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Ordföranden har ordet
Hej!
Trädgårdsåret 2017 började inget vidare tycker jag med den kalla
våren som gjorde att det mesta såg lite ledsamt ut. Blev liksom
aldrig någon ordning på mina krokusar. Sommaren blev inte heller
så mycket bättre men jag behövde i alla fall inte vattna så mycket.
Hösten tycker jag har varit finare. Jag hade t o m gullvivor som fick
fnatt och blommade för fullt långt in i november.
Styrelsen har inför 2018 inlett ett samarbete med studieförbundet
NBV. Vi får på så vis hjälp med bl a tryckning av programmet,
bokning av lokaler och även en del ekonomisk hjälp.
2018 års program innehåller lite av varje som vanligt. Vi har
försökt få till ett intressant och spännande program så jag hoppas
att så många som möjligt kommer på våra möten så att vi även
fortsättningsvis kan ha hög klass på föreläsarna.
Vi har planerat in två resor i kretsens regi. En till Sörmland och en till
Enköpings parker. Läs vidare om dem i programmet. Regionen har
också ordnat en resa till Finland i augusti.
Saker som händer och som vi inte fått
med i programmet kommer vi att lägga ut
på hemsidan. Det kan
t ex vara något extra vi hittat på eller
någon ändring i programmet så gå in och
kika där med jämna mellanrum. Adressen
är http://www.sta-dalagastrike.se.
Informera gärna era kamrater också om
ni läst om något evenemang på hemsidan
eftersom inte alla har tillgång till internet.
Med förhoppningar om ett bra trädgårdsår
2018!

Maj Ax elsson

I samarbete med NBV Dalarna
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Medlemsmöten 2018
Ändringar i programmet och annan information läggs ut på hemsidan. (www.sta-dalagastrike.se)

Söndag 28 januari, kl 14
IOGT-NTO lokalen, Hedemora
Tobias Fischer
”Träden i våra trädgårdar”
Tobias är arborist och har lång erfarenhet av modern trädvård såsom beskärning,
plantering, trädflytt mm.
Han kommer att berätta om hur vi ska tänka kring träd i trädgården.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Britt-Marie Gilén

Söndag 25 februari, kl 14
Gamla Elverket, Ölandsgatan 12 B, Falun
Bert Axelsson
”Trädgårdsdammar”
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Carin Cluer

Söndag 25 mars, Årsmöte, kl 14
Lindans Bystuga, Borlänge
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Jonas Grund
”Härdiga arter och kultivarer av buskar och träd”
Jonas Grund, driver tillsammans med sin fru Stolpens Trädgård i Ölme. Stolpens
trädgård har flera verksamheter förutom handelsträdgården.
Där finns också plantskola och visningsträdgård, och man sysslar även med
projekteringsverksamhet, anläggning, skötsel, föreläsningar och kurser.
Jonas är en entusiastisk och rolig föreläsare, så det här ser vi fram emot!
Fritt inträde
Ansvarig för kaffe: Birgitta Norén Wiberg
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Lilla Wextverk

Vi flyttar till nya lokaler
våren 2018!

Butik Trädgårdshandel Kurser

Växter för trädgården
- perenner
- utplanteringsväxter
- träd och buskar på beställning
Våra nya lokaler ligger i Kraftcentralen i Lekomberg, Ludvika
Grangärdevägen 61
Aktuella öppettider på facebook och
wextverk.se
Medlemmar i Trädgårdsamatörerna
får 15% på ordinarie priser vid
uppvisande av medlemskort.
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Medlemsmöten 2018 forts.
Söndag 29 april, kl 14
Kyrkans hus, Smedjebacken
Eva Rönnblom
”Växtförökning på olika sätt”
Eva Rönnblom är trädgårdsjournalist och författare. Hon har bl a gett ut böckerna
”Trädgårdstider” och ”Medelhavsväxter i kruka”. I tidningen ”Allt om Trädgård”
besvarar hon trädgårdsfrågor under rubriken ”Frågor och svar”. Föreläsningen
kommer att handla om hur man förökar sina växter. Hon har också ett gratislotteri med
två av sina böcker och någon växt som vinster.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Maj Axesson

Söndag 30 september, kl 14
Gamla Elverket, Ölandsgatan 12 B, Falun
Gerben Tjeerdsma
”Lök och Knölväxter”
Gerben Tjeerdsma driver sedan 2012 plantskolan Gerbianska Trädgården på Råda
Säteri i Mölnlycke. Gerben har jobbat 17 år på Botaniska trädgården i Göteborg. Han
kommer att berätta om sina 25 års erfarenhet med lök och knölväxter. Var kommer de
ifrån? Han ger odlingsråd och andra små råd för att lyckas.
Försäljning av lök och knöl.
Ansvarig för kaffe: Carin Cluer

