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Ingegerd har ordet

Det här sista året har verkligen prövat oss alla. Lycka var väl att vi kunde träffas under
sommaren och hålla tre möten i höstas innan det elaka viruset slog till igen med 
ytterligare ett inställt årsmöte. Nu hoppas vi innerligt att vi kan träffas igen den 25 
mars när Birgitta H Olsson kommer och ger oss lite vårinspiration samtidigt som ni 
kan hämta era Programblad. Som en liten kompensation efter allt elände har vi satt in 
ett extramöte fredagen den 8 april med Gerben Tjeerdsma, ett efterlängtat möte efter 
två inställda föreläsningar. Vi har lyckats boka upp trevliga, kunniga föredragshållare 
för hela nästa säsong, bland annat Gunnel Carlson och den kända trädgårdsförfattaren 
Karin Berglund. 

Den 21 augusti är vår krets ansvariga för den Gemensamma Växtmarknaden i 
Lerdala. Vi behöver hjälp med arbetsvilliga funktionärer för att få den att fungera. 
Anmäl gärna ditt intresse till någon i styrelsen. På växtmarknaden brukar man hitta en
massa intressanta och roliga växter så det är verkligen något att se fram emot och 
hoppas på ett bättre väder än under marknaden 2016.
Gunvor Brissman och Monica Lind lämnar oss efter mångårigt arbete, inte bara i 
styrelsen utan även i ett antal olika kommittéer. Ett stort och varmt tack till er båda för
allt ni gjort för vår krets! Vi hälsar Henric Nyström och Jenny Larsdotter välkomna 
som nya suppleanter!

Med all den oro som finns ute i världen är det lätt att bli deprimerad och känna sig 
missmodig. Vad kan då vara bättre än att släppa alla tankar på omvärlden och gå ut 
bland sina älskade växter. Det är nog inte bara jag som känner så för det märks tydligt
att trädgårdsintresset har ökat och så även vårt medlemsantal. Känner du någon vän 
som vill ta steget från en vanlig trädgårdsförening så ta gärna med dem till något möte
eller trädgård för att få en bredare kunskap. Att kunna dela med sig av kunskap, 
designtips och få goda råd, och nya vänner icke att förakta, så är trädgårdsringarna ett 
bra och roligt sätt. Anmäl er före 15 april.

Än så länge så ser det ut som att Danmarksresan kan bli av
efter två inställda år. Ett ypperligt tillfälle att få se vackra
trädgårdar och kunna ”shoppa loss” i Kolding. Där hittar man
ofta växter, som vi inte kan få tag på här hemma.
Nu önskar vi bara att vädret kommer att vara på vår sida under
hela växtsäsongen. Lagom med regn nattetid, strålande sol på
dagen och fullt med roliga träffar.
Vi önskar alla vår medlemmar allt gott!

/ Ingegerd Grönberg och styrelsen
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OBS! Vi hoppas att alla våra aktiviteter ska kunna genomföras men under

rådande situation är allt preliminärt!

Håll utkik på vår hemsida www.skaraborgskretsen.se och kretsens e-postutskick!



Medlemsinformation (Ditt medlemskap omfattar även make/maka/sambo.)

Månadsträffar 
OBS! Årets Månadsträffar är preliminära, ändringar meddelas via e-post/hemsida.
Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem där föredrag och 
andra aktiviteter börjar kl 19.00. Lokalen är tillgänglig från kl 18.00, tid finns då till 
boklån, inköp mm. Föredragen kostar 40 kr, då ingår kaffe/te, stor smörgås och kaka. 
Betalning kan enbart ske med swish eller sedlar (ej mynt). 
Om du vill hjälpa till med förberedelserna inför fikat så anmäl dig till köksvärden, se 
sid 1. Innan lotteriet väljer serveringsgruppen var sin lotterivinst som tack för hjälpen.
Välkommen att ta med dig en kompis på månadsträffen! Det är ett bra sätt att värva 
nya medlemmar. Vi behöver alltid bli fler! 
Hjälp vår krets! Vi välkomnar all sorts hjälp från alla i vår krets, stort som smått! 
Ett stort tack till alla er som gör denna härliga krets möjlig!

Lotteriet
Vid varje månadsträff anordnar vi ett lotteri på skänkta växter mm. 
Tag gärna med en växt eller något annat med trädgårdsanknytning till vårt lotteribord.
Lotterna kostar 2 kr styck och dragningen sker efter föredraget.

Biblioteket
I samband med våra möten kan du låna böcker från biblioteket en trappa ned i 
församlingshemmet. En lånad bok förväntas återlämnas vid nästa möte. 
Har du svårt att besöka biblioteket kan du få hjälp att hämta böcker. Du kan även 
förbeställa bok/böcker av våra bibliotekarier. Boklistan, kontaktuppgifter till 
bibliotekarierna och mer information finns på vår hemsida: www.skaraborgskretsen.se

Utskick med brev och e-post
Kontrollera att du har lämnat rätt adress, telefonnummer och e-postadress till vårt 
medlemsregister. Kontakta STA:s medlemsservice på: medlem.sta@gmail.com

Resor 
Årets bussresor presenteras på januarimötet och hemsidan. Anmälan sker på utlagda 
listor eller via mail till kontaktpersonen. Skynda - ibland tar platserna fort slut! 
Resorna betalas kontant på bussen eller i förskott till bg 5189-3519, ange vilken resa 
det gäller och namn. Eventuell avbokning vill vi ha så fort som möjligt. Vid sen 
avbokning debiteras 50:-, gäller ej vid sjukdom. Andra betalnings-, anmälnings- och 
avbokningsregler gäller vid flerdagsresor. Tänk på att ha en gällande reseförsäkring 
för alla eventualiteter! Oftast finns en sådan i hemförsäkringen.

Öppna Trädgårdar
Varje år får vi den stora äran att besöka några av våra medlemmars trädgårdar. Passa 
på för det är bara under just denna dag och tid som vi får denna chans! Vill du 
fotografera i trädgården eller undrar över namnet på en växt, ta kontakt med ägaren. 
Vill du visa din trädgård nästa år, kontakta Thorbjörn Wallin tel. 076-840 96 19, 
57toya@gmail.com . Alla trädgårdar är välkomna, stora som små, nyanlagda som 
uppväxta. En trädgård blir aldrig färdig och vi har alla kommit olika långt!
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Lagervaror som finns att köpa på våra träffar

Etiketter, pennor, plastkrukor, kruknät för sticklingar. Dessutom vykort, böcker och 
häften om odling av olika växter. Prislista finns utlagd, annars kontakta Gunnel Thim 
gunnel.thim@gmail.com för närmare uppgifter och beställning av större partier. 
Krukor, etiketter mm finns även att köpa under hämtdagarna av Samköp.
Önskar du köpa tidigare än dessa datum kontakta Gunnel.

