Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Dala-Gästrikekretsen

Program
2019
www.sta-dalagastrike.se

Ordföranden har ordet
Hej!
Sommaren 2018 var inte rolig. Visserligen längtar jag efter sol och
värme när jag sitter här i höstmörkret och skriver men det får vara
någon måtta på det hela. Jag har troligen förlorat en del växter i
trädgården för jag orkade och kunde inte vattna hur mycket som
helst. Då är det bra med vår växtmarknad i Vikmanshyttan där jag
kan köpa nytt till billiga priser.
Samarbetet med NBV har fungerat bra så vi kommer att fortsätta med
det. Vi har fått god hjälp av dem med bokning av lokaler, tryckning
av program mm.
Vi har haft många fina föreläsningar under året och jag hoppas
att 2019 års program kommer att locka fler medlemmar till mötena
så vi kan fortsätta boka intressanta föreläsare. Saker som händer
och som vi inte fått med i programmet kommer vi att lägga ut på
hemsidan. Det kan t ex vara nya öppna trädgårdar, 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 önskan om ett bra trädgårdsår 2019!

Maj Ax elsson

I samarbete med NBV Dalarna
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Medlemsmöten 2019
Ändringar i programmet och annan information läggs ut på hemsidan. (www.sta-dalagastrike.se)

Söndag 27 januari, kl 14
IOGT-NTO lokalen, Hedemora
Tomas Lagerström
”Kläng-och klätterväxter”
Kom till ett inspirerande möte med Tomas Lagerström som har varit verksam som
lärare och forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala. Han har haft
mängder av föreläsningar och kurser i skiftande ämnen kopplade till växter, har deltagit
som expert när det gäller bl.a. växtval, härdighetsfrågor och klimatanpassning. Han
har också fått ett antal belöningar för sitt arbete. Driver Gröna Råd Växtkonsulter AB
tillsammans med sin fru, växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Britt-Marie Gilén

Söndag 24 februari, kl 14
Gamla Elverket, Ölandsgatan 12 B, Falun
Tom Ericsson
”Sanningar och myter om konstgödsel”
Med hjälp av citat från två trädgårdsböcker, Trädgårdsboken om jord och Gödsel –
trädgårdens näringsliv, kommer sanningshalten i ofta framförda påståenden kring
konstgödselns negativa miljöeffekter att granskas. Läs gärna mina tre artiklar under
2018 i Trädgårdsamatören och förbered frågor!
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Ann-Sofi Johansson

Söndag 24 mars, Årsmöte, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Tobias Fischer
”Träden i våra trädgårdar”
Tobias är arborist och har lång erfarenhet av modern trädvård såsom beskärning,
plantering, trädlyft mm.
Han kommer att berätta hur vi ska tänka kring våra träd i trädgården.
Fritt inträde
Ansvarig för kaffe: Siv Kangasniemi
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Medlemsmöten 2019
Söndag 28 april, kl 14
Kyrkans hus, Smedjebacken
Vilken föreläsare som kommer är tyvärr inte klart än. Vi återkommer om vem det blir
på hemsidan och vid medlemsmötena som är innan.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Maj Axesson

Extra föreläsning!
Måndag 23 september, kl 18:30
Gamla Elverket, Ölandsgatan 12 B, Falun
Magnar Aspgard
”Spännande växter”
Magnar Aspgard är en välkänd expert på alpina växter, och är nog Norges främsta
trädgårdsamatör. Han bor tillsammans med sin fru i Harstad i Nordnorge. I september
är han på en föreläsningsturné i Sverige och vi har fått den stora förmånen att få
honom till oss. Därför blev det en måndag.
Gå gärna in och titta på hans hemsida http://www.aspaker.no/. Imponerande och
inspirerande så missa inte den här föreläsningen.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)

