt till en handelsträdgård för inköp 
av växter till ett billigt pris. I år åker vi, precis som förra året, till Svedrins 
Handelsträdgård i Rudskoga vid sjön Skagern. De har ett stort sortiment av 
sommarblommor, kryddväxter, perenner, lökväxter, buskar, träd redskap, bra 
jord med mera. Vi har 25 procents rabatt på allt vi köper om vi visar att vi är 
medlemmar i Karlstads Trädgårdssällskap. Vi är inbokade klockan 10.00 och 
samåker i privatbilar.

Tid och plats
Söndagen den 6 augusti. Samling 9.00 på gratisparkeringen vid 
Norrstrandskyrkan. Ankomst till Svedrins Handelsträdgård cirka 10.00.

Anmälan
Holger Bryntesson, holger@bryntesson.org, 070-520 00 91 senast 4 augusti.
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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 24 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 21 september kl 17.
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Förökning av 
trädgårdsväxter
Hur får jag min trädgård att växa 
med mina egna favoriter? 
Varmt välkommen till en föreläsning 
där vi lär oss mer om hur vi förökar 
trädgårdens olika växter.
Det infinner sig en stark känsla 
av lycka när ett frö gror eller en 
stickling börjar växa. Förutom 
den positiva känslan finns det 
flera anledningar till att föröka 
sina växter själv. Risken för att få 
in en ny skadegörare i trädgården 
minskar. De flesta för platsen nya 
skadegörarna sprids nämligen med 
växtmaterial. Att följa en växt 
från liten planta till stort exemplar 
ger stor kunskap om hur naturen 
fungerar och man sparar en del pengar. Vid det här föredraget får vi vet mer om 
vad det är som gör att man ibland lyckas med förökningen och ibland går det inte 
alls, fast man gör enligt alla rekommendationer. 

Om kvällens föreläsare
Henrik Bodin är en av trädgårdsrådgivarna på Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Henrik är utbildad trädgårdsingenjör och har ett förflutet som arbetare inom 
både växthusodling och plantskola/garden center. Han har även arbetat som 
trädgårdslärare under ett antal år. Sedan 2017 arbetar han på RST som rådgivare 
och ansvarig för fruktträdsbeskärningsutbildningen Grönt kort. Förutom det 
arbetar han praktiskt med skötsel och underhåll av offentliga grönytor.

Tid och plats
Onsdagen den 18 oktober, 18.00, Lagergrens gata 2, Karlstad.

Anmälan
Ingela Larsson, 070-590 51 33, ingela.larsson001@gmail.com, senast 16 oktober.
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Frösortering och soppa
Fröskörden är nästa års fröjd. Hjälp oss att rensa och sortera de fröer som ska lånas 
ut på biblioteken nästa år. Utlåningen är uppskattad och en fantastisk möjlighet att 
komma över både rariteter och mer vanliga fröer. Och det är gratis. 
För att det ska bli många och varierande fröer tar vi också gärna emot ditt 
överskott. Ta med till frösorteringsträffen eller lämna i frökassarna som vi hänger 
ut på biblioteken under hösten.
Vi bjuder alla frösorterare på välsmakande soppa och en trevlig stund. Som tack 
får du med sig en rejäl laddning fröer hem.

Tid och plats
Torsdagen den 9 november, 18.00, i PRO-lokalen på Norrstrandsgatan 71.

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

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. Där-
för har vi i Karlstads Trädgårdssällskap köpt en fruktpress som 
ni medlemmar kan låna.  
Läs mer på www.karlstadstradgardssallskap.se



K
lipp ut och sätt på kylskåpet!

Årets aktiviteter
Att odla med barn – i skolan och i den egna trädgården 22 februari
Låna frön på biblioteket Februari och framåt
Specialarrangemang med fröutlåning 25 februari
Årsmöte, fika och växtlotteri 9 mars
Så skördar och hanterar du frön 21 mars
Temakväll om biologisk mångfald 4 april
Resa till Niklasdams trädgård 21 maj
Trädgårdsbesök hos Davilda 11 juni
Upplev Royas och Zacks trädgård 29 juni
Resa till Svedrins Handelsträdgård 6 augusti
Äpplets dag i Mariebergsskogen 24 september
Förökning av trädgårdsväxter 18 oktober
Frösortering och soppa 9 november

Som du hunnit se när du nu har kommit till sista sidan har Karlstads 
Trädgårdssällskap en hel del aktiviteter under 2023. 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?
Du når oss på karlstadsts@gmail.com och 070-238 19 89.

Varmt välkomna!