Samköp - jordprodukter mm.

Beställningslistor läggs vanligtvis ut på november- och januarimötet. Information 
finns på vår hemsida och skickas till alla med fungerande e-postadress. Beställningar 
för leverans 2022 är redan gjorda. Sista beställningsdag brukar vara den 31/1. 
I år hämtas varorna hos Lena och Thomas Magnusson utanför Skara, vägbeskrivning 
och kontaktuppgifter finns på nästa sida (sid. 5).
Hämtningsdagar: Söndag 27/3 kl.13-16, Lördag 9/4 kl.10-15, Tisdag 12/4 kl.16-19
Ett visst överskott kan finnas för den som vill öka på sin order vid hämtning. 
Samköpet betalas mot faktura eller swish. Vid frågor om hämtning, överskott osv. 
hänvisas till Gunnel Thim tel. 070-572 71 92, gunnel.thim@gmail.com                        
ö

Nedan 2021 års sortiments- och prislista:

Torv grov ogödslad 300 liter                                                                                
Torvblock huggna 25x30x50 cm                                                                          
Urnjord 50 liter                                                                                                      
Barkmull komposterad 50 liter                                                                              
Täckbark 50 liter                                                                                                    
Kogödsel 50 liter                                                                                                        
Plantjord 50 liter                                                                                                        
Hönsgödsel 15 liter                                                                                                     
Benmjöl 25 kg                                                                                                         

Vi välkomnar nya medlemmar
Hjärtligt välkomna till vår förening, vi hoppas att ni kommer att trivas i vår krets!

Alla nya medlemmar bjuds in till en välkomstträff den 29 april kl.17.00 i Varnhems 
församlingshem, före Sara Brennes föreläsning (se sid.6). Kretsen bjuder er på 
föreläsningen och fika. Personlig inbjudan skickas ut senare i vår.

Om du vill anmäla nya medlemmar är du välkommen att kontakta: 
Margareta Dahlin tel. 070-565 61 43, dahlin22@outlook.com 
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OBS!
Håll koll på vår hemsida www.skaraborgskretsen.se

för eventuella programändringar!
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Samköp 2022

I år hämtas varorna hos Lena tel. 073-718 87 20 och 

Thomas Magnusson tel. 073-970 81 19, Skallmeja, Blomsgården 1, 532 95 Skara.

Hämtningsdagar: Söndag 27/3 kl.13-16, Lördag 9/4 kl.10-15, Tisdag 12/4 kl.16-19

Vägbeskrivning: Väg 2602 Lidköping – Jung. Kör till Saleby, mitt i byn, tag av till 

Synnerby 8, följ asfalten cirka 4,5 km, sväng höger vid skylten Blomsgården 1.  

Kör cirka 500 m och upp i allén.

Vägbeskrivning: Väg E20, strax utanför Skara mot Göteborg, sväng av till Ardala 

och kör rakt igenom samhället, följ asfalten cirka 4,5 km, sväng vänster mot Saleby, 

fortsätt följa asfalten 4,5 km till skylten Blomsgården 1, kör cirka 500 m och sväng 

höger i allén.

Välkommen till Trädgårdsringarna 2022

Fyllda med inspiration, nya idéer och nya bekantskaper!

En trädgårdsring består av cirka fyra trädgårdar som sätts ihop när alla anmälningar 

har kommit in. När trädgårdssäsongen drar igång bestämmer ni i gruppen när första 

träffen ska ske och i vilken ordning ni vill visa era trädgårdar. 

Detta är ett ypperligt tillfälle att få se andras trädgårdar och visa sin egen under 

avslappnade förhållanden. Att få dela med sig av sina idéer, visioner och tankar kring 

trädgården är ovärderligt och är något som oftast inte hinns med i större sällskap. 

Så tag chansen att se nya trädgårdar och kanske upptäcka din egen med nya ögon!

Anmäl senast 15 april till:

Bibbi Norén, bibbi.noren@yahoo.se, tel. 073-835 94 09

Ring så visar vi - Visningsträdgårdar 2022

Passa på att besöka en trädgård i sommar och upptäck den tillsammans med ägaren!

Trädgårdarna tillsammans med trädgårdsbeskrivning och kontaktinformation 

presenteras på vår hemsida: www.skaraborgskretsen.se
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Månadsträffar april 2022 – april 2023
2022
Fredagen den 8 april kl. 19.00 i Varnhem 

Föredragshållare: Gerben Tjeerdsma

Ämne: Favoriter just nu

Gerben, populär och kunnig trädgårdsmästare. Den här gången ska Gerben berätta om

lökar, alpiner och perenner. Växter till försäljning.

Fredagen den 29 april kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Sara Brenne

Ämne: Ett år i Nyhagens Trädgård

En lantlig trädgård med mycket perenner och mängder av spännande buskar/träd på 

tillväxt. Här finna även ängar, hagmarker och ett woodland. I anslutning till 

trädgården finns en plantskola med träd och buskar, perenner m.m.

Växter till försäljning.

Fredagen den 30 september kl. 19.00 i Varnhem 
Föredragshållare: Morgan Sjöberg

Ämne: Lökfrossa

Vi hämtar ut våra förbeställda lökar (se annons nedan) och Morgan berättar lite om 

sin egen trädgård. Sinnlig Trädgård har även andra växter och tillbehör för trädgården.

Fredagen den 28 oktober kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Gunnel Carlson

Ämne: Trädgård till nytta och glädje

Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson om vad vi har trädgård till och varför. Om 

människor hon mött och växter hon älskar. Snödroppar till exempel.

Fredagen den 25 november kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Jacky Thang

Ämne: Upplev Kyotos vackra trädgårdar till fots

Jacky Thang, Japaninspirerad trädgårdsnörd, berättar om vackra trädgårdar i Kyoto 

och om sitt samlarintresse.
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OBS! Alla aktiviteter är

preliminära, ändringar

meddelas via e-post och

på vår hemsida. 

Beställ dina vårlökar via webbutiken:

sinnlig-tradgard.quickbutik.com

och vi levererar till fredagsmötet den 30 september.
Medlemsrabatt 10% använd rabattkoden:

vårlök2023 i webbutiken.

Lökar finns för beställning fr.o.m. vecka 15.

Välj leveranssätt ”Hämta i butik” om ni vill ha
era lökar levererade till mötet

den 30 sept.



2023
Fredagen den 27 januari kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Inger Frändås

Ämne: Tankar om vår trädgård

Hur man också kan tänka om trädgård. Ingers tankar bottnar i ett stort naturintresse 

och glädjen över att vara STA-medlem.

