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Hej!
2021 tror jag blir ett fint trädgårdsår med lagom mycket sol och regn. Nu i 
mörka november så känns det långt bort men snart så vänder det och vi får 
börja med våra frösådder.

Det blev inte så många föreläsningar 2020 men de vi hade var intressanta 
och höll hög klass. Vi fick lära oss om lökodling i norr, hur vi väljer växter för 
att undvika frostskador och hur vi skapar mångfald i trädgården. En del av 
de föreläsningar vi inte kunde genomföra kommer igen 2021.

Håll koll på hemsidan. Vi lägger in sådant som vi inte 
hunnit få med i programbladet. Det kan t ex vara fler öppna 
trädgårdar och ändring av programmet. Adressen är www.
sta-dalagastrike.se .

Ett stort tack till er alla som ser till att vi har en aktiv 
förening.  

Med önskan om ett fantastiskt trädgårdsår 2021!

Maj Axelsson

Ordföranden har ordet

 

I samarbete med NBV Dalarna
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Medlemsmöten 2021

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Tom Ericsson
”Livet är för kort för att vara dammfritt”
Tom Ericsson är pensionerad lärare och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Här 
berättar han om hur man bygger en damm, vad man ska undvika och vilka växter och 
djur som passar vid dammen.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Birgitta, Ammi

Söndag 21 februari, kl 14

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Per Bürger
”Barrväxter”
Favorit i repris! De flesta av oss känner till Per Bürger, som driver Bürgers växtgård 
i Sala och Köping och dessutom har verksamhet i Örebro. Så här års passar det väl 
utmärkt att vi tittar litet mer på det vintergröna i våra trädgårdar, så Per koncentrerar sig 
på barrväxter denna gång. 
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Birgitta, Siv

Söndag 24 januari, kl 14

Söndag 21 mars, Årsmöte, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Rupert Tansley 
”Invasiva växter”
Vilka är de och vad gör man åt dem?
Rupert Tinsley arbetar vid Gagnefs Kommun och är drivande i kampen mot invasiva 
växter.
Fritt inträde
Ansvarig för kaffe: Ammi, Inga-Britt

OBS! 
Samtliga föreläsningar 2021 kommer att vara i Kulturhuset Svanen, Hesseliusgatan 1, Borlänge.
Ändringar i programmet och annan information läggs ut på hemsidan. (www.sta-dalagastrike.se)
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Söndag 18 april, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Stefan Mattsson
”Växtkomposition med betoning på perenner”
Många av oss förknippar Stefan Mattsson med Drömparken i Enköping och ett hav 
av perenner. Men en växtkomposition kan också innehålla träd, buskar och lökväxter. 
Här får vi säkert  mycket inspiration av mannen som gjorde Enköping känt som en 
park- och trädgårdsstad.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Inga-Britt, Kristin

Medlemsmöten 2021

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Larz Danielzon
”Arunachal Pradesh - en annan del av Himalaya”
Larz berättar om sin resa till Arunchal Pradesh i Indien. Ett område som gränsar till 
Kina. Området innehåller många typiska Himalaya-arter som Meconopsis, Primula och 
Rhododendron. Spännande! Blir nog många vackra bilder så ta chansen att följa med 
till Indien.
Larz har med sig växter till försäljning.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr) 
Ansvarig för kaffe: Maj, Kristin

Söndag 12 september, kl 14

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Leena Liljestrand
”Pioner och deras växtkompisar.”
Leena, som är en uppskattad och rolig föreläsare, är ordförande i Svenska 
Pionsällskapet. Välkommen till ett föredrag med vackra bilder och mycket kunskap om 
pioner.
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr) 
Ansvarig för kaffe: Maj, Bert

Söndag 19 september, kl 14
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Söndag 24 oktober, kl 14
Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Lars-Erik Lindberg
”Rosor”
Lars-Gunnar är verksam i Sydrosen, som är en lokalgrupp i Skåne inom Svenska 
Rosensällskapet. Han bor i Skåne, men ursprunget finns i Mälardalen och 
Eskilstunatrakten.
Ämnet rosor är omfattande med sina olika grupper, alla med sina förutsättningar, 
egenskaper och krav. Lars-Gunnar delar gärna med sig av sina kunskaper och 
föreläser ofta om rosor.
Föredraget tar upp praktiska råd om plantering, jord, gödsling, beskärning, 
skadeangrepp och inte minst om att sätta rätt ros på rätt plats.
Det blir också beskrivning av ett antal odlingsvärda rosor i ord och bild som passar 
vår odlingszon.
 
Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Bert, Ann

Kulturhuset Svanen IOGT-NTO, Hesseliusgatan 1, Borlänge
Anton Sundin
”Ormbunkar”
Ormbunkar tillhör en av de äldsta växtgrupperna på jorden.
Anton Sundin är en ung trädgårdsmästare, som är fascinerad av ormbunkar. Han har  
nyligen skrivit och gett ut boken ”Ormbunkar” med odlingstips. Läs den!

Inträde 50 kr inkl kaffe (icke medlem 100 kr)
Ansvarig för kaffe: Ann, Siv

Söndag 21 november, kl 14

Medlemsmöten 2021
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Vi vill gärna se Din trädgård!
Att besöka andras trädgårdar 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 visa din trädgård sommaren 2021 går det fortfarande bra, vi publice-
rar den på vår webbsida. Känner du att sommaren 2022 skulle passa dig 
bättre, är du välkommen att höra av dig.  
Kontakta ansvariga för Öppen trädgård, Eva Ytterberg  070-654 32 58 eller  
Carin Cluer 070-288 88 51.  
Det går också bra att kontakta någon i styrelsen.
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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.

Växtintresserade!

Kör mot Davidshyttan-Djörkhyttan,
5 minuters bilväg från Hedemora.

DJÖRKHYTTAN 136
776 93 HEDEMORA 

Tel 0225 - 77 10 50
Medlem av Träd.näringens riksförbund

www.dalamat.se

Öppet mitten av mars - oktober
10% rabatt till medlemmar

Öppet: Mån-Fre: 9-18    Lör: 9-13, maj-juni 9-15

Vi finns på facebook!

Trädgårdsresan 2021 – INSTÄLLD
Osäkerheten kring covid-19 gör att styrelsen har beslutat att hoppa över  
trädgårdsresa 2021.
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Öppna Trädgårdar 2021

Margareta Breitholtz-Nash
Barrskogsgatan 1, Kvarnsveden, Borlänge, 073-986 65 05
Villaträdgård med perenner, träd och buskar, betoning på pionernas vildarter. 
Plantförsäljning av bl a dillpioner, svavelpioner och andra perenner. Även en del 
buskpioner (trädpioner). Försäljning fortsätter under sommaren och hösten efter 
tillgång. Ta gärna kontakt om du kommer annan tid än öppen trädgård för att höra om 
tillgång till växter.

Söndag 30 maj, kl 11-16

Ulla och Curt-Åke Eriksson (även den 18 juli)
Gråkärrsvägen 22, Söderbärke, 076-031 31 51
Välkommen till oss vid sjön Barken. Mångfalden i trädgården har med 
åren vuxit liksom träd, buskar och perenner. Rhododendron blommar 
för fullt nu på försommaren. Både orangeri och växthus finns i 
trädgården. Kaffe och hembakat bröd finns när ben och ögon fått nog. 
Sittplatserna är många, varför inte en stund på bryggan i lugn och ro.

Lördag 5 juni, kl 10-17

Michael och Elisabeth Terler (även 10 oktober)
Brunnsvägen 4, Smedjebacken, 073-274 53 33 
Välkomna till en försommarträdgård där rhododendron samsas 
med massor av barrväxter och en hel del magnolior. Vi huserar över 8000 m2 mark 
där bl a ett arboretum håller på att växa fram. Så här i början av juni kommer det 
förhoppningsvis finnas både blommande magnolior och ”roddisar”. Ni är också 
välkomna att komma andra datum. Ring oss då och boka. Denna trädgård kommer 
även att visas den 10 oktober för höstfärger. Hjärtligt välkomna!
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Anna Wiklund 
Gamla Grycksbovägen 31 (Stennäset) Falun 023-236 56, 070-272 47 33  
Kuperad trädgård med buskar och perenner och skuggparti. Välkomna! 

Anki Westman 
Kyrkbyvägen 43, Grycksbo 070-22 93 429 
Stor trädgård under uppbyggnad och ombyggnad. Tycker om öppna ytor med rosor 
och pioner. Har stort växthus och orangeri, dammar och stort grönsaksland. Kaffe 
finns. Välkomna!

