
Välkommen till ett nytt år med trädgårdsaktiviteter! 
Det är inte mycket som är som vanligt just nu och kommande trädgårdssäsong ser ut att 
påverkas i allra högsta grad av covid-19 den också. Vår avsikt med programmet för 2021 är 
att aktiviteterna ska kunna genomföras säkert, inte ställas in. Därför har årsmötet, som var 
planerat till februari, flyttats fram till en försommarkväll då vi kan ses utomhus istället och inga 
föreläsningar genomförs. Det kan trots allt vara så att programpunkter ställs in eller flyttas så 
kontrollera gärna i förväg på hemsidan, fto.popcom.se eller vår facebooksida eller fråga någon i 
styrelsen.
Tillsammans gör vi skillnad och ser till att 2021 blir ett säkert och inspirerande 
trädgårdsår!
Ordf.
Andreas Graveleij

Program 2021

www.�o.popcom.se
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Mars, Digital studiecirkel
”Odla i hobbyväxthus - inte bara gurka och 
tomat”
En grundkurs som vänder sig till dig som går 
i växthustankar eller prövat på växthusodling 
under någon säsong. Träffarna kommer bl. a. att 
handla om klimat, inredning, skötsel, växtskydd 
samt hur och vad vi kan odla och använda ett 
hobbyväxthus till.

Kursen, med föreläsningar och gruppsamtal, 
kommer att genomföras digitalt genom videolänk 
via Zoom. Efter anmälningstidens slut kommer 
mer information.
Max 8 deltagare.
Aktuella datum: 11, 18 och 30 mars, samtliga med 
start kl.18
Anmälan senast 1 mars till: Annica Larsdotter 
annica.larsdotter@gmail.com

Lördag 5 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. 
Ta gärna med egen fikakorg.
Information: Eva Dahlberg 070-251 39 88
Även icke medlemmar är välkomna!

Tisdag 20 april kl. 18
Studiebesök i växthuset hos Agne 
Agne Nyberg Vällanstigen 32, Falun
Växthuset på 24 kvadratmeter blev färdigrest 
hösten 2017 och är vintertid indelat i tre sektioner. 
Här ryms såväl exotiska växtslag för övervintring, 
uppdragning av diverse småplantor samt förstås 
säsongsodling av grönsaker. Växthuset är 
utrustat med automatik för både uppvärmning och 
bevattning.
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Lördag 4 september, kl. 17-20
Ljussättning i trädgården
Workshop med Eric Desmueles 
Britsarvsvägen 21

Workshopen börjar med en stunds teori inomhus 
om ljussättning i trädgården. 
Därefter blir det praktiskt arbete med ljussättning 
utomhus i trädgården. Kläder efter väder.
Max 10 deltagare
Deltagaravgift: 400 kr 
Anmälan till: 
Cathrine Lindström Mårdh  
cathrine.mardh@hotmail.com

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

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Lördag 19 juni
Utflykt till Torsåker och Horndal

Kl. 11 Anette Persson, Solbacken Trädgård
Solbergaleden 7,Torsåker
Anette har en romantisk trädgård med över 50 
olika rosor, många trädgårdsrum och en stor 
artrikedom. Plantförsäljning.
Ta med egen lunch och ät den i trädgården.

Kl. 14 Yvonne Karlsson 
Lumsvägen 10, Horndal
Här finns en mångsidig villaträdgård med flera 
växthus, biodling, prydnads- och köksträdgård.
Yvonne bjuder på fika.

Resan sker i egna bilar och vi träffas hos Anette.
Max 15 deltagare
Anmälan till:
Andreas Graveleij
info@andreasgraveleij.se

Söndag 4 juli kl. 14
Öppen Trädgård & Trädgårdsprat
Ann-Christine Westman, Kyrkbyvägen 43, 
Grycksbo, 070-229 34 29 

Stor trädgård under uppbyggnad och ombyggnad. 
Här finns öppna ytor med rosor och pioner. Ann-
Christine har stort växthus och orangeri, dammar 
och stort grönsaksland.
Max 20 deltagare
Anmälan till:
Martha Andersson
Tel: 070-317 68 84

Andreas Graveleij, ordförande
Tel: 070-158 00 73

Eva Dahlberg, vice ordförande
Tel: 070-251 39 88

Martha Andersson, sekreterare
Tel: 070-317 68 84

Anna Ganters, kassör
Tel: 073-591 82 29

Annica Larsdotter, ledamot
Tel: 070-651 70 14

Margareta Lindgren, ledamot
Tel: 070-685 01 23

Styrelsen (t o m Årsmötet 2021, aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.)

Onsdag 9 juni kl. 18 
Årsmöte
Stabergs bergsmansgård, utomhus

Se separat kallelse

Höstmöte
Inget höstmöte är planerat i år p g a rådande omständigheter.

Studiecirkel i november
Vi hoppas kunna genomföra en studiecirkel med Sara Bäckmos bok 
”Ett ekologiskt trädgårdsskafferi - Skillnadens Trädgård” som studieplan. Mer information kommer på 
hemsidan och i vår facebookgrupp.
.


