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Ordföranden har ordet

Hej!

När jag skriver det här är det mörka november och det regnar ute.
Det känns långt till att jag får gå ut i trädgården igen men tiden
brukar gå fort och jag har redan beställt de första fröerna.
Ser framför mig hur fint det kommer att bli. Under tiden får jag
bläddra i tidningar och böcker och försöka planera hur jag vill ha det
i trädgården. Vad ska bli nytt och vad ska flyttas.
Vi har som vanligt försökt få till ett varierat program med spännande
föreläsningar, resor, öppna trädgårdar och inte minst vår
växtmarknad som brukar vara välbesökt.
2017 är det 40 år sedan kretsen bildades och det tänker vi fira i
höst med lite extra festligheter så anteckna den 24 september i
almanackan redan nu så ni kommer med.
Efter flera år som STA:s ordförande avgick Karin Svensson vid årets
Ombudsmötet. Ny ordförande är Madeleine Almér. Hon kommer från
Skånekretsen. Vi hälsar henne välkommen som ny ordförande och
ser med spänning framemot vad hon kommer att tillföra sällskapet.
Slutligen vill jag tacka alla som engagerar
sig för föreningen. Utan kökspersonal,
trädgårdsägare som vill visa sin trädgård,
webansvarig, lotteriansvariga mm så
skulle det inte vara en så trevlig förening
som det är.
Ha ett bra trädgårdsår 2017!

Maj Ax elsson
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Styrelsen
Efter årsmötet den 19 mars 2017 kan styrelsen se annorlunda ut. Besök hemsidan för
information.
Ordförande
Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 0240-813 55
Mobil: 070-345 40 27
maj_axelsson@telia.com
Vice Ordförande
Eila Nord, Borlänge
Tel: 0243-23 91 41
Mobil: 070-288 81 41
eila.nord@hotmail.se
Sekreterare & medlemsansvarig
Ammi Wångmar, Borlänge
Tel: 0243-109 57
Mobil: 070-243 05 81
ammiwangmar@hotmail.com
Kassör
Siv Kangasniemi, Borlänge
Tel: 0243-22 42 09
Mobil: 073-727 35 09
siv.kangasniemi@spray.se

Rita Lundquist, Djurås
Tel: 0241-600 37
Mobil: 070-395 91 92
60037@telia.com
Birgitta Norén-Wiberg, Borlänge
Tel: 0243-23 94 68
Mobil: 070-775 12 53
wibbe1@spray.se
Suppleanter
Bert Axelsson, Insjön
Tel: 0247-411 01
Mobil: 073-022 50 53
Bert.axelsson@telia.com
Barbro Nääs, Ludvika
Tel: 0240-800 47
barbro@naes.se

Ledamöter
Anette Damberg, Gagnef
Tel: 0241-101 44
Mobil:072-229 29 87
bodarna65@telia.com

Program & reseansvarigsvarig
Styrelsen
Bibliotekarie
Atte Kangasniemi, Borlänge
Tel 0243-22 42 09
Webbansvarig
Eva Dahlberg
Tel: 023-77 10 02
eva@knektbo.se

Lotteri & Växtmarknad
Britt-Marie Gilén, Hedemora
Tel: 0225-71 14 26
a.gilen@spray.se
Ewa Carlsson, Borlänge
Tel: 0243-23 42 27
Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 0240-813 55
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Lokala kontaktpersoner

Föreningen är spridd över ett stort geografiskt område. Därför finns det lokala
kontaktpersoner som du kan vända dig till med frågor och funderingar.
Borlänge
Ann-Christine Hedberg 0243-610 05 annchristine.hedberg@borlange.se
Enviken
Inger Åkerström 073-808 81 59
Falun
Carin Cluer 023-430 66 ccluer@bahnhof.se
Gävle
Marianne Biltgård-Bolin 070-653 31 89
Hedemora
Britt-Marie & Allan Gilén 0225-711 426 a.gilen@spray.se
Leksand/Gagnef
Anette Damberg 0241-101 44 bodarna65@telia.com
Ludvika/Smedjebacken
Mikael Terler 0240-761 04 terler@telia.com
Säter
Ove Wik 0225-526 06 aspwik@telia.com
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Medlemsmöten 2017
Ändringar i programmet och annan information läggs ut på hemsidan. (www.sta-dalagastrike.se)