Ann-Marie Öman 
Kilen 147, Leksand (nära Sågmyra)
Trädgård i södersluttning innehåller många vildarter av pioner och 
rododendron och andra vårväxter. Ann-Marie har sått många av 
dessa under åren som STA medlem. Kanske blommar fortfarande 
backsippor och julrosor. Pelargonsamling.

Söndag den 6 juni, kl 11-16 Svenska Nationaldagen 

Ulla Andreassen 
Tornvägen 31, Enviken 070-696 79 24 
Stor trädgård i kuperad terräng med många olika träd och buskar. En stor pionsamling 
växer bland perennerna.

Hannelotte Kindlund 
Övertänger 332, 070-556 09 96 
En samlarträdgård med växter från hela världen med betoning på vildväxter från 
Ostasien och Sibirien. Odlingar i stenparti, sand samt våtbäddar. Växtförsäljning. 
Välkomna!
https://www.abc.se/~m8449/svindex.html

Söndag 20 juni, kl 11-16

Öppna Trädgårdar 2021
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Öppna Trädgårdar 2021

Söndag 4 juli, kl 11-16
Lena Hagberg och Bernt Boström
Kurgatu 16, Solvarbo/Gustafs, 070-811 66 25
Från åker till trädgård, anlagd 2014/15. Sandjord i torrt och 
soligt läge. Ett fyrtiotal unga räd och buskar, gammeldags 
rosor, olika prydnadsgräs samt perenner. Växthus med olika 
sorters pelargoner. Kaffeservering och viss plantförsäljning.

Inga-Britt och Gunnar Wikman
Embjörs 39, Säter, 070-543 66 40
Villaträdgård som fick fart när det för ett antal år sedan 
placerades ett rött växthus, modell större, på tomten. Marken 
är stenrik, och stenarna har bidragit till utformningen. Det 
går att köpa korv och glass i den befintliga BP macken 
(nostalgimack).
Det är loppis i hela byn den här dagen, kaffe finns att köpa på någon av gårdarna.

Lars och Eva Augustsson 
Askungevägen 12,Ludvika, 072-251 95 39
Trädgård på sluttande tomt med 30 år på nacken, men i ständig förvandling. 
Trädgården är skyddad av häckar, spaljéer och plank. Idag mer grus än gräs och flera 
uteplatser i olika lägen. Favoritväxterna är rosor, klematis och funkia samt buskar som 
inte släpper igenom ogräset. I slänterna försöker vi blanda buskar i olika färger, från 
limegrönt till mörkrött. Dammar och ett litet vattenfall har det också blivit och även 
sommaren 2021 kommer säkert att innehålla ett nytt byggprojekt.

Söndag 11 juli, kl 11-16
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Öppna Trädgårdar 2021

Söndag 18 juli, kl 11-16
Anna Björndal-Hjortek och Håkan Hjortek
Näckrosvägen 20, Ludvika, 076-813 05 85
I bostadsrättsföreningen Stensveden ligger vår trädgård, den är vackert belägen vid en 
sjö. Vi tog bort gräsmattan för åtta år sedan och satte perenner, buskar och träd istället. 
Växter från våra vänner frodas och får bre ut sig. Det är en handikappvänlig trädgård, 
med grusade och stensatta gångar, samt en ramp till altanen. Lust, mångfald och 
många viloplatser är vårt motto. Kaffe, hembakat bröd och plantor till försäljning finns.

Elly Hartings
Smultronstigen 2, Knutsbo, Ludvika, 070-289 31 28
En liten trädgård på 480 m2 med en brant slänt, där ena halvan är i solen och den 
andra i skuggan, vilket har sina utmaningar. Ett växthus har tillkommit under 2020. Fika 
och plantor till försäljning.

Aulikki och Sven Gåsfors
Alstigen 1, Morgårdshammar, Smedjebacken, 070-238 33 19
Radhusträdgård på 1000 m2 full med perenner som blommar från vår till höst. Pioner 
ca 100 st, ett växthus och en köksträdgård finns. Av kommunen arrenderas 500 m2 
som är uppodlat. Plantor och armerade växtstöd till försäljning.