Söndag 29 september, kl 14
Bodarnas Bystuga, Gagnef
Per Bürger
”Framtidens trädgård”
Vi tittar tillbaka, men framförallt framåt på nya sorter och intressanta växtgrupper för
din trädgård.
Per kommer också att ha med sig lite växter till försäljning
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Anette Damberg
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Medlemsmöten 2019
Söndag 20 oktober, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Kjell & Anna-Karin Silver
”Träd och buskar för uselt klimat”
Trots styv lera, långa vintrar och extrem sommartorka odlar makarna Silver över tusen
olika slags träd och buskar på friland i sin samlarträdgård på den vindpinade slätten
i Norduppland. Merparten av dem påstås vanligen inte vara härdiga i zon 4. Här
berättar de litet om sina erfarenheter, både framgångar och misslyckanden. Samtidigt
hoppas de kunna inspirera andra att också ta ut svängarna lite mer och våga tänka
nytt. Många bilder och odlingstips om både kända och okända växter utlovas.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Birgitta Norén Viberg

Söndag 24 november, kl 14
Gamla Elverket, Ölandsgatan 12 B, Falun
Ann-Christine Svensson
”Hosta – odling, sorter och mycket mer”
Ann-Christine Svensson gästar oss och berättar om sin trädgård och framför allt
om sitt special- och samlarintresse för Hosta. Föredraget handlar bl.a. om odling,
förökning, ovanliga sorter och fina kombinationer med andra växter. På hennes
hemsida annchristinevasteras.wordpress.com finns mängder med fina bilder från
trädgården.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Ann-Sofi Johansson

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 medlemsmötet i september.
Den nya medlemmen anmäls via formuläret på www.trädgårdsamatörerna.se.
Därefter skickar du ditt namn och den nya medlemmens namn, adress och telefon
till Ammi Wångmar, 070-243 05 81, ammiwangmar@hotmail.com.
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Trädgårdsresa 2019
Lördag 1 juni
Resan går till Stockholm där vi besöker Zeta Trädgård. Sedan åker vi till
Torvans Trädgård, en privat trädgård med perenner, blötbäddar m.m. och lite
försäljning.
Dagen avslutas med ett besök i ännu en privat trädgård fylld med alpiner,
perenner dammar och mycket mer.
Lunch kan intas på Zetas trädgårdscafé. Den som vill kan ta med egen lunch
och kaffe.
Avresa från Galaxens Parkering i Borlänge kl. 7.30 med beräknad hemkomst
ca,19.30
Välkommen med anmälan senast 1 maj till
Siv Kangasniemi
tel. 0243-22 42 09
Kostnad för resan 350 kr för medlem och 400 kr för icke medlem.
Insättes på bankgiro 5017-1933 senast 20 maj.
Glöm inte att ange namn på deltagaren vid betalningen.

Kom ihåg:
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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Vi vill gärna se Din trädgård!

Att besöka och att öppna sin trädgård för andra är alltid roligt och inspirerande.
Oavsett storlek och ålder finns det alltid något att se, få idéer och njuta av, där en
Trädgårdsamatör bor.
Vill du öppna din trädgård för sommaren 2019 går det fortfarande bra, vi publicerar
den på vår webbsida. Känner du att sommaren 2020 skulle passa dig bättre, är du
välkommen att höra av dig. Kontakta ansvarig för Öppen Trädgård, Eva Ytterberg,
070-654 32 58, eller någon i styrelsen.

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

Öppet mars - oktober
10% rabatt till medlemmar
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
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Öppna Trädgårdar 2019
Hela sommaren efter överenskommelse
Peter Tallbo
Mårtenvägen 1, Mora
070-999 88 24, ptallbo@gmail.com, facebook.com/peppestradgard
Trädgården är ganska nyanlagd, den äldsta delen som är 7-8 år är skuggpartiet
vid entrén. Resten är nybyggt av stensättningar och grusbäddar samt en nyanlagd
odlingsyta med träramar med sand där jag har mina frösådder och plantor. Nya
bäddar med woodland är också under uppbyggnad. Jag har oftast plantor till salu
av det ovanligare slaget som man inte hittar på andra ställen, mest stenpartiplantor
och många Saxifragahybrider men även lite ovanligare woodlandplantor, ofta små
marktäckare.
På facebook kan man se vad som sker i min trädgård samt skicka meddelande.