Fredagen den 24 februari kl. 19.00 i Varnhem
Årsmöte: Förslag till dagordning se sid. 38

Kretsen bjuder på smörgåstårta och dryck efter årsmötet. 

Ta gärna med bilder på USB-minne för visning, cirka 10 min, anmäl i förväg till 

Ingegerd Grönberg: 076-321 48 13 om du vill visa.

Fredagen den 31 mars kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Karin Berglund

Ämne: Vad ska vi med trädgård till?

En trädgård är så mycket mer än det vi ser med ögat. Den är doft och fågelsång, 

minnen av människor vi mött och trädgårdar vi sett, växter vi drömmer om….

Fredagen den 28 april kl. 19.00 i Varnhem
Föredragshållare: Peter Knutsson

Ämne: De stenrikas växtval

Om växter och olika odlingsmiljöer i vår trädgård.

Eventuellt växter till försäljning.
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Växtauktion på

Mästers Blommor i Götene

2022

Lördagen den 7 maj kl. 13.00 – 15.00
Adress: Västerbyvägen 13, Götene

Välkommen att fynda vanliga och ovanliga 

växter! 

Favorit i repris: Fyndbord!
Köp fina växter till billig peng utan den 

nervösa väntan på utrop! 

Ta med dig plantor som du vill skänka till 

auktionen/fyndbordet. Passa även på att  

botanisera i plantskolans utbud och glöm inte 

att ta med Mästers annons med 15% rabatt på 

ett köp som finns längre fram i detta häfte!
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Västsvenska kretsarnas 

gemensamma växtmarknad! 

Söndagen den 21 augusti 2022
kl. 12.00 – 14.00

Välkommen till en dag fylld med 
växt- och trädgårdsglädje! 
Fynda växter och botanisera bland 
trädgårdsrelaterade produkter hos våra 
många säljare. Passa även på att ta en 
fika och njut av den vackra miljön runt festplatsen!

Plats: 
Gröna Lund Festplats, Lerdala mellan Skara och Skövde. 
Mittemot Billingens golfbana Stora Kulhult och nära Flämslätts stiftsgård. 

Lerdala ligger i det särpräglade Vallebygden med hela åtta naturreservat 
med olika flora och fauna. Det är ett gammalt böljande kulturlandskap med 
öppna betesmarker, stengärdsgårdar, grova hamlade askar, lundar med 
ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda 
fiskesjöar. Vid Acksjön ligger Remningstorps arboretum, en spännande och 
väl skyltad samling träd från hela norra halvklotet.

Säljare:
Parken är tillgänglig för säljare mellan 10.00 – 15.30. Säljare och arrangörer 
handlar före kl.12.00. Anmälan görs till: bibbi.noren@yahoo.se 
eller 073-835 94 09, gärna sms, senast 14/8. 
Vi ser helst att större säljare anmäler sig tidigare.

Säljare medtar egna bord! 

Försäljningsplats 4 m, meddela om större plats önskas.
Avgift för säljare: 100 kr och tre växter till lotteriet. 
För varje ytterligare meter tillkommer 50 kr.
För mindre säljare (max 30 växter) är avgiften 
enbart de tre växterna till lotteriet.
Bord för kretsens egna medlemmar med ett 
litet antal växter kommer att finnas.
Givetvis tas bara fräscha, väl omskötta och 
pigga växter med. Vetenskapligt namn, pris 
och säljarens signatur skall finnas på etiketten.
Utförligare information är alltid uppskattad.

Växtlotteri och försäljning av fika.

Hjärtligt välkomna!
Skaraborgskretsen

Cypripedium 'Ulla Silkens'

Meconopsis 'Berta Wild'



Öppna trädgårdar 2022
Varmt välkomna!

Lördagen den 14 maj 

- Två trädgårdar

kl. 11.00 – 15.00 OBS! Tiden

Helena Tibblin

Adress: Baggetorp, Laxå
Telefonnummer: 070-776 23 96
En rufsig naturträdgård med många vanliga
och ovanliga växter. Stort fokus på att odla
så naturligt som möjligt och att göra
trädgården intressant och trivsam att vandra
omkring i, bland många olika rum och
sittplatser. Pollinerande insekter och alla
traktens fåglar brukar stå för
underhållningen bland perenner, buskar, träd
och dammar. Här finns tusentals lökväxter,
växthus och en liten köksträdgård. Och så är jag helt besatt av fuchsior.....

Vägbeskrivning från Laxå: Kör mot Askersund i rondellen. Kör ca 5 km. Sväng höger
vid skylt Tived och Tivedens Nationalpark. Kör ca 4 km. Sväng vänster vid gul skylt 
Mosshult 8. Kör 300 meter på grusvägen. Sväng vänster vid första brevlådan det står 
Baggetorp på en liten skylt där. Upp för backen och du är framme.
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kl. 13.00 – 17.00 OBS! Tiden

Maria Thordarson och

Willem-Jan Fens

Adress: Marieholmsvägen 35,

Mariestad (Ställ bilen på

Marieholmsvägen)

Telefonnummer:

070-241 50 62, 070-180 54 21

En trädgård på knappt 1000 m2

mitt i ett av Mariestads villa-

områden från 50-talet. På liten

yta har vi försökt anlägga

många olika biotoper anpassade

till olika växter och djur.

Upphöjda torvrabatter med

rhododendron och cyklamen, 

woodland, en liten sandstäpp,

kryddland, kalkstensmurar och

ett växthus med medelhavsväxter och grönsaker. Med en stor variation av blommande

växter försöker vi göra trädgården attraktiv för bin, humlor, fjärilar och fåglar. 

Många av växterna är frösådda och behöver mer tid för att växa sig stora. 

Det finns växter till försäljning. Välkomna!

Lördagen den 2 juli 

kl. 13.00 – 17.00

- En trädgård

Lena och Thomas Magnusson

Adress: Skallmeja Blomsgården, Skara (vägbeskrivning finns på sida 5)

Telefonnummer: 073-718 87 20

Välkommen till en tänkt rosenträdgård men som blivit ett sammelsurium av växter 

och jordbruksredskap på fem år.
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Marias och Willem-Jans trädgård

Lenas och Thomas trädgård



Söndagen den 24 juli

kl. 13.00 – 17.00

- Två trädgårdar

Ingrid Samuelsson och

Conny Rosén

Adress: Kullagatan 3, Floby

Telefonnummer: 0515-414 84,

070-868 47 22

Välkomna till en sluttande

samlarträdgård med dammar

och bäck. I rabatterna blandas

perenner med träd och buskar.

Små barrväxter och alpiner

odlas i stenpartier med grus. 