Ulla och Curt-Åke Eriksson (även den 5 juni)
Gråkärrsvägen 22, Söderbärke, 076-031 31 51
Välkommen till oss vid sjön Barken. Mångfalden i trädgården har med åren vuxit 
liksom träd, buskar och perenner. Alla frösådder ger nu resultat. Både orangeri och 
växthus finns i trädgården. Kaffe och hembakat bröd finns när ben och ögon fått nog. 
Sittplatserna är många, varför inte en stund på bryggan i lugn och ro.
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Öppna Trädgårdar 2021

Pia och Hans Eriksson, ”Hellmans Trädgård”
Engelsforsvägen 8, Långshyttan, 0225-613 17, 070-588 88 69, alt epost: per@du.se 
Trädgården har sakta vuxit fram efterhand som sönerna blivit äldre och flyttat hemifrån. 
Från att ha varit en yta för bollspel och bus till att bli en oas för välbefinnande. Här 
trivs min man och jag utmärkt i en salig blandning av växter som finns här för att de 
är vackra men också för att de klarar klimatet. Vi har även anlagt den första av de 
två tomterna ner mot sjön Lången. Där finner man det mesta av nyttoträdgården. 
Välkommen att njuta av lugnet! Diverse plantor men även fika  finns till försäljning.
För att få en bra parkering kan man åka in på Banmästargränd 9 och parkera, då 
kommen man in bakvägen.

Michael och Elisabeth Terler (även 5 juni)
Brunnsvägen 4, Smedjebacken 073-274 53 33 
Höstvisning av en härlig trädgård med betoning på träd och buskar från hela världen. 
Vi tar även emot på andra tider om man ringer och bokar. 
Se trädgården även i vårskrud den 5 juni, där finns också mer information.

Söndag 10 oktober, kl 10-17

Lördag 24 juli, kl 9-13
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www.basnatradgard.nu

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 17/4 - 3/10 2021
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 2021
Träd och buskar - allt du kan önska dig
Fruktträd och bärbuskar med extra härdighet
Stort sortiment sommarplantor
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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.

Biblioteket

Du kan köpa lotter på varje möte med trevliga vinster.  Ta gärna med dig något som 
bidrag till vinstbordet!

Lotteri

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. 

Köp böcker!
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Trädgårdsringar

Tanken med trädgårdsringar är att bilda grupper där man träffas i 
varandras trädgårdar och delar erfarenheter, pratar växter, umgås 
och får nya trädgårdskompisar. Att odla sin trädgård är ingen tävling. 
Ingen trädgård är den andra lik och vi har alla olika förutsättningar. 
Säkert har de flesta en del ogräs och kanske områden där man vill 
ändra eller förbättra något. Så varför inte ta chansen att utbyta idéer 
och tips, få inspiration och samtidigt lära känna nya trädgårdsamatö-
rer! Gruppen bestämmer själv hur man vill lägga upp det hela. När, 
hur ofta och var man ska träffas. Vad man ska ägna träffarna åt, till 
exempel bara titta på trädgården och fika tillsammans, hjälpas åt 
med ett projekt i någon trädgård eller byta plantor. Lämplig storlek 
på gruppen kan vara 3–5 personer. Vi bildar flera ringar om många 
är intresserade. 
Är du intresserad? Anmäl dig till Inga-Britt Wikman på mailadress: 
gibwikman@gmail.com
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Riksmöte 2021
I skrivande stund vet vi inte hur det blir med Riksmötet. Titta på STA:s hemsida 
www.tradgardsamatorerna.se för aktuell information.  
Det brukar även komma information i TA nr 1.

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. 

Glöm inte att samla fröer!
Att samla fröer är roligt och behöver inte vara komplicerat. Frölistan bygger på de 
fröer medlemmarna samlar in. Information om hur det går till finns på STA:s  
hemsida, www.tradgardsamatorerna.se/artiklar/att-samla-fro/. Där publiceras också 
den färdiga frölistan som man kan beställa från. Fr o m 2019 kommer inte frölistan 
att publiceras i tidningen. Fröpåsar finns att få av Maj Axelsson, ordförande.  