Inger och Owe Fredriksson
Niåkersgatu 19, Söderås, Rättvik, 0248-302 77, 070-302 70 33
Stor, variationsrik villaträdgård med ett mycket stort antal olika växter, en liten
Asieninspirerad del, damm med fiskar m m.
Se gärna mer på vår hemsida www.sorgarden-soderas.se
Försäljning av fika och plantor.

Christel Hennix
Fridolins väg 4, Krylbo, 0226-612 19
I trädgården finns orkidéer och ett större stenparti som blommar under försommaren.

Anette Persson
Solbergaleden 7, Torsåker, 076-795 77 80
Med hänsyn till sekelskifteshuset har trädgården byggts upp. Den består av många
rosor, clematis, pioner och perenner. Träd och buskar hjälper till att skapa rumskänsla.

1 maj - 15 juni efter överenskommelse
Michael och Elisabeth Terler
Brunnsvägen 4, Smedjebacken, 0240-761 04, 073-274 53 33
Välkomna att se när magnoliorna står i full blom.
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Öppna Trädgårdar 2019
Söndag 2 juni, kl 11 – 16
Margareta Breitholtz-Nash
Barrskogsgatan 1, Kvarnsveden, Borlänge, 0739-86 65 05
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.

Söndag 9 juni, kl 11 – 16
Kenneth Petersson
Lapp Anders väg 71, Borlänge, 070-857 87 36
Uppvuxen normalstor villaträdgård med mycket surjordsväxter.
Kaffeservering.

Söndag 30 juni, kl 11 – 16
Inga-Britt Wikman
Embjörs 39, Säter, 070-543 66 40
Villaträdgård som fick fart när det för 6 år sedan placerades ett växthus modell
större på tomten. Det är mycket sten i marken som delvis fått sin plats i trädgården.
Trädgården är i ständig utveckling och omarbetning.
Fikaförsäljning med sjöutsikt.

Söndag 7 juli, 11 – 16
Margareta och Gunnar Arnberg
Dragstensgatan 8, Borlänge, 070-920 43 03
Villaträdgård med blandade perenner, rosor, klematis, barrträd och buskar. Två
dammar, en paviljong, en syrenberså och en pilkoja. Trädgården är till för avkoppling
därav alla sittplatser i olika väderstreck.
Kaffe erbjuds. Välkomna!
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Öppna Trädgårdar 2019
Söndag 7 juli, kl 11 – 16

Mariann Helander
Odalvägen 11, Borlänge, 070-620 49 65
En rektangulär, platt 60-tals villaträdgård där jag försöker skapa lite rumskänsla. Några
äldre träd (rönn, äppelträd, plommon) finns kvar sen 60-talet. En perennarabatt som är
under ständig förändring och liknar mest en karamellpåse med blandad godis. Rosor,
clematis, bärbuskar och ett litet grönsaksland.

Söndag 14 juli, kl 10 – 16
Hanna och Jonas Helin
Elvägen 9, Ludvika, 073-657 98 28
Välkommen till Helins Gröna Bo!
Vi ligger på gränsen mellan Östanbo 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 hembakat fikabröd som familjens
yngre förmågor serverar.

Söndag 28 juli, kl 11 – 16
Ines Arnesson
Bäck 850, Trollebo, Borlänge, 0243-23 62 25, 073-394 65 65
Trädgården innehåller mycket liljor, clematis och perenner.
Försäljning av kaffe och plantor.
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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 13/4 - 20/10 2019
mån- fre kl 10-18 lör-sön kl 10-16
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 2019
Träd och buskar - allt du kan önska dig
Fruktträd och bärbuskar med extra härdighet
Stort sortiment sommarplantor

www.basnatradgard.nu
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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
Biblioteket kommer att avvecklas successivt. Böckerna kommer att säljas ut till
reducerade priser till medlemmarna på medlemsmötena. En del kommer även att
finnas på vårt lotteribord.

