
                                                                                                                                      

Program 2018 

 

 

Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer erbjuder föreläsningar, studiebesök, växtauktioner, resor mm. 
Subventionerat pris på resor och andra arrangemang gäller enligt lämnade uppgifter i inbjudningar. 
Medlemmar har också rabatt hos våra sponsorer. Du måste alltid visa medlemskortet före köp och kolla din 
medlemsrabatt. Medlemskort ska också kunna visas vid föreningens olika aktiviteter. 
Det ska vara trevligt och kravlöst att vara med i Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer. För en del räcker det 
mycket väl att gå på möten och inhämta energi och inspiration till den egna lilla täppan eller balkonglådan. 
Andra kanske vill engagera sig lite mer som att ta med en planta eller annat till vårt lotteri på medlemsmöten 
eller komma med idéer och förslag till allsidiga arrangemang och fördjupningar genom studiecirklar och kurser 
eller ge förslag till trädgårdsbesök mm.  
Alla får vara med! Ditt medlemskort ger dig förmåner – ha det alltid med. 

Välkommen att bli medlem hos oss! Det kostar 150 kr/år för enskild medlem + 50 kr/år för familjemedlem på 
samma adress. Medlemsavgift betalas till föreningens bankgiro 361-7883 eller Swish 123 495 53 81 
Glöm inte ange medlemsnummer och namn och e-postadress för att få löpande information om det som 
händer. Nya medlemmar: ange även adress och mobilnummer. 
Kontakt kassör och medlemsfrågor: info@kumlatradgardsamatorer.se eller Iréne Blom tel 070-572 13 99 
 

Läs om vår förening www.kumlatradgardsamatorer.se eller kontakta oss 
info@kumlatradgardsamatorer.se 

På hemsidan läggs kontinuerligt ut information om våra aktiviteter och medlemmar 
som anmält e-postadress får löpande info via e-post. 

Vi finns också på Facebook. 
 

 
 

 

Våra sponsorer och samarbetspartner 2018 
Stöd dem – de stöder oss! 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kumla Bibliotek 

 

 
Askersund 

 

 Marsvägen, Kumla                                                                        

http://www.kumlatradgardsamatorer.se/
http://www.studieframjandet.se/


Det är dags att senast 31 jan betala medlemsavgiften för 2018 

Tisdag 6 februari 
kl 18.30 
 

Husaren, Kumla 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 

Odling för alla – Föreläsning med ”Farbror Grön” Johannes Wätterbäck 
Johannes och hans familj bor i lägenhet mitt i centrala Västerås. Och de odlar köksväxter så det 
brakar om det och deras odlariver går att följa i bloggen ”Farbror Grön”. Smaken är viktig. Vi 
får lära oss hur man odlar på liten yta, vintersådd, serieodling och hur egna tomater blir till 
vårprimör. Han tipsar hur man odlar med bokashikompost. Under kvällen får vi dippa nachos 
och smaka på dipp blandad av förädlad chilisås gjord på takodlad chilifrukt. 
 

Fröbytarbord: Ta gärna med egna fröpåsar för byten.  
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Vickan kväll 019-572837 
 

Måndag 12 mars 
kl 18.00 

Kallelse till Årsmöte med sedvanliga förhandlingar – Husaren, Kumla 
Samtliga handlingar utdelas på mötet.   
 

Måndag 12 mars 
ca 18.30 
 

Husaren, Kumla 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Odling på växternas villkor - föreläsning av Peter Korn  
”Min utgångspunkt är alltid naturen. Kunskapen om växternas naturliga ståndorter är nyckeln 
till mitt sätt att odla dem på.” Peter är känd för att anlägga bäddar och för större 
färgsprakande perennplanteringar och prydnadsgräs. Han vill skapa fungerande mikroklimat i 
trädgården och ge varje växt dess ultimata växtplats.  
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Vickan kväll 019-572837 
 

Tisdag 10 april  
kl 18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 

 

Att ha bin i vår trädgård - föreläsning av Stig-Åke Gerdvall  
som är medlem i Hallsbergs Biodlarförening. Han kommer delge oss sina kunskaper och vi får 
tillfälle att ställa alla frågor vi har om bin. Ev honungsförsäljning 
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Kerstin 070-4060876 