OBS! Hantering av medlemsavgiften!
Faktura för medlemsavgiften skickas ut per mejl till de medlemmar som uppgett 
mejladress. Det är viktigt att du som medlem skickar in ändrade uppgifter om t ex 
adress och mejladress. Kolla även din ”skräppost” så den inte hamnat där. Har du 
ingen mejladress så kommer fakturan via post. Ändringarna i fakturahanteringen 
har gjorts för att spara in på porto och avihantering. Det är en stor utgiftspost för 
STA som kan användas till roligare saker. 
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Dalaföretag med japansk  
kvalitet – hela vägen

Skandinavisk Generalagent för Silky 
Grönyte-Konsult Falun · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se 

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 Pocket 
Boy 170  
– bäst-i-test

Silky Tsurugi 
curve

Silky  
Hayauchi

Golden Star  
Medium

– Den är grym! 
Trädgårdsstudent 
Lennart Eriksson, Skillebyholm

Golden  
Star Mini

Silky Zubat 
Professional
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Växtmarknad 2021

Kretsens egen växtmarknad
Bruksmuseet, Vikmanshyttan
Lördag 22 maj, kl 10 – 13  (OBS! näst sista lördagen i månaden i år)

•	 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)
070-345 40 27

Ammi Wångmar
tel: 070-243 05 81 (kväll)
ammiwangmar@hotmail.com
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Du	bidrar	med	klimatglädje,	välgörenhet	för	en	god	sak	när	du	
väljer	att	handla	hos	oss	på	Pärlan	secondhand	i	Gustafs.	

1000	kvadrat	med	möbler,	kläder,	leksaker,	inredning,	verktyg	mm	

Välkommen	
Onsdagar	kl:13-18	
Lördagar	kl:10-14	

	
Spannmålsvägen	6,	783	50	Gustafs	

Telefon:	0243-24	00	97	
Följ	oss	på	Facebook	Pärlan	second	hand	
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Lördag 29 maj kl 10-13
Till Second Hand Pärlan i Gustafs kan du komma lördag 29 maj och sälja dina växter. 
Du har kanske något över efter försäljningen i Vikmanshyttan. 

Kostnaden för att medverka är 50:- + 1 perenn, som skall ingå i en plantering på 
Pärlan. Ta med bord om du har, annars går det att ordna där. 

Vi ser fram emot en trevlig dag med många besökande.
Ta kontakt med Inga-Britt Wikman om du vill medverka, och om du behöver låna bord, 
tel 070-543 66 40

Extra Växtmarknad 2020

Sugen på fler växtmarknader?
På Riksförbundets hemsida (www.tradgardsamatorerna.se) finns information om 
växtmarknader som anordnas av de olika kretsarna.
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Efter årsmötet den 21 mars 2021 kan styrelsen se annorlunda ut.  
Besök hemsidan för information.

Ordförande
Maj Axelsson, Ludvika
Tel: 070-345 40 27
maj.o.axelsson@gmail.com

Sekreterare & medlemsansvarig
Ammi Wångmar, Borlänge
Tel: 070-243 05 81
ammiwangmar@hotmail.com 

Kassör
Siv Kangasniemi, Borlänge 
Tel: 0243-22 42 09, 073-727 35 09
sivkangas1945@gmail.com
 
Ledamöter
Ann Borres Back, Sågmyra
Tel: 073-372 63 18
ann.borres-back@iogt.se

Kristin Carré, Borlänge
Tel: 072-749 01 00
Kristin.carre@hotmail.com

Birgitta Norén Viberg, Borlänge 
Tel: 076-343 13 24
ingaviberg@gmail.com

Bert Axelsson, Insjön 
Tel: 073-022 50 53
Bert.axelsson@telia.com

Suppleanter
Inga-Britt Wikman, Säter
Tel: 070-543 66 40
gibwikman@gmail.com

Lena Hagberg, Gustafs
Tel: 070-811 66 25
lena.hagberg@telia.com

Program & reseansvarig 
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: 070-345 40 27

Öppna Trädgårdar
Eva Ytterberg, Borlänge
Tel: 070-654 32 58

Carin Cluer, Falun
070-288 88 51

Webbansvarig
Eva Dahlberg, Falun
Tel: 070-251 39 88
eva@knektbo.se

Styrelsen



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 2021
Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Dala-Gästrikekretsen

.................................................................
Namnteckning
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Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Dala-Gästrikekretsen

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

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.tradgardsamatorerna.se 

Trädgårdsamatörerna på internet

OBS!
Ändringar, rättelser och 

tillägg annonseras enbart 
via hemsidan och vid våra 

möten. 
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