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

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.

Ingen benmjölsförsäljning i år
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Trädgårdsmässa
Välkommen till en härlig helg
i Tällberg med över 100 utställare

Föredragshållare

Tällberg
11-12 maj • 10-17
Villa Långbers

KONFERENCIER

FÖRELÄSARE & INSPIRATÖRER

Linda Schilén
Tomas Lagerström
Helena Carlsson
Tomas Svensson
Fotograf: Lena Granefelt

Maj-Lis ”Trädgårdsdoktorn
i P1” Pettersson

BELLA LINDE

TOMAS LAGERSTRÖM

TOMAS SVENSSON

BJÖRN CHRISTIERNSSON

MAJ-LIS PETTERSSON

LINDA SCHILÉN

Björn Christiernsson – trädgårdssnickare

Utdrag ur programmet
Trädgårdsscen – med Linda Schilén.

Fotograf: Anne-lie Ryde

Bokstuga med våra författande föreläsare
Trädgårdssoffan – Bella Linde intervjuar.
Familjen Arvidsson
Permakultur framtiden i din trädgård.
Inspirationsmontrar
Art Walk

HELENA CARLSSON

…och en
hel del mera.
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FAMILJEN ARVIDSSON

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 12-14 juli 2019

Ångermanlandskretsen är arrangörer och mötet kommer att vara i Örnsköldsvik.
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. Frölistan publiceras även på STA:s hemsida www.trädgårdsamatörerna.se Där finns också information och hur man gör för
att ge och få frö. Du kan också fråga någon i föreningen. Påsar finns att få av Maj
Axelsson, ordförande.

OBS! Ny hantering av medlemsregistret

Hanteringen av medlemsregistret i Sveriges Trädgårdsamatörer har ändrats. Det är
viktigt att du som medlem skickar in ändrade uppgifter om ex adress och mejladress. Uppgifterna skickas till medlem.sta@gmail.com. Faktura för medlemsavgiften kommer att skickas ut per mejl till de medlemmar som uppgett sin mejladress.
Kolla även din ”skräppost” så den inte hamnat där. Har du ingen mejladress kommer fakturan via posten. Ändringarna i hanteringen av fakturorna har gjorts för att
spara in på porto och hantering av avierna. Det är en stor utgiftspost för STA som
kan användas till lite roligare saker.
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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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Växtmarknad 2019
Kretsens egen växtmarknad
Bruksmuseet, Vikmanshyttan
Lördag 25 maj, kl 10 – 13
•
•
•
•

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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Styrelsen
Efter årsmötet den 24 mars 2019 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
asjjdcisl@gmail.com
Ledamöter
Anette Damberg, Gagnef
Tel: 0241-101 44
Mobil: 072-229 29 87
bodarna65@telia.com

Kristin Carré, Borlänge
Mobil: 072-749 01 00
Kristin.carre@hotmail.com
Birgitta Norén Viberg, Borlänge
Mobil: 076-343 13 24
ingaviberg@gmail.com
Bert Axelsson, Insjön
Mobil: 073-022 50 53
Bert.axelsson@telia.com
Suppleanter
Eva Ytterberg, Borlänge
Tel: 070-654 32 58
Maria Norling, Borlänge
Tel: 070-972 30 27

Program & reseansvarigsvarig
Styrelsen
Lotteri & Växtmarknad
Britt-Marie Gilén, Hedemora
Tel: 076-362 62 52
a.gilen@spray.se
Ewa Carlsson, Borlänge
Tel: 0243-23 42 27
Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 0240-813 55

Öppna Trädgårdar
Eva Ytterberg, Borlänge
Tel: 070-654 32 58
Webbansvarig
Eva Dahlberg, Falun
070-251 39 88
eva@knektbo.se
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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
www.levinshandelstradgard.se

Öppet: April till Oktober

10 % rabatt för medlemmar

Medlemskort 2019

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.

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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