Vi bjuder på kaffe. 

Växter till försäljning.

Inge och Barbro Lager

Adress: Biskopsgården Mjäldrunga, Floby

Telefonnummer: 0515-490 13, 073-357 76 48

Sluttande villaträdgård på landet. Odlar gärna rhododendron, woodlandväxter, 

barrväxter och alpiner. Det finns buskar och träd i det lilla formatet tillsammans med 

pioner och ett åttiotal olika liljor.
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Inges och Barbros trädgård

Ingrids och Connys trädgård



Söndagen den 31 juli

kl. 13.00 – 17.00

- Två trädgårdar

Ingela Sjögren

Adress: Kyrkogatan 4, Gårdsjö (Hova)
Telefonnummer: 070-974 67 79
Hejsan! Är växtsamlare sen snart 30 år
tillbaka och jag jagar allt som är ovanligt
och försöker hela tiden att knäcka zoner,
går väl sådär? Släktet Lilium ligger mig
väldigt varmt om hjärtat och det finns väl
drygt 200 olika sorter i vår trädgård.
Narcisser är också något som jag tycker
om så det finns ett 80-tal olika av dom
med. Jag vill gärna ha namn på alla mina
växter så de flesta är uppmärkta med både
latinskt och svenskt namn. Kommer även
att finnas en del till försäljning. 
Hjärtligt välkomna!

Bernice och Dan Johansson

Adress: Vångstigen 7, Undenäs
Telefonnummer: 070-594 76 91
Välkomna till BeDa's Trädgård. Här blommar det från tidig vår till sen höst. Klematis,
pioner och liljor är favoritväxter men även träd och buskar. Ett par mindre dammar 
sammanbinds av en liten bäck. Det finns flera olika sittplatser för fika.
Vi bjuder på kaffe.
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Ingelas trädgård

Bernices och Dans trädgård



Söndagen den 11 september 

kl. 13.00 – 17.00

- Två trädgårdar

Margareta Dahlin

Adress: Broddetorpsvägen 22, 

Varnhem

Telefonnummer: 

070-565 61 43

Välplanerad, stor och vintergrön

trädgård där barrväxter och ljung

utgör stommen i ena delen av

trädgården och den andra delen är ett woodland.

Lite sent i odlingssäsongen men vi hoppas höstljungen har kommit igång med 

blomningen och att vårljung och barrväxter börjat mogna inför vintern. Woodlandet 

har börjat hösta och kanske har en del lövträd fått granna färger. Välkomna!

Ingegerd och Mats Grönberg

Adress: Kyrkbyn 2, Kvänum

Telefonnummer: 076-321 48 13

På nästan 3000 m2 samsas hundratals olika rhododendronarter och hybrider, många 

ovanliga träd, blommande Cornus och magnolior. Upphöjda torvpartier med ljung och

barrväxter. Berg i dagen, damm och litet vattenfall. Mycket samlarväxter.

Margaretas trädgård

Ingegerds och Mats trädgård
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3-Dagars resa till

Koldings växtmarknad

med ”mervärde”

Fredagen den 27 maj – 

Söndagen den 29 maj 2022

Dag 1

Via Helsingborg-Helsingör tar vi oss

(efter ett fikastopp utmed vägen) till

Slangerup där Jørn Dannesboe,

sedan 1972, har en charmig trädgård

på 25 x 100 m som sluttar ner mot

en sjö. Azaleor, rhoddar, flera

gigantiska Cornus såväl som alpiner 

och mycket mer kan njutas!

Jørn har skrivit ett flertal böcker,

bl.a. ”Stenbedet - en Perle i Haven”

och ”Ud i Haven”.

Se joern.dannesboe.dk  för fler bilder

m.m.

                          

Efter bussfikat går färden till Nyborg och

Johnny Andreasens rhododendronträdgård

med inslag av alpintråg och alpinabäddar.

Dagen avslutas med middag på hotell

Scandic utanför Odense där vi ska sova

båda nätterna.
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Dag 2

Efter frukost går bussen 8.30 

till Geografisk Have i 

Kolding (geografiskhave.dk),

där vi kan ”shoppa loss”. 

Förutom allsköns växter och 

”trädgårdstillbehör” finns 

även enklare mat och dryck 

att köpa.

Kl. 14.30 går bussen (då ska 

allt vara väl packat, ta med 

plastbackar och tidningar!) 

till Lisa och Jens Jakobsen 

Solkragen. De har en 

Japaninspirerad och 

innehållsrik villaträdgård i 

fyra nivåer med fantastisk 

utsikt över Alpedalen.

Innan middagen på hotellet 

hinner vi också se en del av 

asperupgaard.dk där Bjarne 

Dinesen tar emot oss i sin 

storslagna trädgård med bl.a. 

300 magnolior, 400 

rhododendron, div. ovanliga 

träd och konstutställning!
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Dag 3

På söndagen går bussen 8.00 till ”Markas Have” i Ringsted där Lene och Ib 

Nielsens (finns på Facebook) har många ovanliga växter av alla de slag. Här får vi 

även fika.

Sista besöket blir på Hesselbaeckgaard Havecenter där Jesper Bogö visar deras 

unika, privata, växtsamling, hes  selbaekgaard.dk De som har pengar o plats kvar kan

nu göra ytterligare inköp. Sedan hemåt med färjan och mat på svenska sidan!

Avresa 

06.00 Vara,  parkeringen närmast ringleden vid konserthuset

06.30 Skara, Badhusparkeringen

06.55 Skövde, Lidlparkeringen

07.25 Falköping, McDonald's

Medtag fika och lunch till första dagen, samt backar och tidningar till växterna.

Glöm ej att skaffa danska pengar!

Pris inkl. 3 middagar, 3 bussfika, 1 fika i Markas Have och inträde till 

växtmarknaden (med reservation för eventuell kurshöjning över 1,35): 

3.340:- (logi i dubbelrum)

4.290:- (logi i enkelrum)

Anmälan senast 25 april till:  

Nybergsbuss

eva.nyberg@nybergsbuss.se

0510-700 00

OBS! Avbokning ska ske en 

månad innan resan. Vid sjukdom 

krävs läkarintyg, annars debiteras

hela resekostnaden. 
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Tre Trädgårdar i Träslövsläge

och Pixbo
Söndagen den 3 juli 2022

Vi besöker Linda och Daniel Anderssons

speciella trädgård som Daniel har ritat och

byggt upp i flera rum med olika spännande,

udda teman och överraskningar runt varje hörn.

Här finns allt från hönor, formklippta växter,

nybyggd ”ruin” till konst. Välgjorda träarbeten

finns att köpa. Instagram: lajetstraochtradgard

Därefter en enkel lunch på restaurang

Joels brygga strax intill.