Söndag 22 januari, kl 14
Grycksbo bystuga, Falun
Per Bürger
”Nyheter på växtmarknaden”
”Västmanlands trevligaste karl” (enligt lokalradion) är känd för många av oss sedan
tidigare. Per har en välrenommerad handelsträdgård i Köping, med filialer i Sala och
Örebro. Denna gång berättar han om spännande nyheter på växtmarknaden, och om vi
känner Per rätt så blir det en del annat också…
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Carin Cluer

Söndag 19 februari, kl 14
IOGT-NTO lokalen, Hedemora
Kerstin Bergman
”Odlingsvärda rosor”
Kerstin Bergman är ordförande i Stockholmsrosen. Hon kommer att berätta om
odlingsvärda buskrosor, plantering och beskärning och mycket annat.
Försäljning av bla roskort.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Britt-Marie Gilén

Söndag 19 mars, Årsmöte, kl 14
Södertuna Bygdegård, Borlänge
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
”En blandning av skapande och växter”
Föreläsning av Bert Axelsson och Conny Saras
Fritt inträde
Ansvarig för kaffe: Siv Kangasniemi
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Medlemsmöten 2017 forts.
Söndag 23 april, kl 14
Kyrkans hus, Smedjebacken
Maj-Lis Pettersson
”Skydda din trädgård”
Maj-Lis kommer att berätta om viktiga skadegörare i trädgård. Vi får också lära känna
några nya skadegörare och några som det är risk att vi inom snar framtid får in i
landet. Gäller att vara uppmärksam!
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Aulikki Gåsfors

Söndag 24 september, kl 14
Dala-Gästrikekretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna firar 40-års jubileum!
Vi firar det med en föreläsning om ”Höstperenner” av Ann-Catrin Thor,
trädgårdsdesigner & trädgårdsrådgivare med mer än 30 års erfarenhet i branschen.
Mer information om plats, förtäring och pris kommer på medlemsmöten och på
hemsidan.
Anmäl senast den 1 september till:
Siv Kangasniemi
siv.kangasniemi@spray.se
Tel: 0243-22 42 09
Kom ihåg att även anmäla om du behöver någon specialkost
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Växthus med snittavdelning, utbildad florist, krukväxter m.m.
Träd, buskar, rosor, perenner och klätterväxter
anpassade efter våra zoner
Inredning

Ett litet smultronställe väl värt ett besök!
ÖPPET ÅRET RUNT
måndag - fredag 10 - 18
lördag 10 - 14 (maj-juni 10 - 16)
Telefon 0241 - 104 24
Bakom Djurås Torg
www.helenasvaxthus.se
Vi finns även på Facebook
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Vi anordnar
inspirationsaftonar
för grupper.
Olika teman över året!
Ring för info.

Medlemsmöten 2017 forts.

Söndag 29 oktober, kl 14
Boans bystuga, Gagnef
Solveig Sidblad
”Den goda jorden och Komposten - din egen jordfabrik”
Vad är jord och hur kan man förbättra den?
Vad kan jag lägga i komposten?
Vad händer i komposten och när är den klar?
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Anette Damberg

Lördag 18 november, kl 14
Observera att det är en lördag!