Söndag 28 oktober, kl 14
IOGT-NTO lokalen, Hedemora
Philipp Weiss
”Berika din trädgård med fleråriga grönsaker”
Philipp Weiss är författare av boken ”Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut”. Han
kommer att berätta om ätliga perenner, hur de odlas och vilken roll de kan spela i
matlagningen.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Britt-Marie Gilén
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DALVIKS KVARN AB

erbjuder alla medlemmar att handla med följande rabatter.
JORD, MULL mm 5%
TILLBEHÖR 10%
Rabatten gäller under år 2018 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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Medlemsmöten 2018 forts.
Söndag 25 november, kl 14
Bodarnas Bystuga, Gagnef
Lars Engström
”Vinterträdgården”
Lars Engström, Landskapsingenjör på Växtbiten i Uppsala berättar och visar bilder på
vad trädgården har att erbjuda vintertid.
Trädgården är en plats för vila och återhämtning, men av många används den bara
under sommarmånaderna, vilket är lite synd eftersom trädgården har mycket att ge
även vintertid. Allt från blommor, frukter, bark och knoppar till vackra växtsätt och
vintergröna växter som lyfter trädgården under vinterhalvåret
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Anette Damberg

Torsdag 29 november, kl 18.30
Kransbindarkväll
Vi träffas på Torsångs Handelsträdgård och binder våra egna dörrkransar till jul.
Ta med eget material eller köp på plats. Max 10 deltagare.
Anmälan till Ammi Wångmar, mobil 070-243 05 81. ammiwangmar@hotmail.com.
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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

Benmjöl 2018

Pris: 1 säck/30 kg/500 kr
Beställes: siv.kangasniemi@spray.se
Tel: 0243-22 42 09, 0730-727 35 09, 070-440 49 90
Senast 1 mars 2018
Ange medlemsnummer och telefonnummer
Hämtas: Dalviks kvarn i Romme, Borlänge, 3-4 maj v. 18, 2018
Betalning: Bankgiro 5017-1933 senast 16 april 2018
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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
Säljs vid våra möten.

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
Säljs vid våra möten.
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Trädgårdsresor 2018
Lördag 9 juni
Lördagen den 9 juni åker vi till Södermanland för inköp och studiebesök.
Vi besöker Ulriksdals slottsträdgård, Gustavshills trädgård och avslutar med
ett besök på Björktorp hos trädgårdsdesigner Helena Åhlund. Hon kommer att
guida och berätta om sin trädgård.
Lunch kan vi få köpa på Ulriksdals café alt. Gustavshills café. Den som vill tar
med egen lunch och eget eftermiddagskaffe.
Avresa från Galaxens parkering i Borlänge kl. 7.30 med beräknad hemkomst
ca kl.20.00.
Välkommen med anmälan senast den 9 maj till:
Siv Kangasniemi
tel. 0243-22 42 09, 0730-727 35 09, 070-440 49 90
e-post: siv.kangasniemi@spray.se
Kostnad för resan 400 kr/medlem och 450 kr/icke medlem, insättes på
bankgiro 5017-1933 senast den 25 maj 2018.
Glöm inte att ange namn på avsändaren till inbetalningen.

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.

10

Trädgårdsresor 2018
Lördag 1 september
Lördagen den 1 september kl. 7.30 går bussen till Enköpings trädgårdsdag
från Galaxens parkering.
En heldag där Du får massor av inspiration till Din trädgård. Du disponerar
dagen helt fritt i Enköping och bussen går hemåt kl.16.00 och beräknas vara
hemma igen vid 19.00 tiden.
Välkommen med anmälan senast den 1 augusti till:
Siv Kangasniemi
tel. 0243-22 42 09, 0730-727 35 09, 070-440 49 90
e-post: siv.kangasniemi@spray.se
Kostnad för resan 250 kr/medlem och 300 kr/icke medlem, insättes på
bankgiro 5017-1933 senast den 15 augusti 2018.
Glöm inte att ange namn på avsändaren till inbetalningen.

Trädgårdsresor 2018
Regionen anordnar en resa till Finland den 9-12 augusti. Besök
kommer att ske både på plantskolor och privata trädgårdar och
vi kommer att hitta och se för oss nya växter som är garanterat
härdiga. Färjan avgår från Kappelskär och går till Nådendal.
Övernattning på hotell i Nådendal. Kostnad ca 3000kr inkl färja
och hotell. Priset beror på hur många anmälningar det blir.
För mer information och anmälan se vår hemsida
http://www.sta-dalagastrike.se.
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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 2018
Söndag 10 juni, kl 11 – 17
Michael och Elisabeth Terler
Brunnsvägen 4,Smedjebacken, 0240-761 04
Förhoppningsvis kan vi visa massor av rhododendron i blom och även
senblommande magnolior. Framför huset är det delvis lite nyanlagt.
Välkomna till vår försommar trädgård.

Söndag 17 juni, kl 11 – 16
Margareta Breitholtz
Barrskogsgatan 1, Kvarnsveden, Borlänge, 0739-86 65 05, barrskogsg@yahoo.se
Villaträdgård med perenner, träd och buskar, plus en liten odlingslott för perenner
bl.a pioner, mest vildarter som svavelpioner, dillpioner m.m. Även buskpioner
(trädpioner)
Försäljning av plantor.