 

Tisdag 17 april 
kl 18.00 
Medlemsaktivitet  
OBS. Anmälan  
Samåkning från 
parkeringen Kumla 
bibliotek kl 17.30 
 

Studiebesök Svenska Skogsplantor, Vibytorp, Hallsberg  
Svenska Skogsplantor är landets ledande företag inom skogsföryngring och plantor. Man har 
utifrån forskning tagit fram en metod för giftfri bekämpning av snytbaggar och lanserade 2010 
behandlingen Conniflex. Nu har de levererat långt över 150 miljoner tallar och granar med 
beläggningsskyddet applicerat. Örjan Bilock, platschef i Vibytorp, Hallsberg hälsar oss 
välkomna att se hur man arbetar på en skogsplantskola.  
Anmäl att du kommer till kontaktperson: Victoria 070-9433445 

Lördag 28 april 
10.30 - 13.30 
Alla är välkomna! 

Växtdag - köp och sälj på Atriumgården, Kumla Bibliotek  
Sälj av dina sådder och plantor och köp annat! 
Förberedelser 10.00.  Vid regn inomhus. Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 

Lördag 5 maj 
10.00 – 15.00 
Medlemsaktivitet 

Växtköpardag –  Björka Trädgård, Kumla 
25 % på hela växtsortimentet. Föreningen bjuder på kokt korv med bröd. 
Ta med medlemskortet! 

Lördag 12 maj 
10.00 – 15.00 
 
 

Trädgårdsdag hos Kalles Trädgård, Askersund 
Kumla Trädgårdsamatörer medverkar. Medlemmar har rabatt – ta med medlemskortet! 
 

Lördag 2 juni 
11.00 – ca 14.00 
Växtinlämning 
9.30 - 10.30 
 

Alla är välkomna 
att köpa växter och 
kaffe 

Föreningens årliga växtauktion - Utomhusscenen Kumlasjön  
Den bygger på att du som medlem gör en insats. Det innebär att du skänker plantor till 
föreningen som sedan auktioneras ut till de närvarande. Vi tar tacksamt emot ogräsfria och väl 
märkta plantor av alla slag. Passa sen på att köpa nytt, såväl välkänt som okänt, ofta till 
fantastiska priser!! Bjud in vänner och bekanta till detta trevliga event. 
Lämna dina växter kl 9.30–10.30 samma dag. Kontakta oss om du har växter att skänka, men 
inte möjlighet att komma.   
Kaffeförsäljning med hembakat bröd.   
Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 
 



Våra möten hålls på tisdagar på Kumla Bibliotek om inget annat anges 

Under sommaren - maj till augusti - inbjuder föreningsmedlemmar till medlemsbesök i sin 
trädgård. Du får njuta av växter, träd, buskar, planteringar och utbyta idéer i trevlig miljö. 
Respektera de tider som är angivna. På hemsidan finns ev ändringar, kompletteringar mm 

Tisdag 29 maj 
kl 18.00 
 
Samåkning från 
parkeringen Kumla 
bibliotek kl 17.30 

Kjell och Birgitta Hjerpe, Åby, Sköllersta: Välkommen att besöka vår trädgård som 

är 2050 kvm, ca hälften består av gräsmattor och rabatter som innehåller det mesta då jag är 
en samlare. Ca 200 olika barrväxter från små häxkvastar, dvärgar och några större . Ca 175 
olika hostor samt många rhododendron och azaleor, stenpartiväxter, lundväxter, perenner av 
olika slag samt flera prydnadsgräs . 
Växter finns till salu, kontant betalning, ej stora sedlar då det kan vara svårt med växel.  
Samåk gärna, begränsad p-möjlighet. För vägbeskrivning eller önskad skjuts kontakta Iréne 
Blom, 070-5721399 eller irene.blom@telia.com 

Hela växtsäsongen 
+ 
söndag 1 juli 

Ulf T Hallberg, Örebro: Välkommen till en förädlad Naturträdgård under hela 

växtsäsongen. Plocka Ramslök, intressanta fröer mm. Boka tid tel 019-360214.  
Öppen trädgård för alla trädgårdsintresserade. Se hemsida www.piaochulf.se 

 
 
 

+ söndag 1 juli 

Marita Kindberg Ahlm välkomnar till Öppen trädgård vid fritidshuset i Dimbo (mellan 

Hampetorp och Läppe, skyltat vid väg 52) Det är en sluttande stenig tomt på 2400 kvm med 
delvis natur och delvis prydnadsträdgård, som vi har byggt upp undan för undan och har nu en 
innehållsrik trädgård med träd och buskar, lund- och surjordspartier, stenparti och rabatter. 