Södertuna bygdegård, Borlänge
Leena Liljestrand
”Kinas buskpioner och trädgårdar”
Leena fortsätter sin föreläsning från i fjol med det hon inte hann med då.
Leena är ordförande i Svenska Pionsällskapet och är en mycket inspirerande
föreläsare.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Eva Carlsson
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Växtintresserade!
Hos oss hittar Du:
perenner · rosor · klätterväxter · fruktträd & bärbuskar, många
finska och ryska sorter · prydnadsträd & buskar · sommarplantor ·
krukväxter m. m.
Allt i stor sortering.
Tomater och gurka från egen odling.
Krukor, spaljéer, jord, gödsel m. m.

Öppet hus 1 maj
med olika aktiviteter

Säsong: Mars - oktober
Välkomna!
Kör mot Davidshyttan-Djörkhyttan,
5 minuters bilväg från Hedemora.
Vi finns på facebook!
Öppet: Mån-Fre: 9-18

DJÖRKHYTTAN 136
776 93 HEDEMORA
Tel 0225 - 77 10 50

Medlem av Träd.näringens riksförbund
www.dalamat.se

Lör: 9-13, maj-juni 9-15

DALVIKS KVARN AB

erbjuder alla medlemmar att handla med följande rabatter.
JORD, MULL mm 5%
TILLBEHÖR 10%
Rabatten gäller under år 2017 och på varor till ordinarie pris.
Erbjudandet gäller i samtliga butiker.
DALVIK
FALUN, Norslund
STORA TUNA
DJURÅS

0243 - 784 00 Huvudkontor
023 - 209 60 Butik
0243 - 23 90 00 Butik
0241 - 520 00 Butik
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Lotteri
Du kan köpa lotter på varje möte med trevliga vinster.
Ta gärna med dig något som bidrag till vinstbordet!

Biblioteket
Bibliotekarien tar med sig ett urval böcker till varje möte. Lånetiden är från ett möte till
nästa. Det finns många intressanta böcker att låna. Du kan titta på listan på hemsidan.
Om du vill låna en speciell bok så kontakta bibliotekarien före mötet så kan han se till
att ta med just den.

Köp böcker!
Nedanstående böcker finns inte i bokhandeln utan är endast tillgängliga för
medlemmar i Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Orkidéer värda besväret
Kretsens egen ”orkidéman”, Stig Dalström, som höll i våra orkidékurser på 90-talet har
skrivit en självbiografi.
Här berättar han, med sin karaktäristiska humor, om sina äventyrliga möten med
djur, människor och växter från barndomens Borlängetrakter, vidare till Ecuadors
regnskogar och berg. Boken är ett måste för den som gillar att skratta och att njuta av
rikliga illustrationer i form av fotografier och Stigs egna teckningar och akvareller.
Boken kan inte köpas i bokhandeln, utan beställs direkt av Stig på
mailadress:stigdalstrom@gmail.com. Han bor numera i Sarasota, Florida, men
böckerna finns i Borlänge.
Rabatterat pris för den som är medlem: 300 kr.

Välkommen i min Lustgård
En bok av och om Evert Nilsson i Ås. Boken innehåller många av de mycket
uppskattade artiklar som Evert skrev i TA under många år. Evert berättar enkelt och
entusiastiskt om sina odlingar av perenner, träd och buskar i Jämtland.
Pris 180 kr

Trädgårdsliv - Människorna och deras trädgårdar
STA:s Jubileumsbok 2008
Christina Fryle och Inga Wallenqvist beskriver människorna och deras trädgårdar. En
mycket vacker bok som presenterar ett antal trädgårdsamatörer och deras trädgårdar.
Boken blev vald till Årets Trädgårdsbok 2008.
Nu till sänkt pris: 125 kr
Dessa böcker säljs vid våra möten.
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Trädgårdsresor 2017
Eftersom kretsen firar 40-årsjubileum i år, tänkte vi fira detta med två resor
en vårresa i maj som vanligt och en sommarresa i slutet av juli.

