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Söndag 22 januari, kl 14 - 16
Årsmöte & Föredrag

Hyttgatan 28
Kl 14 Årsmöte 
Kl 15 Föredrag av Elisabeth Svalin Gunnarsson
 ”I min trädgård vill jag vara Karin : En praktisk 
trädgårdsberättelse från Sundborn”

Elisabeth är kulturvetare, skribent och fotograf.
Hon har arbetat både som frilansare och som anställd 
på bland annat Riksförbundet Svensk Trädgård, 
Upplandsmuseet, Skansen, Riksantikvarieämbetet. Hon 
skriver böcker om kulturhistoria och trädgård. I mars 
kommer nya boken ”I min trädgård vill jag vara Karin : En 
praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn” på Bonnier 
Fakta.
Inträde: Fritt för medlem, 100 kr för icke medlem.
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Måndag 3 april, kl 16 - 17
Tema jord

Hur kompost i stor skala blir till jord. Besök med guide 
på  Skyfallsvägen 20, Ingarvet industriområde (Falu 
Återvinning).
Information: Gunnel
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Slutet av april 
Vårinspiration

Vi planerar ett besök hos Falu Trädgårdshandel.
Dag och tid ännu ej bestämt, bevaka hemsidan!
Information: Cathrine
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Onsdag 31 maj, kl 18 - ca 20 
Historiska växter

Björn Engström visar sin mycket speciella trädgård med 
3000 olika växter i Klockarnäs, Enviken, med fokus på 
historiska växter. 

Vi samåker i bilar i möjligaste mån. Begränsat antal 
platser. Ta med eget fika! 
Anmälan senast måndagen den 29 maj.
Information & anmälan: Satu
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Lördag 10 juni,  kl 11 - 13
Växtloppis & trädgårdsprat

Hos Eva Dahlberg, Kniva 59
Välkommen att köpa, byta och sälja växter eller bara 
prata trädgård en stund. Ta gärna med egen fikakorg.
Information: Eva
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Eventuella ändringar och tillägg i programmet annonseras på hemsidan, www.fto.popcom.se. Ibland skickar vi ut e-post 
också. Om du inte har anmält din e-postadress till oss, eller kanske bytt adress, så skicka ett mejl till Anna Brorsson, 
anna.e.k.brorsson@gmail.com.

Söndag 18 juni, kl 13 - ca 15

Naturreservatet Frostbrunnsdalen
Vi undersöker geologi, växtlighet och fågelliv i den 
20 meter djupa ravinen Frostbrunnsdalen i Borlänge 
tillsammans med biologen Lennart Andersson. 

Samåkning i bilar i möjligaste mån. De som vill fikar i 
kaféet. Anmälan senast torsdagen den 15 juni.
Information & anmälan: Satu
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Martha Andersson, martha.02315704@telia.com
Eva Dahlberg, eva@knektbo.se, 070-251 39 88
Gunnel Frid, gunnel.frid@gmail.com, 070-266 92 71

Cathrine Lindström Mårdh, cathrine.mardh@hotmail.com
André Strömqvist, andre@andrestromqvist.se 
Satu Sundström, ssu@du.se, 070-680 85 08

e Kontaktuppgifter för information och anmälan f  



Lördag 7 oktober, kl 13
”Lökar från hela världen”

Kniva Bystuga
Gerben Tjerdsmaa är en mycket uppskattad föreläsare 
som också  driver en egen plantskola på Råda Säteri.Han 
har gjort resor runt om i världen för att leta växter. Han 
kommer också att ha med sig en del lökar till försäljning. 
Inträde: Fritt för medlem, 100 kr för icke medlem.

Efter föredraget är vi också välkomna att besöka 
lökmarknaden hos Kniva Trädgård.
Information: André
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Torsdag 23 november, kl 18 - 20
Julinspiration

Andreas Graveleij öppnar sin butik Kniva Trädgård 
exkulsivt för oss.
Han bjuder på tips och goda ideer för juldekorationer 
både inne och ute. 
Denna kväll får du som medlem 10 % rabatt i butiken.
Det bjuds på glögg och pepparkaka.
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Lördag 2 september, kl 14 - 17 
Isalanäset

Faluns senaste naturreservat är Isalanäset, en 
rekonstruktion av det forna småskaliga skogs/ängsbruket 
med tonvikt på rekreation idag.
Kl 14 Samling vid skogsbrynet för gemensam vandring på 
näset. 
Kl 16 Landskapsarkitekten Josephine Yngvesson 
berättar om hur hon och Länstyrelsen tänkt och 
arbetat tillsammans med ortsbor för att göra en unik 
lövskogsmiljö mera tillgänglig och bestående. 

Isalanäset ligger mellan Vasalund och Böle, bil- och 
cykelparkering vid vägen eller buss 235 el 236. Isala-Böle 
bygdegård (gamla skolan), Böle 34, mellan Isala och Böle.
Karta på hemsidan.
Information: Gunnel
Samarrangemang med Svärdsjö Intresseförening.
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Måndag 28 augusti, kl 18
Studiebesök i en nyttoträdgård

Sara May Kahl & Erik Daniels, Glamsarvet 100
Sara och Erik visar runt i trädgården och berättar om 
hur de arbetar med sina odlingar, men också hur de 
bygger saker till trädgården. I köksträdgården, både på 
friland och i växthus, odlar de med målet att vara helt 
självförsörjande. De odlar basvaror som potatis och lök 
samt tobak som de gör eget snus på. 
En trädgård med perenna nyttoväxter, örter 
och andra ätbara växter är under uppbyggnad. 
Sara är byggnadsvårdssnickare och certifierad i 
permakulturdesign och Erik är timmerman. Båda är 
hängivna odlare.
Information & anmälan: André
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Söndag 13 augusti,  kl 11 - 14
Öppen Trädgård

Sven G och Birgitta Bergqvist, Rupstjärn 99, öppnar sin 
trädgård för dig. Redovisning av våra olika experiment 
med stenmjöl, svart jord (biokol) och gräsklipp. Och en 
metod att driva upp plantor på ett bekvämt sätt. 

Efter kl 14 visar Sven lite grunder för beskärning av 
fruktträd och buskar. Du kommer att träffa andra grupper 
av inbjudna och kanske några bybor. Ta med en fällstol 
och en fikakorg.
Varmt välkommen! (Vid regn-inställt) 
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Tisdag 4 juli, kl 11 - 16
Öppen Trädgård

Christina på Åbacka i  Linghed och Gunnel  i Isala tar 
emot trädgårdsfolk från Ovansiljan denna dag. 
FTO:s medlemmar är också välkomna att titta in. 
 
Christina Adolfsson, Strömmen 151 och Gunnel 
Frid, Isala 11 (stig bakom Isala 17 till Isalanäset och 
vid skogsbrynet sedan vänster). Karta på hemsidan.
Information: Gunnel
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Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Fler aktiviteter

Det kan tillkomma fler aktiviteter under årets gång.  
Håll er uppdaterade via hemsidan,  
www.fto.popcom.se, och gå gärna med i vår 
facebookgrupp.
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