Lördag 30 juni 
söndag 1 juli  
10 - 16 

Mia Jansson, Fjugesta inbjuder till trädgårdsbesök med försäljning och fika. I trädgården 

finns bl a växthus, dammar, olika rum och många olika perenner och buskar. Det finns 
perennaförsäljning, kaffeservering samt några utställare. Västra Långgatan 25, Fjugesta. 

Lördag 30 juni 
söndag 1 juli 10 - 16  

Ebba Bang, Fjugesta inbjuder till besök i sin trädgård med växthus och trädgårdsrum med 

en blandning av perennarabatter och olika träd i tillväxtstadiet.  Pilörtsgatan 4, Fjugesta. 

Söndag 1 juli 
 

Öppen trädgård – 1000 trädgårdar – en del av våra medlemmar visar sin trädgård.  

Kolla öppettider på http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/ 

Söndag 22 juli 
kl 15.00 

Birgit och Per-Åke Johansson, Kumla inbjuder till sin trädgård som håller på att 

anläggas. Här finns magnolior, azaleor, hortensior, buskar, rosor och clematis och många olika 
perenner och ettåringar. En damm med vattenfall, fruktträd, bärbuskar och grönsaksland. 
Spännande att se en 60-talsträdgård under återuppbyggnad. Vävargatan 3,Kumla 

Söndag 1 juli 
Söndag 5 aug 14-17 
Söndag 2 sep 14-17 
 

Tove och Anders Allansson, Kumla inbjuder till Öppen Trädgård och ytterligare två 

visningar i sin Cottage Garden . Här finns färgstämda rabatter med perenner, klematis och 
rosor. Stammade fruktträd och bärbuskar mm mm. Övrig visningstid bokas tel 070-7735870.  
Stjärngatan 8, Kumla. 

Lördag 25 augusti 
Heldagresa med 
buss, tidig avresa 

Resa till Uppsala - LINNÉ-DAG  i de olika Linnéträdgårdarna 
Linnés Hammarby är vårt första mål. Linné som grundade vår klassificering av växtriket 
efterlämnade bostad med trädgård, som än idag används för utbildning. Vi blir guidade i 
bostaden och trädgården. 
 Efter lunch besöker vi Sveriges äldsta botaniska trädgård - 350 år. Den består av två 
avdelningar - gamla och nya: Orangeri, slottsträdgård, trädavdelning och köksträdgård, 
perennarabatter och arboretum mm. Här finns utrotningshotade växter, bla en unik samling 
vilda saintpaulior och andra ovanliga kulturväxter. Vi blir guidade runt och därefter kan vi 
vandra i de olika delarna av området och få inspiration för den egna trädgården. Entré till 
Tropikväxthuset ingår.  
Pris medlemmar 400,-, ej medlemmar 550,-. Fmfika, lunch, 2 st guidningar, entréer ingår.  
Anmälan=betalning senast 1 augusti till bg 361-7883, swish 1234955381. Minst 25 deltagare. 

Detaljprogram mailas till deltagarna efter anmälningstidens utgång.  
Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 

  

6 juni 
10 - 17 
 



Betala in medlemsavgiften för 2019 senast 31 jan – helst i dec 2018 

Lördag 1 september 
Halvdagsresa 
buss fr Kumla  
 
Glöm inte 
medlemskortet! 
 