Lördag 20 maj
Lördagen den 20 maj går bussen till Uppsala och Kunskapsparken, där vi
guidas av Roger Elg. Han var hos oss i Grycksbo bystuga januari 2015 och
föreläste om ”Höstens perenner” m.m., samtidigt bjöd han oss att komma till
Uppsala på studiebesök. Han har också en del egenodlade perenner till salu.
Kontant betalning gäller.
Lunch i Uppsala. På hemvägen besöker vi Landqvist handelsträdgård och
någon privat trädgård.
Bussen avgår kl. 8.00 från Galaxens parkering, Borlänge,
åter ca kl.18.00 -19.00
Kostnad 250 kr/medlem och 300 kr/icke medlem, insättes på
bankgiro 5017-1933, senast den 8 maj.
Ange avsändarens/-nas namn på talongen.
Väkommen med anmälan senast den 18 april 2017
till Siv Kangasniemi
tel. 0243-224209 alt. 073-7273409 alt.
e-post siv.kangasniemi@spray.se
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Trädgårdsresor 2017

Lördag 29 juli
Lördagen den 29 juli går bussen en tur norrut i vårt vackra Dalarna. Besök
görs i Orsa och Stackmora handelsträdgård och Mora där Trådspira konst
finns.
På rundturen besöker vi även några av våra medlemmar i norra delen av
kretsen.
Vi får t.ex. se en trädgård uppbyggd av bl.a. alpiner och grus. På hemvägen
åker vi över Siljansnäs och ser på rosenträdgårdar. Lunch i Mora.
Bussen avgår kl. 8.30 från Galaxens parkering, Borlänge,
åter ca kl.18.30 -19.00
Kostnad 210 kr/medlem och 260 kr/icke medlem, insättes på
bankgiro 5017-1933, senast den 15 juli.
Ange avsändarens/-nas namn på talongen.
Väkommen med anmälan senast den 30 juni 2017
till Siv Kangasniemi
tel. 0243-224209 alt. 073-7273409 alt.
e-post siv.kangasniemi@spray.se

För båda resorna gäller följande:
Anmälan är bindande efter inbetalning.
Tag med kassar och märkpenna till alla inköp.
Tag med eget fika till förmiddag och eftermiddag.
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Axelssons Mark
& Sten AB
Hyttgatan 4, 784 62 Borlänge

Dan
Magnus

070 - 370 84 63
070 - 370 84 61

Stensättning
Sanering
Husgrunder
Dräneringar
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Öppna Trädgårdar 2017
Lördag 27 maj, kl 10 – 17
Michael och Elisabeth Terler
Brunnsvägen 4,Smedjebacken, 0240-761 04
Välkomna till en försommarträdgård där 400 olika rhododendron samsas med massor
av barrväxter och en hel del magnolior.
Idag huserar vi över 8000 m2 varav 2000 m2 är trädgård. Resterande yta håller på att
planteras med olika träd och buskar för att så småningom bli ett arboretum.
Så här i slutet av maj kommer det förhoppningsvis finnas både blommande magnolior
och roddisar.
Hjärtligt välkomna

Lördag 17 juni, kl 11 – 16
Ingalis Larsson
Hansesgatan 10, Borlänge
1200 m2 tomt med vårväxter, woodland och lökväxter, en del ovanliga i odling.

Söndag 2 juli, 11 – 16
Per och Vappu Grönvold
Lars Larsväg 8, Ludvika, 076-8128466
En villaträdgård i Hagge, en liten by mellan Ludvika och Smedjebacken. Perenner,
rosor, clematis, medelhavsväxter, damm, vinterträdgård och liten köksträdgårdsdel.
Aulikki och Sven Gåsfors
Alstigen 1, Smedjebacken, 0240-75143, 070-2883319
Radhusträdgård med många perennpartier. Pioner är en favoritväxt. Japaninspirerad
del formad som en innergård. Säljer plantor.

