
Program 2019

www.�o.popcom.se

Söndag 10 februari, kl 13 

Föredrag & Årsmöte

Plats: Hyttgatan 28
Kl 13  Föredrag av Erik de Vahl
”Vad berättar växterna i Poms Sparrisupprop? Levande 
minnen om överlevnad, folktro och lyxkonsumtion.”

Erik de Vahl, trädgårdsmästare och köksväxtansvarig 
på Nationella genbanken i Alnarp berättar om arbetet 
med att bevara kulturarvsväxter för framtiden och 
om några av de växthistorier som beskrivs i boken om 
Sparrisuppropets växter som han skrivit tillsammans 
med Else-Marie Strese. 
Det kommer handla om norrlandslök, potatislök och den 
gåtfulla johanneslöken men även om hur det gick till 
när rabarbern kom till Sverige, lite om Dalarnas gamla 
humlegårdar och om vad Pom arbetar med nu.
Inträde: Fritt för medlem, 50 kr för icke medlem.

Årsmötesförhandlingarna börjar direkt efter föredraget.
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Söndag 14 april, kl 16

Föredrag av Karin Berglund
”En trädgård - vad kan man ha den till?”

Plats: Kulturhuset Tio 14, rum Elsborg
Karin kommer att prata om människor och trädgårdar 
som hon tycker om, vad växterna berättar och om allt 
det som inte syns i en trädgård men som ändå påverkar 
oss.
Karin är journalist och fotograf och har jobbat 28 år som 
reporter på Dagens Nyheter men är pensionär sedan 
länge. Hon har skrivit ett flertal trädgårdsböcker, senast 
“Det var en gång en trädgård”. 

Inträde: 80 kr medlem, 150 kr för icke medlem.
Begränsat antal platser. 
Föranmälan kan göras senast torsdag 11 april.  
Anmälan görs på www.sv.se/Karin Berglund eller via  
mail till falun@sv.se eller på 
telefon 023-222 46
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Välkommen till ett nytt år med trädgårdsaktiviteter! 
Eftersom programmet sträcker sig över så lång tid i förväg, kan förstås mycket hända. Ändringar och tillägg 
meddelas enbart via hemsidan, www.fto.popcom.se, och facebook. Om du vill delta i en aktivitet så kontrollera 
gärna att inga förändringar skett. Har du inte tillgång till den digitala världen så kan du alltid kontakta någon i 
Programgruppen. Kontaktuppgifter hittar du på  nästa sida.

Tisdag 21 maj, kl 17 - 19
 

Öppen Trädgård & Trädgårdsprat
Tre trädgårdar att besöka i Norsbo

Norsbo 54, Ulrika Dotzsky och Anders Bergman, lantgård med trädgård.
Norsbo 50, Inga-Maj Eriksson o Torsten Allvar, Villa Norsbo, vars trädgård utvecklas utifrån en sekelskiftesträdgård.
Här är odlingen igång i det platsbyggda växthuset. Läskande dryck med något att knapra på serveras i eller vid växthuset, 
beroende på väder.
Vägvisning ges härifrån till:
Norsbo 85, Anne Carlquist och Lars Lagnefeldt, och deras trädgård.
Information: Inga-Maj, tel 073-0423338
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November

Studiecirkel

Mer info kommer via hemsidan.
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Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Fler aktiviteter

Håll er uppdaterade via hemsidan, www.fto.popcom.se, och gå gärna med i vår facebookgrupp.
Det kan tillkomma fler aktiviteter under årets gång.  Vi tipsar gärna om andra trädgårdsrelaterade arrangemang 
i vår närhet också, hör gärna av er till oss om ni vill bidra. 

Martha Andersson 070-317 68 84
Eva Dahlberg 070-251 39 88
Louise Andersson 070-353 09 11

Cathrine Lindström Mårdh 070-722 61 05
André Strömqvist 073-649 97 42
Satu Sundström 070-680 85 08
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Söndag 13 oktober, kl 14

Höstmöte

Plats: Hyttgatan 28
Föredrag av Cathrine Lindström Mårdh
Mer info kommer via hemsidan.
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Lördag 7 september

”Trädgårdsprojekt i offentlig miljö” 
Gävle

Samåkning i bil till Gävle, där Maria och Helena på 
Trädgårdsinteriör AB visar en del av sina projekt.
Promenadvänliga skor behövs. Det kan också bli tillfälle 
till någon typ av trädgårdsshopping och fika eller mat på 
något trevligt ställe.
Anmälan senast 1 vecka i förväg till:
Cathrine, 070-722 61 05
Samlingsplats Tiskens parkering, kl 9
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Lördag 1 juni,  kl 11 - 13

Växtloppis & trädgårdsprat

Plats: Kniva 59, hos Eva Dahlberg
Välkommen att köpa, byta och sälja växter eller bara 
prata trädgård en stund. Ta gärna med egen fikakorg.

Information: Eva Dahlberg 070-251 39 88
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