Sedan ska vi till Pixbo för att besöka

Lisbeth Dinsdale som beskriver sin

trädgård med dessa ord; 1200 m2,

mycket vintergrönt, korneller,

stewartior, Katalpa, Metasekvoja, 

Clerodendron, Pieris, Berberis,

klematis, hostor, pioner mm.

På promenadavstånd besöker vi även 

Elisabeth och Andras Bicock. 

Villaträdgård på 1.200 m2 där ytan

tillvaratagits så att den upplevs som

större. I de olika trädgårdsrummen

finns det ett varierat inslag av buskar

och perenner, damm, pergola, grindar,

spaljéer och andra vackra

smidesarbeten.

Avresa 

07.00 Skövde, Lidlparkeringen

07.30 Falköping, McDonald's

08.10 Vara, parkering vid 

konserthuset intill ringleden.

Medtag förmiddagsfika.

Pris inkl. lunch och eftermiddagsfika: 450:-

(Kretsen sponsrar med 100kr/person!)

Avbokningar efter den 23 juni debiteras med 50:-

Anmälan senast 17 juni till: 

Eva Lersten

e.lersten@gmail.com

070-545 42 98
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Bussresa till Gullmarsfjordens Plantskola
Lördagen den 13 augusti 2022

Dags för den årliga resan till Tommy och Vivi Ahnbys fantastiska plantskola.

Vi startar resan med ett besök hos Roland Gustavsson i Hogstorp. Han har stora 

samlingar av härdiga exotiska växter, ett stort lavaparti med kaktusar samt många 

ovanliga liljor. Här finns också 7 dammar med bl.a. den exklusiva sibiriska lotusen 

och ovanliga näckrosor.

Därefter intar vi lunch på Torreby Golfrestaurang.

Mätta och köpsugna går sedan färden vidare till Tommy och Vivianne Ahnbys 

innehållsrika plantskola. Deras utbud kan ses på: www.stabod.se/?page_id=510

Avresa 

07.30 Skövde, Lidl parkeringen

08.00 Falköping, McDonald's

08.40 Vara, påstigning vid Konserthusets parkering (mellan Konserthuset och Ringleden)

Hemkomst beror förstås på hur länge och mycket vi handlar hos Vivi & Tommy.

Medtag förmiddagsfika.

Pris inkl. lunch och eftermiddagsfika: 425:-

Anmälan senast 1 augusti till:    

Eva Lersten,

e.lersten@gmail.com

070-545 42 98

Avbokningar efter den 5 augusti debiteras med 50:-
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Överraskningar i växternas värld
Linnéa Gabrielsson
Text och foto

Ibland blir man som växtentusiast förvånad över vad
som helt plötsligt dyker upp i rabatter, frösådder och
ute i naturen. Efter hand, med ökad kunskap, blir vi
bättre på att förutspå vad en viss korsning kan ge
upphov till och vad som är rimligt att förvänta sig av
naturen. Ändå fortsätter naturen att förbluffa och i de flesta fall är det upp till oss att 
ta tillvara och vårda dessa sällsamma avvikelser. I naturens hårda konkurrens dukar 
avvikelser oftast under och trädgårdsvärlden blir aningen fattigare som följd. 

Våra trädgårdar är fulla av hjälpredor som korspollinerar, gömmer matreserver inför 
vintern och sprider fröer på andra sätt. Visst blir det många stolpskott gjorda av dessa 
trädgårdsmästare och den ekskog som fåglarna har ”planterat” i vartenda torvblock 
kanske inte riktigt var vad vi hade tänk oss. Trots detta kan det ändå dyka upp ett och 
annat guldkorn. Ta myrorna till exempel, de är förträffliga på att sprida blåsippsfrön. 
Min gissning är att det är fler än jag som har uttalat en lång radda svordomar över alla
myrbon under stenar, gångplattor och nyplanterade växter. I dessa stunder försöker 
jag att tänka på alla nya plantor som de har förgyllt min trädgård med.

Om tålamodet tryter, i väntan på naturens lansering av nästa nyhet, kan vi människor 
snabba på processen. Det enklaste sättet är att börja så fröer i en kontrollerad miljö, 
där fler individer får chansen att bli vuxna. Visst tar det tid innan något riktigt bra 
dyker upp men kostnaden är låg och glädjen stor när det väl händer! Mycket går att 
sprida vidare med hjälp av delning men hur gör man om det är ett träd eller häxkvast 
t.ex.? Jo man tar sina vänner i föreningen till hjälp! I Skaraborgskretsen finns en stor 
kunskap inom många områden och ett stort kontaktnätverk som sträcker sig utanför 
landets gränser.

Kanske finns det redan en raritet i din trädgård men du har inte lagt märke till den än. 
Ett bra exempel på det är den dag då jag gick förbi vårt gamla plommonträd och 
stannade till en stund. Jag har alltid tyckt att den ser anskrämlig ut, med ett risigt 
växtsätt och gott om rotskott. Någon frukt blir det inte heller, på 16 år har den endast 
producerat 3-4st gula små plommon. Denna dag fick den dåliga fruktsättning sin 
förklaring, blommorna har dubbel uppsättning av blomblad. Inte optimalt för god 
avkastning. Någon innan mig måste ha delat samma fascination över ”avarter” och 
förärat denna planta en plats i trädgården, trots dess praktiska brister.
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 Prunus domestica ”Plena”

Blåsippsplantor i min trädgård som jag kan tacka myrorna för.



Rhododendron calophytum och om att gå i väntans tider

Ingegerd Grönberg
Text och foto, om annat ej anges 

Intresset för rhododendron var redan stort när jag fick syn på en speciell art som jag 
bara hade sett på bild tidigare. Året var 2001 på Sofiero där det hölls växtmarknad. 
Där stod den, en cirka 15 cm hög planta med stora blad, en Rhododendron 

calophytum, som jag så gärna ville köpa. Det blev ett blankt nej. Man var tvungen att 
vara medlem i Sydsvenska Rhododendronsällskapet så naturligtvis betalade jag 
avgiften bums. Tack och lov, så har man inte sådana hårda regler nu. Jag var ganska 
stolt när jag bar omkring min lilla kruka och hade fått välmenande råd; ”plantera 
halvskuggigt och absolut vindskyddat”. Inte så lätt när man bor på Västgötaslätten så 
plantan fick hamna lite i skymundan. Efter att grannen demolerat granskogen bakom 
så har hon fått föra ett utsatt liv. Att jag benämner plantan som feminin är att hon 
brukar kallas för drottningen, om än okrönt, i rhododendronvärlden. Kungen är 
Rhododendron rex. 