Söndag 9 juli 11 – 16
Lena Hagberg och Bernt Boström
Kurgatu 16, 78395 Solvarbo/Gustafs, 0708-116625
Från åker till trädgård, anlagd 2014/15. Sandjord i torrt och soligt läge. Ett fyrtiotal
nyplanterade träd och buskar, gammaldags rosor, olika prydnadsgräs samt perenner.
Växthus med olika sorters pelargoner t.ex. vild- och doftpelargoner.
Kaffeservering och viss plantförsäljning.
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Välkommen till vår
visningsträdgård
med växtförsäljning
Njut av lugnet utefter trollstigen, forsande bäckar och fiskrika
dammar – allt inbäddat i frodig grönska bland slingrande stigar.
Hitta din egen vrå i trädgården och koppla av en stund med
nykokt kaffe och hembakad pelargonkaka.
För barnen: Höns, fiskar och skogskatten Tiger.
Café med hembakat och somriga lätträtter.
Meny finns på vår hemsida.

ÖPPET
8/4 - 5/11 2017
Välkommen hälsar Kjellåke Östlund och medarbetare.
070 - 210 06 42
Kjesgattu 10 Bäsna, 781 95 Borlänge

Vi tar gärna emot grupper och visar trädgården
Ring och boka tid.

Perenner - vår, sommar och höstblommande i olika
storlekar
Rosor och Klematis - många nyheter 2017
Träd och buskar - allt du kan önska dig
Fruktträd och bärbuskar med extra härdighet
Stort sortiment sommarplantor

www.basnatradgard.nu
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Öppna Trädgårdar 2017, forts
Måndag 10 juli, kl 10 – 20
Monica Yngvesson
Per Persgården, Gussjö, Salbohed, 070-589 90 55
Trädgård i en lantlig trädgårdsmiljö med gamla byggnader. Gamla äppelträd som bildar
stomme och tak, upphöjda rabatter, perenner av olika slag många olika sorters hostor,
gamla rosbuskar, clematis. Men även några surjordspartier med azaleor och några
magnolior. Lite ovanliga träd och buskar.
www.perpersgarden.se / www.tradgardsriket/Västmanland

Märit Sennerlöv
Nyhyttan 90, Västerfärnebo, 070-588 59 06
Trädgården som omger vår gamla släktgård, har anor tillbaka till 1860-talet, då
gården flyttades till nuvarande position. Under fem generationer har min familj levt
här, och de har alla lämnat bestående avtryck i trädgården i form av storvuxna träd,
men också lökväxter, perenner och rosor. En unik gallicaros finns, som av POM
givits namnet Bowallens Paulina, efter min mormor. Under 10 år har gården varit vårt
permanentboende, och mina avtryck i trädgården, är bl.a växthus, 2 st lusthus i smide
för klematis, ett uthus som endast har regelverk och gamla dörrar kvar, och som bär
upp vildvin och antik humle. Har ständiga projekt på gång, men försöker ändå bibehålla
trädgårdens ursprungliga karaktär; stor och generös, men ändock omfamnande och
fridfull, precis som jag minns den från barndomen.
www.tradgardsriket/Västmanland
Hälleskogsbrännan
I området där våra gårdar ligger, finns det nybildade Naturreservatet
Hälleskogsbrännan, mitt i det stora brandområdet som eldhärjades svårt i augusti
2014. Bilväg finns nu ,som skär rakt igenom det orörda reservatet, Från Virsbo (väg
65) till Sörhörende (väg 256). Man kör in vid Hörsjöfors (som man passerar längs väg
256) och följer skyltningen upp på reservatet. Mitt uppe finns parkeringsplatser m.m.
Efter besöket där, kan ni vända och köra tillbaka samma väg, ut på väg 256 igen. Man
kan även köra väg 668 över Ängelsberg-Stabäck-Hästbäck fram till väg 256. Då färdas
man genom det avverkade, kala landskapet.
www.lansstyrelsen.se/vastmanland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/
surahammar/halleskogsbrannan/Pages/default.aspx
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DALARNAS STÖRSTA