Lördag 30 juni, kl 11 – 16
Bert Axelsson
Bryggarvägen 12, Insjön, 0247-411 01
Trädgård med olika rum och växtsorter. Bl.a. ”Japandel” med surjordsväxter och
dammar. Möjlighet finns att sätta sig ner och reflektera runt om i trädgården.
Fikaförsäljning.

Lördag 30 juni, kl 11 – 16

Conny Saras
Sandvägen 4, Insjön, 070-716 95 16
Villaträdgård med både ovanliga och vanliga växter blandat med en hel del ogräs.
Försöker med viss framgång odla träd för sydligare breddgrader. På försommaren
är det bland annat bergsvallmo och orkideer som står för prakten. Frösådder och
delningar finns troligtvis till salu.
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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
7/4 -3/11 2018

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 2018
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 2018, forts
Söndag 1 juli, 11 – 16
Inga-Britt Wikman
Embjörs 39, Säter, 070-543 66 40
Trädgården är ganska nyanlagd och stenrik, och under ständig förändring av en
”verklig amatör”. Naturstenarna kommer ursprungligen från tomten. (Inte han som ev.
kommer till jul).
Jag har som mål att försöka få färgerna i rabatterna att harmoniera. Tycker att det är
trevligt att försöka med växter som skulle behöva lite bättre zon. Det har gått bra.
Kaffeförsäljning. Sjöutsikt ingår.

Söndag 8 juli, kl 10 – 16
Hanna och Jonas Helin
Elvägen 9, Ludvika, 0240-173 17, 073-657 98 28
Välkommen till Helins Gröna Bo!
Vi ligger på gränsen mellan Östansbo och Dagkarlsbo, en gata med röda villor
mittemot Björklidens fotbollsplaner.
Vi har en mindre trädgård med rumskänsla där perenner, rosor och grönsaker samsas
i rabatterna. Här utvecklar vi ständigt våra idéer om trädgårdsbyggen, olika sätt att odla
och designa. Kliv gärna in i vårt egenbyggda växthus där vi har försäljning av naturligt
odlade grönsaker och nyttoväxter samt trädgårdsartiklar i trä och betong. Till besöket
finns hembakt fikabröd som familjens yngre förmågor serverar.

Söndag 8 juli, kl 10 – 16
Anna Björndahl-Hjortek och Håkan Hjortek
Näckrosvägen 20, Ludvika, 076-813 05 85
Vår trädgård ligger 600 m från centrum i ett radhusområde som heter Stensveden.
Ni är välkomna till en trädgård som anlades för fem år sedan. Den ligger vackert vid
en liten sjö och är skapad av många vänners perenner. Den är charmig med sina
många rum och viloplatser. Det är en trädgård mer för njutning av mångfald än för
specialisering av arter.
Kaffe och hembakat bröd finns. Plantor till försäljning.

15

16

Öppna Trädgårdar 2018, forts

Lördag 14 juli, kl 11 – 16
Eva Ytterberg och Jan Ericsson
Skogsvägen 35D, Paradiset, Borlänge, 070-654 32 58
En kedjehustomt på 478 m2 där gräsytan blivit mindre och mindre för att skapa olika
rum. Här trängs perenner, rosor, buskar och träd med ett köks- och kryddland, vilket
gör att det blir en balansgång i den lilla trädgården.
Kaffe och lite plantor till försäljning.

Värva en ny medlem
till trädgårdsamatörerna i Dala-Gästrikekretsen!
Du har chans att vinna ett presentkort på 300 kr hos Torsångs Handelsträdgård.
Vinnaren dras på första medlemsmötet i september.
Meddela ditt namn och den nya medlemmens namn, adress och telefon till
Ammi Wångmar, 070-243 05 81, ammiwangmar@hotmail.com.
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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.

Riksmötet 15-17 juni 2018

Stockholmskretsen 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.
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Växtmarknad 2018
Kretsens egen växtmarknad
Bruksmuseet, Vikmanshyttan
Lördag 26 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.
Anmälan
Vi hälsar alla gamla och nya försäljare välkomna och ni
behöver inte anmäla er i förväg. Bara se till att komma i god
tid.
För information om växtmarknaden kontakta:
Maj Axelsson
tel: 070-345 40 27 (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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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
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 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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Styrelsen
Efter årsmötet den 25 mars 2018 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
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
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
Lotteri & Växtmarknad
Britt-Marie Gilén, Hedemora
Tel: 0225-71 14 26
a.gilen@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
Bert Axelsson, Insjön
Tel: 0247-411 01
Mobil: 073-022 50 53
Bert.axelsson@telia.com
Suppleanter
Kristin Carré, Borlänge
Mobil: 072-749 01 00
Kristin.carre@hotmail.com

Öppna Trädgårdar
Eila Nord, Borlänge
Tel: 070-288 81 41
eila.nord@hotmail.se
Webbansvarig
Eva Dahlberg
eva@knektbo.se

Ewa Carlsson, Borlänge
Tel: 0243-23 42 27
Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 0240-813 55
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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

Medlemskort 2018

Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Dala-Gästrikekretsen

.................................................................

Namnteckning
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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

Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Dala-Gästrikekretsen
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