Visst är den härdig och ståtlig men bladen blåser lätt sönder i ostanvinden. Tidig vår 
så är den faktiskt ganska anskrämlig och de långa bladen hänger ledsamma och är 
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nästan färdiga att ramla av. R. calophytum 

behåller bara sina blad i ett eller två år och 

får som större ett paraplyliknande utseende, 

därav det svenska namnet paraply-

rhododendron. I litteraturen sägs att bladen 

är omkring 30 cm långa, min har blad som 

är 38 cm, alltså är hon lite speciell.

Det finns flera plantor av samma art hos 

mig men ingen så fin som den här. Att det 

kunde ta många år, 12-15, innan den 

blommade, det visste jag men att det skulle 

ta så lång tid hade jag inte räknat med. 2017

så var det fullt med svällande knoppar och 

jag gick i spänd förväntan. En USA-resa var

inplanerad men den blev naturligtvis inställd

och tur var det för en morgon i början av 

april så ståtade hon full med blommor, de 

mest fantastiska jag sett. Blomningen är 

verkligen något i särklass, aningen rosa i 

utspringet för att sedan övergå i nästan vitt. 

När drottningen blommar hänger de långa 

bladen nästan rakt ner. Antagligen för att ge 

blomningen all den uppmärksamhet den så 

väl förtjänar. Samtidigt blommade en annan 

R. calophytum, inköpt på Zetas 2007, 

vacker, ja, men inte alls som ”min” 

drottning. I tre veckor njöt jag i fulla drag 

tills den hemska vårfrosten kom med -7 

grader. Det blev lite ”upp som en sol och 

ner som pannkaka” men säg den glädje som 

varar för evigt och man måste uppfatta en 

skönhet om än den blir kortvarig.

Efter cirka 20 år så är den nu dryga 3 m 

hög. Det sägs att den kan bli upp till 15 m 

på sin naturliga ståndort och mellan 5-9 m 

hög som odlad. Nåväl, i zon 3 så får man 

vara glad att den växer överhuvudtaget. 

Under uppväxten vill hon gärna fraternisera 

med andra, kompisar är bra att ha under 

uppväxten, gärna skuldra vid skuldra men i 

tonåren vill man ha frihet och behöver mer 

plats. Beskär allt runt omkring och ge henne

det rum hon såväl behöver för att utvecklas. 
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Humlorna uppskattar den tidiga 

blomningen men efter en natt med frost är 

den en ledsam syn att vakna upp till.



Nackdelen är den tidiga blomningen, ibland

redan i slutet av mars och då får man räkna

med att bli besviken av frosten. Har hört

talas om de som stickar tumvantar och sätter

på knopparna men där går nog gränsen för

mitt beskyddande. Dubbla lager fiberduk

hjälper inte heller.

I år står hon återigen full med knopp och nu

är det väl bara att be till vädergudarna.

Jag skulle inte köpa fler rhododendron men

ibland kan inte låta bli, särskilt inte sedan

jag hittade en hybrid hos Rhododendron-

Haven i Danmark, vid namn ’Monteverdi’.

En hybrid mellan R. Ann Lindsay x 

calophytum. Monteverdi betyder Grönt berg

och vad kan vara mer passande i Grönbergs

trädgård. 

Rhododendron calophytum, Från grekiskan.

calo = vacker, phytum = planta
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Efterlysning! 
Inför Skaraborgskretsens 60-årsjubileum 2024 letar vi efter växter som ni 

medlemmar har tagit fram genom åren som vi kan skriva om i vårt programblad. 

Det kan vara allt ifrån hittade mutationer/varieteter, överraskningar i frösådder till

noggrant kontrollerade korsningar som ni vill dela med er av till oss andra. Skriv 

en kort beskrivning om växten, hur det gick till när ni upptäckte den och sänd in 

till: linnea.gabrielsson@live.se Bifoga gärna bilder!

R. calophytum inköpt på Zetas 2007,               

med märkbart mindre pistill och fläck.

R. 'Monteverdi'



Växtporträtt

x Phylliopsis

Brita Johansson
Text och foto, om annat ej anges

En korsning mellan arter får ibland

en egenskap som kallas

hybrideffekt. Det innebär att plantan

växer kraftigare och oftast också är

mer lättodlad än arterna var för sig.

Hos flera av korsningarna mellan 

Kalmiopsis leachiana och de olika 

Phyllodoce-arterna ser man denna

effekt.

Den första hybriden uppkom

spontant 1960 i Hilliers plantskola i

England, en korsning mellan 

Phyllodoce breweri och Kalmiopsis.

Den har fått hybridnamnet x 

Phylliopsis hillieri och sortnamnet

'Pinocchio'. I Sverige kallas den för

pinocchioljung. Denna planta visar

inte så mycket av hybrideffekten.

Lättodlade korsningar

Hos några av de senare utförda

korsningarna är den tydligare.

'Askival' har samma föräldrar som

'Pinocchio' och har liknande, flata

blommor med lysande rödlila färg

och P. breweris långsträckta

blomställning. 'Coppelia' har P.

empetriformis i blodet och öppet

klockformade, purpurrosa blommor.

Båda är kraftfulla, lättodlade buskar

som blommar bra.

'Sugar Plum' är en korsning med P.

caerulea, en liten, älsklig planta,

men inte lika lättodlad. Man spårar 

P. caerulea i de nästan urnformade,

purpurrosa blommorna.

Mer lättodlad är 'Mermaid' som är

en korsning med P. aleutica vilket 

 x Phylliopsis 'Askival' i kompatibel omgivning.

 Kalmiopsis leachiana, oregonkalmia, en vintergrön

 dvärgbuske som lätt korsar sig med Phyllodoce.
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talar till härdighetens förmån. De rosa 

blommorna är klockformade och behagar

dyka upp lite när som helst utanför den 

egentliga blomningstiden. 'Mermaid' är 

den av släkthybriderna som tydligast har 

ärvt något av de breda, lingonliknande 

bladen hos Kalmiopsis. De övriga har 

alla blad som mera liknar Phyllodoce.

