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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 eller styrelsen. 
Observera att vissa aktiviteter också är öppna för icke medlemmar.

Söndag 9 februari, kl 15 
Föredrag & Årsmöte
Kulturhuset tio14, Teatergatan 5, Falurummet
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se kallelse

”Egna plantor till sommarens odlingar i kruka, 
låda och trädgårdsland”
Att lyckas med förkultivering och förökning av 
egna plantor inför kommande odlingssäsong fyller 
oss med både glädje och stolthet.
Annica Larsdotter tipsar om olika typer av 
frön och behandling av frön samt metoder och 
material i samband med förökning av växter.

Mars, Studiecirkel
”Odla i hobbyväxthus - inte bara gurka och 
tomat”
Studieledare Annica Larsdotter
12 mars Teori i Vuxenskolans lokal, Åsgatan 59
19 mars Praktiska övningar i växthuset på 
Stabergs bergsmansgård
24 mars Praktiska övningar och teori i 
Vuxenskolans lokal 
Anmälan senast den 5 mars till:
Annica Larsdotter, 070-651 70 14  
annica.larsdotter@gmail.com
Max 10 deltagare

Söndag 5 april, kl 15
Lugnetskolans Aula
Öppet föredrag av Hannu Sarenström
”Trädgårdslycka - Ljuvliga stunder och glömda 
misslyckanden”

”I mitt 30-åriga trädgårdsliv har jag gått igenom många 
blommande faser och de har varit äventyrliga från början 
tills nu. Jag önskar att mina trädgårdar skall blomma 
från tidig vår till höstens sista dag, och däremellan 
fylls sommaren av ljuvliga växtkombinationer. För mig 
handlar trädgården om dess form och stämning, som på 
sitt vis förenar sig med det hus som står i trädgården. 
Allt hänger ihop och i den blommande strävan finns det 
dårskap som vi alla är besläktade med, men det är också 
i dårskapet som skönheten bor. Välkomna till en fullmatad 
trädgårdsinspiration med jord, blommor och förökning som 
räcker hela säsongen i stort som smått.”
@ hannusbilder, http://hannu-s.blogspot.com/

Inträde: 80 kr (medlem) / 150 kr (icke medlem)
Biljett kommer att kunna köpas via Studieförbundet 
Vuxenskolans hemsida.  
Mer info på vår hemsida längre fram.
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Söndag 7 juni,  kl 11 - 13
Växtloppis, trädgårdsprat & rådgivning
Kniva 59, hos Eva Dahlberg
Välkommen att köpa, byta och sälja växter eller 
bara prata trädgård en stund. 
André Strömqvist finns på plats för att svara på 
trädgårdsfrågor. 
Ta gärna med egen fikakorg.
Information: Eva Dahlberg 070-251 39 88
Även icke medlemmar är välkomna!
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Söndag 14 juni
Puttmyra Skogsträdgård i Stjärnsund
Engelska parken, Klosters Herrgård

Kl 10-11:30 
Philipp Weiss guidar oss i Skogsträdgården.
Vi får också möjlighet att handla i hans plantskola. 
Därefter tid för lunch i Stjärnsund, antingen egen 
medhavd, eller på någon servering på plats.
skogsträdgården.stjärnsund.nu
@skogstradgardsbloggen

Kl 14-15  
Guidad tur i Engelska parken
klostersherrgard.se

Anmälan senast 7 juni till:
Satu Sundström, 070-680 85 08, ssu@du.se
Max 30 deltagare
Kostnad: 50 kr (medlem) / 100 kr (icke 
medlem)
Samåkning i bil
Träff på Tiskens parkering kl 8:30

Onsdag 12 augusti, kl 18
Studiebesök hos Sara May Kahl
Glamsarvet 100
Nu får vi möjlighet att se hur Sarahs odlingar på 
Glamsarvet har utvecklats sen vårt senaste besök 
2017.
Facebook: bondenochbananen
@bondenochbananen

Anmälan senast 5 augusti till:
Martha Andersson, 070-317 68 84
martha.02315704@gmail.com
Max 30 st 
Kostnad: 100 kr  

Söndag 11 oktober, kl 15
Höstmöte & Föredrag
Kulturhuset tio14, Teatergatan 5, Jungfrun
Medlemsmöte, se kallelse

”Min resa med Trädgårdsliv”
Klas Kihlberg, chefredaktör och utgivare av 
tidningen Trädgårdsliv, berättar om hur idén och 
drömmen om en ny slags trädgårdstidning föddes 
och tog form. Han tar oss med på resan under 
de 13 år tidningen nu har funnits. Vi gör nedslag 
i några av de trädgårdar som visats i tidningen, 
favoriter från olika delar av världen, som fastnat 
lite extra på näthinnan.
tradgardsliv.net

November, Studiecirkel 
Mer info kommer via hemsidan.

Augusti
Öppen Trädgård & Trädgårdsprat
Susanne Arvidsson, Holmvägen 15
Dag och tid meddelas via hemsidan under våren.
Se gärna bilder från hennes odlingar på Facebook 
under namnet ”Solholmens lilla gröna” där hon 
delar med sig av sina odlingsexperiment på sin 
lilla 1600-tals gård vid Sundbornsån mitt i Dalarna

Fler aktiviteter
Det kan tillkomma fler aktiviteter under årets gång.  
Håll er uppdaterade via hemsidan (www.fto.popcom.se) och vår facebookgrupp.
Aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 28 juni
Tusen Trädgårdar 2020
Sveriges största trädgårdsvisning.
Trädgårdsägare landet runt öppnar sina 
trädgårdar för besök under en hel dag.  
Vill du visa din trädgård eller besöka andras, läs 
mer på nätet.
tradgardsriket.se