TRÄDGÅRDSMÄSSA
Lördag 13/5 och söndag 14/5 kl 10–17
Villa Långbers i Tällberg | trädgårdochuterum.se

Trädgård
och Uterum

#TOUT17

PROGRAM PÅ MÄSSAN:
Betonggjutning, Snickra med snickarn, Blomsterbindning,
Blomarrangemang, Planera din trädgård, Genvägar till köksträdgården, Tips: Inreda uterummet, Belysning i trädgården, Picknick i
det gröna, kökskompostering med bokashi, mm, mm.
Aktuellt program presenteras på hemsidan.
• Möt bl.a Linda Schilén – Genvägar till köksträdgården, André Strömqvist om
Trädgårdsmästarens anteckningar och Maj-Lis Pettersson, trädgårdsdoktorn,
från Odla med P1.
• Per Ehrlund från Grillakademin finns vid grillen och berättar om sin
nya grillbok.
• Över 100 utställare.
• Entré 60:- Under 15 år gratis.
• Presentförslag! Ge bort en biljett.
Köp biljett via vår hemsida på

ANEF
A GR

ARRANGÖR
PI Konceptmässor

FOTO
: LEN

KONFERENCIER
Bella Linde

ELT

www.trädgårdochuterum.se
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Öppna Trädgårdar 2017, forts
Söndag 30 juli 12 – 18
Ulla och Curt Åke Eriksson
Gråkärrsvägen 22, Söderbärke, 0760-313151
Ni hittar oss strax efter den lilla orten Vad och uppe vid vägen där ni svänger ner står
en skylt Gråkärret.
Välkommen till vår Öppen Trädgård vid sjön Barken. Trädgården har med åren vuxit
liksom träd, buskar och perenner. Mångfalden av frösådder ger nu resultat. Ett nytt
orangeri har sett dagens ljus. I växthuset har vi loppis efter att alla plantor flyttats ut.
Kaffe och hembakat bröd finns när ben och ögon har fått nog, sittplatserna är många.
Varför inte en stund på bryggan i lugn och ro.

Söndag 6 augusti 11 – 16
Margareta Arnberg
Dragstensgatan 8, Borlänge, 0243-211028
(slutet av gatan vid stora granarna) skyltat från Mjälgavägen
Detta är vår lilla oas. Villaträdgård med blandade perenner, barrträd och buskar. Två
dammar, en paviljong och en pilgrotta. En trädgård för avkoppling.
Säljer kaffe.
Ines Arnesson
Bäck 850, Borlänge, 0243-236225
skyltat från riksväg 50
Trädgården innehåller mycket liljor, clematis och perenner.
Säljer kaffe och plantor.

Hela säsongen - ring och boka ditt besök!
Margareta Breitholtz
Barrskogsgatan 1, Kvarnsveden, Borlänge
0739-866505
barrskogsg@yahoo.se
Trädgård med perenner, träd och buskar. En liten odlingslott för perenner bl a
pioner mest vildarter som svavelpioner och vildpioner m fl. Även en del buskpioner
(trädpioner).
Försäljning av plantor. Fika kan ordnas vid förfrågan.
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Dalaföretag med japansk
kvalitet – hela vägen
Enligt Råd & Rön är Silky Pocket Boy 170 bäst-i-test.
Det tycker vi med! Alla våra japanska sågar och sekatörer
håller samma höga kvalitet och effektivitet. Hos
faluföretaget Grönyte-Konsult får du personlig service
och snabba leveranser. Vi har lokala återförsäljare.