Långlivade växter

Rätt odlade är Phyllodoce-släktet 

långlivade växter. Efter en tid kan de bli 

lite glesa och barbenta. Beskär efter 

blomningen och se till att de alltid har 

fukt till rötterna. Det enda minus jag kan 

se är att blomningen är kortvarig, men 

ofta blommar de om lite på hösten. Den 

vintergröna bladtuvan är självklart en 

tillgång hela året. Förökning med 

stickling är inte alltför besvärlig. Ta 

sticklingar i juli när de nya sidoskotten 

växt ut 4-5 centimeter. Dra dem försiktigt

utåt-nedåt från stammen så att det blidas 

en liten häl. Stick i ogödslad torv med 

lite inblandning av tvättad sand. Täck 

med plast och mobilisera tålamodet.
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 x Phylliopsis hillieri 'Sugar Plum', 

en liten älsklig planta i pinocchioljungsläktet.

 x Phylliopsis 'Mermaid'

 Foto: Margareta Dahlin

              x Phylliopsis 'Coppelia'



Växtporträtt

Coniogramme emeiensis

Ingegerd Grönberg
Text och foto, om annat ej anges

Vi var väl några stycken som köpte den här ormbunken vid Magnus Carlströms besök
hos oss. Det var ganska lätt att falla för den med dess fantastiska färgsättning. 
Coniogramme emeiensis, en så kallad bambu-ormbunke, härstammar från Mount 
Emei i Sichuan, Kina. Den växer lätt skuggigt och gärna nära vattendrag på 700-
1700m höjd i lövfällande skogar och i bergsskrevor. Det finns åtta stycken i släktet 
Coniogramme som är endemiska på den här platsen men i övriga världen består 
släktet av cirka 40 arter, framförallt i tropiskt klimat. Är den härdig här? Nej, den sägs
klara av mellan 1 till 5 plusgrader så den kanske gör sig bäst i kruka som kan 
vinterförvaras. Samma härdighet anges för Coniogramme intermedia men den har 
konstigt nog klarat sig utomhus här.
 
De nya ormbunksbladen rullar upp sig från en ganska kraftig kort stam. Det kan ta ett 
tag innan de uppnår full mognad, beroende på dagslängd och temperatur. Bladen 
väcker alltid uppmärksamhet med sin skinande gröna färg och ett överflöd av V-
formade gula teckningar på ovansidan. En exotisk och elegant växt!

25  



Medlemsrabatter

Horto Green, www.hortogreen.com, 10%  (se annons för mer info.)
Mästers Blommor, Götene, 15% rabatt på ett köp (se annons för mer info.)
Mölltorps Handelsträdgård, 15% rabatt på ett köp (se annons för mer info.)

Mot uppvisande av medlemskort får du rabatt hos följande butiker:
Cramers Blommor, Hillared, 10% (se annons för information om gällande sortiment)
Melldala Trädgård, Lerdala, 10%
Nyströms Trädgård, Axamo, 10% (gäller ej på presentkort)
Roséns Blommor, Vara, 10%
Stolpens Trädgård, Kristinehamn, 10%

STA:s medlemskort finns i övre vänstra hörnet på medlemsfakturan. Medlemskortet 
bör användas diskret och gäller enbart för medlemmar. Varor som är extraprismärkta 
omfattas vanligtvis inte av rabatten.

Kretsens medlemmar har möjlighet att beställa växter från vår annonsör, B'STRÖÖ 
Träd & Buskar på Öland, som skickas på en gemensam pall till oss. Fraktavgiften 
fördelas jämt över de som beställer. Uppge ”skickas med Skaraborgspallen” vid 
beställning. Sista beställningsdag är den 21 april 2022. Leverans sker v.17-18 och 
hämtas hos Ingegerd Grönberg i Kvänum. Exakt leveransdatum meddelas via mail.
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  Gynna våra annonsörer, de gynnar oss!

Ludvig Johansson
Trädälskare

Tfn. 0700-824958



 

Vi levererar trädgårds-
produkter i storsäck 

i hela Skaraborg!

• Planteringsjord
• Grönsaksjord 
• Anläggningsjord 
• Toppdressjord 
• Kompostjord
• Bark

• Tegelkross 
• Torv 
• Singel 
• Makadam 
• Sand 
• Stenmjöl 

Vi har produkterna för din trädgård.
Stora som små projekt.

Beställ på vår hemsida www.nteab.se
eller ring 0708-50 33 25 alt. 0503-128 20

• Gårdsgrus 
• Väggrus 
• Bärlager 
• Gödsel 
• Trädgårdskalk m.m. 



Välkommen till träd och 
buskplantskolan i Byxelkrok 

på norra Öland!

Här finns ett spännande och udda 
sortiment av trädgårdens ”tak och 
väggar”. 
I år har vi ca 1600 olika sorters träd, 
buskar, perenner, rosor och 
klätterväxter! 
Om vi inte har det du letar efter 
hemma, gör vi allt för att hitta det åt 
dig!

Vi skickar växter på hel- och halvpall, 
mindre växter kan även skickas i 
kartong!

Boel Thorsell
Karlsborgsvägen 14
387 75 BYXELKROK
k

073-5221842
boelthorsell@gmail.com

www.bstrootradobuskar.se

Clematis 'Pink Dwarf'

Staphylea holocarpa rosea

Tetradium daniellii, falskt korkträd



Roséns Blommor startades 1922, här hittar ni allt som rör
snittblommor, växter och tillbehör både inne och ute. 
Rådfråga oss, vi delar gärna med oss av vår långa 
erfarenhet och gedigna yrkeskunskap, för oss är du som 
nöjd kund det viktigaste.

Växter för Hem & Trädgård



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

Silky Zubat Professional  
– hölstersåg med bågformat sågblad

Golden Star Mini  
– proffssekatör

Golden Star Medium  
– proffssekatör 

Golden Star R-8 Kanetsugu  
– proffssekatör

Chikamasa PS-7Y  
– proffssekatör

Chikamasa PS-8 Plus-R  
– proffssekatör

Alla våra japanska sågar och sekatörer håller  
samma höga kvalitet och effektivitet. Hos oss får 
du personlig service och snabba leveranser.

Chikamasa  
T-55C blomsax

Silky Pocket Boy Professional 170 – fällbar såg

Japansk kvalitet  
– hela vägen 



�

�

�

Specialplanteskole med stor egen produktion.

Over 600 forskellige rhododendron.

Se sortiment og priser på www.rhodo.dk

� Sender sikkert og billigt til Sverige.

Viborg Hovedvej 114, DK-7160 Tørring, Danmark

nfo@rhodo.dk www.rhodo.dkTelefon +45 7580 0555 i

  

wwwwww..ssttoollppeennssttrraaddggaarrdd..ssee

  

HHAANNDDEELLSSTTRRÄÄDDGGÅÅRRDD      VVIISSNNIINNGGSSTTRRÄÄDDGGÅÅRRDD      DDEESSIIGGNN      

                                                                                                1100%%  ppåå  vvääxxtteerr  fföörr  SSTTAA

Stort sortiment av: 
Magnolior, 

Japanska-lönnar,
Rododendron,

 Azalea, 
Dvärgbarr,
 Perenner, 

Prydnadsträd,
 Fruktträd,

 Bärbuskar...
Med mera!

 

ons-fred 10-18      lör-sön    11-15

 

Ölme Stolpen, Kristinehamn, Värmland, tel.0550- 31150, 070-7475112      



Välkommen till en riktig trädgårdsmästare

Axamo Gård Jönköping   -   036- 730 60   -   www.nystromstradgard.se

Narrbuske, Näsduksträd, Gulved, Korstörne,
Perukbuske, Ormskägg, Sjömanshjärta, 

Khakiträd, Papegojbuske, Djävulsbuske, 
Japansk träddödare, Pagodkornell, Apträd
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 WWW.HORTOGREEN.COM 

TRÄDGÅRDSVÄXTER 

STORT  
SORTIMENT 

DIREKTLEVERANS 

KVALITÉ 

WEBBUTIK 

Vi ger Skaraborgskretsens medlemmar 

Vid beställning skriv:
Övrigt: 10% STA-Skaraborgskretsen

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden.)



Trädgårdsgatan 5      garden@molltorp.com
546 72 MÖLLTORP   0505-300 75

ERBJUDANDE!ERBJUDANDE!
Detta blad ger dig

15% rabatt på växter för utemiljö
Max 1 köptillfälle per kund mot uppvisande av programbladet

 Gäller hela 2022

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi på Mölltorps handelsträdgård har ett
stort sortiment av plantskoleväxter, allt 
från större träd till frukt, bärbuskar och 
perenner. Nu dessutom ett sortiment 
av Bonzaiklippta växter.

Vi erbjuder professionell hjälp med 
planering av din trädgård.

Välkommen att besöka oss på 
Mölltorps handelsträdgård och ta del 
av vårt erbjudande för plantskolan. 
15% rabatt på ditt köp av uteväxter.

www.molltorp.com



Få 15 % på ett köp!
Gäller hela 2022

Inlöst den _________

Handelsträdgården med inriktning på 
ätbart, sommarblommor och 
planteringar i krukor! Mån-fre 9-18 

Lördag 9-14 

Säsongsöppetiderna hittar du på:

        www.mastersblommor.se

    Västerbyvägen 13, Götene
                  Tel 0511-503 51



Välkommen att botanisera i vårt 
välsorterade växtutbud!

www.melldala.se



VÄLKOMMEN TILL 
CRAMERS BLOMMOR  

MÅNDAG-FREDAG 9-18    LÖRDAG-SÖNDAG 9-18 
APRIL-JUNI: EXTRAÖPPET PÅ VARDAGAR TILL 19:00 

 

CRAMERS BLOMMOR, ANNEBERGSVÄGEN 2, 51290 HILLARED 
033-28 21 22   WWW.CRAMERSBLOMMOR.COM 

HÄR FINNER NI ETT BRETT SORTIMENT AV 
VÄXTER & INREDNING FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD 

 
PERENNER, PRYDNADSBUSKAR, FRUKTTRÄD, ROSOR, RODODENDRON, 

KLÄTTERVÄXTER, BARRVÄXTER, BÄRBUSKAR, HÄCKPLANTOR, 
PRYDNADSTRÄD, DAMMVÄXTER M.M. 

 
MEDLEMMAR I TRÄDGÅRDSFÖRENING ERHÅLLER 10% RABATT 
PÅ PLANTESKOLESORTIMENTET SÅSOM PERENNER, BUSKAR, 

TRÄD, ROSOR M.M. (EJ SÄSONG, LÖK, FRÖ M.M.). 
GÄLLER VID UPPVISANDE AV GILTIGT MEDLEMSKORT & PÅ ORD. PRISER. KAN EJ 

KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN. GÄLLER ENDAST LAGERVAROR 
 
 

BESÖK GÄRNA VÅR WEBSHOP 
SHOP.CRAMERSBLOMMOR.COM  



STA Skaraborgskretsen
Årsmöte fredagen den 24 februari 2023
Förslag till dagordning

§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Fråga om mötet har behörigen utlysts
§5 Dagordningens godkännande
§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2022
§8 Revisionsberättelse för 2022
§9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022
§10 Val av

a) ordförande, 2 år
b) en styrelseledamot, 2 år
c) fyra styrelsesuppleanter, 1 år
d) två revisorer, 1 år
e) en revisorssuppleant, 1 år
f) två bibliotekarier, 2 år
g) materielförvaltare, 1 år
h) fyra lotteriombud, 1 år
i)  två köksansvariga, 1 år
j) två till resekommittén, 2 år
k)  medlemsansvarig, 1 år
l) ansvarig hemsidan, 1 år
m) en till valberedningen, 2 år

§11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
§12 Övriga frågor
§13 Årsmötets avslutande
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Program i korthet
2022 Se sida

8/4 Extrainsatt månadsträff: Föredrag av Gerben Tjeerdsma
Ämne: Favoriter just nu

6

29/4 Månadsträff: Föredrag av Sara Brenne
Ämne: Ett år i Nyhagens Trädgård

6

7/5 Växtauktion i Götene 13.00 – 15.00 7

14/5 Öppna Trädgårdar - Två besöksträdgårdar OBS! Olika öppettider 9 - 10

27 - 29/5 3-Dagars resa till Koldings växtmarknad med ”mervärde” 15 - 17

2/7 Öppna Trädgårdar - En besöksträdgård 13.00 – 17.00 10

3/7 Bussresa till Träslövsläge och Pixbo 18

24/7 Öppna Trädgårdar - Två besöksträdgårdar 13.00 – 17.00 11

31/7 Öppna Trädgårdar - Två besöksträdgårdar 13.00 – 17.00 12 - 13

13/8 Bussresa till Gullmarsfjordens Plantskola 19

21/8 Västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad i Varnhem 
12.00 – 14.00

8

11/9 Öppna Trädgårdar - Två besöksträdgårdar 13.00 – 17.00 14

30/9 Månadsträff: Föredrag av Morgan Sjöberg
Ämne: Lökfrossa (förbeställ vårlökar från Sinnlig Trädgård, se sid 6)

6

28/10 Månadsträff: Föredrag av Gunnel Carlson
Ämne: Trädgård till nytta och glädje

6

25/11 Månadsträff: Föredrag av Jacky Thang
Ämne: Upplev Kyotos vackra trädgårdar till fots

6

2023

27/1 Månadsträff: Föredrag av Inger Frändås
Ämne: Tankar om vår trädgård

7

24/2 Månadsträff: Årsmöte 7, 38

31/3 Månadsträff: Föredrag av Karin Berglund
Ämne: Vad ska vi med trädgård till?

7

28/4 Månadsträff: Föredrag av Peter Knutsson
Ämne: De stenrikas växtval

7