Silky Zubat
Professional

Silky Tsurugi
curve
Golden
Star Mini

Silky Pocket
Boy 170
– bäst-i-test

– Den är grym!
Trädgårdsstudent
Lennart Eriksson, Skillebyholm

Golden Star
Medium
Silky
Hayauchi

Skandinavisk Generalagent för Silky
Grönyte-Konsult Falun · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se
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Tidningen Trädgårdsamatören (TA)

Redaktionen för TA vill gärna ha mer material och uppmanar medlemmarna att
skriva och skicka in.
Det behöver inte vara långa artiklar, utan det kan räcka med en beskrivning av din
älsklingsväxt eller en lyckad kombination.

Benmjöl 2017
Finns att köpa hos Siv och Atte Kangasniemi.
Tel: 0243-22 42 09

Riksmötet 9-11 juni 2017

Öland-Sydöstra Småland är arrangörer. Ta chansen att få träffa många trevliga
trädgårdsmänniskor och få se många fina trädgårdar att bli inspirerade av.
Mer information kommer i TA.

Glöm inte att samla fröer!

Att samla fröer är roligt, och behöver inte vara komplicerat. Den frölista som kommer med tidningen Trädgårdsamatören nr 4 bygger på de fröer som medlemmarna
plockar i sina trädgårdar och skickar in. Vill du veta mer så finns det information
på Riksförbundets hemsida (www.trädgårdsamatörerna.se). Du kan också fråga
någon i föreningen.

Vi vill gärna se Din trädgård!

Att besöka andras trädgårdar är alltid roligt och inspirerande. Oavsett storlek och
ålder på odlingen finns det alltid något att se och njuta av där en Trädgårdsamatör
bor. Vill du öppna din trädgård för besök kontakta din lokala kontaktperson eller
någon i styrelsen.

21

Växtmarknad 2017
Kretsens egen växtmarknad
Bruksmuseet, Vikmanshyttan
Lördag 27 maj, kl 10 – 14
•
•
•
•

Ta bara med fräscha, väl omskötta och pigga växter till försäljning.
Kruka upp i god tid före växtmarknaden.
Skriv det botaniska namnet och även det svenska på etiketten.
Som försäljare förväntas du själv ta fram och plocka undan ditt försäljningsbord.

Låt oss hjälpas åt att göra våra växtmarknader till fyndplatser.
Kaffeservering - läsk och glass, lotteri m.m.
Avgifter
Vi tar inte ut några avgifter för deltagande i marknaden, däremot lämnar varje försäljare
3 st växter till lotteriet.
För information om växtmarknaden kontakta:
Maj Axelsson
tel: 0240-813 55 (kväll)
maj_axelsson@telia.com
Ammi Wångmar
tel: 0243 - 109 57 (kväll)
ammiwangmar@hotmail.com

Sugen på fler växtmarknader?
På Riksförbundets hemsida (www. trädgårdsamatörerna.se) finns information om
växtmarknader som anordnas av de olika kretsarna.
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Välkommen till vår trädgård!
* Gammal handelsträdgård i by-miljö
* Växthus med blommor och plantor
* Träd, buskar, rosor, perenner mm
* Klängväxter ex. Clematis udda sorter
* Kaffestuga med växtlitteratur
* Helgaktiviteter: Kurser, växtinformation
- ring för program

Levins Handelsträdgård
Övre Gärdsjö Rättvik
Tel. 0248 - 140 19

Öppet: April till Oktober
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Trädgårdsamatörerna på internet
Kretsen egen hemsida
www.sta-dalagastrike.se
Här finns:
•
•
•
•

Årets program - även i utskriftsvänligt format.
Kontaktuppgifter till dem som ansvarar för olika
aktiviteter.
Vägbeskrivningar till möten och öppna
trädgårdar.
Bibliotekets böcker så du kan kontakta
bibliotekarien om du önskar låna någon speciell
bok.

Riksförbundets hemsida
www.trädgårdsamatörerna.se

OBS!

Ändringar, rättelser och
tillägg annonseras enbart
via hemsidan och vid våra
möten.

Avsändare:
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Dala-Gästrikekretsen
c/o Maj Axelsson
Näckrosvägen 8
771 35 Ludvika
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