Resa med buss till Rolands plantskola, Revsten 
Detta är ett fantastiskt tillfälle att handla växter på en plantskola som annars inte är öppen för 
privatpersoner. Det finns ett stort utbud perenner med angenäma priser så man törs prova lite 
mer udda växter. Betalning hos Rolands kan göras via swish eller kontant.  
Kostnad för bussresa för medlemmar 100 kr, övriga 250 kr. Ta med egen fika. Anmälan = 
betalning senast 1 augusti. Vid färre deltagare än 25 kan resan bli av, men då med egen bil. 
Mer info via mail till deltagarna. 
Frågor kan skickas till info@kumlatradgardsamatorer.se eller Iréne Blom 070-5721399 

Tisdag 18 sept 
kl 18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 

 

Året med trädgårdsiris – föreläsning med Gunilla Härefelt, Norrköping.  
Gunilla är en inspirerande irisodlare som berättar om sin kärlek till trädgårdsirisen. Hon tar oss 
genom ett år med iris och trädgården och berättar om utmaningen att odla och föröka irisar 
med fokus på moderna hybrider. Det kommer även finnas möjlighet att handla irisar.  
Kaffeförsäljning med hembakat och lotteri. Kontaktperson: Victoria 070-9433445. 

Tisdag 23 oktober 
kl 17.45 
 
 

kl 18.30  
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 

Studiebesök: Växtväggen på Kvarngården. Vi får en kort historiebeskrivning av 

Jessica Frisk från KumlaBostäder. Samling utanför entrén Kvarngården, Skolvägen 6. 
Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869.  

Vi fortsätter på biblioteket Köksträdgårdens örter till nytta och nöje –  
Kerstin N Eskilsson och Ulla Simmons visar och berättar om örternas stora 

användningsområden. Vi får både lukta och smaka och kanske få något recept.  
Kaffeförsäljning med hembakat och lotteri. Kontaktperson: Kerstin 070-4060876 

Tisdag 20 november 
18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Permakultur - i en myllrande ätbar skolträdgård i Nora - föreläsning 
Ankie Rauséus och Roland Stanbridge berättar om skol- och skogsträdgården, med nöt och 
fruktträd, bärbuskar och ätbara perenner som utvecklas utifrån permakulturens grund-
principer, där naturen är förebild. De vill ge praktisk odlingskunskap och insikter om koppling 
mellan mat, hälsa och natur. Kaffeförsäljning, lotteri. Kontaktperson: Kerstin 070-4060876 

Måndag 17 dec          
18.00-ca 20.00 
 

Medlemsaktivitet 

Plantera grupper, Åbytorps handelsträdgård 
Tillsammans med Östernärkes trädgårdsförening träffas vi för skapande av växtarrangemang. 
Det finns jord och mossa. Du tar med egna ”krukor” eller köper. Ta gärna med lite fika.  

Nov/dec Om möjligt inbjuds till julbockstillverkning även 2018. Mer info via mail och hemsida. 
 

Nytt år 2019 – tänk vad tiden går!  Du behövs i styrelse och arbetsgrupper – hör av dig! 

Tisdag 29 januari 
kl 18.30 
 
Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Chiliodling - en het spännande hobby – föreläsning med Stig Häggkvist, 
Motala. Chiliodling på hobbynivå är både lätt och rogivande. Det finns 1000 tals sorter att välja 
av. Han berättar kortfattat vad man bör tänka på för att lyckas med sin odling av chili. Allt från 
frö till frukt, växtnäring, växtljus mm.  Läs mer på hemsidan: www.shaggkvist.se 
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.   
Det börjar bli dags för frösådder – dela fröer. Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 

Onsdag 20 mars 
kl 18.00 

Kallelse till Årsmöte med sedvanliga förhandlingar – Husaren, Kumla 
Samtliga handlingar utdelas på mötet.   
 

Onsdag 20 mars 
ca 18.30 
 

Husaren, Kumla 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Växthus - drömhus, förodling och frönytt – föreläsning av Inger 
Palmstierna. Inger är känd författare av standardverket Vår trädgårdsbok som utkom 

första gången 2005 och Det grönskande växthuset. Hon är en etablerad och erfaren 
trädgårdsförfattare, journalist, fotograf mm som föreläser om växthusodling för oss. 
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Victoria 070-9433445 

Ändringar kan ske i programmet – information på föreningens hemsida och till medlemmar via e-post 

mailto:info@kumlatradgardsamatorer.se
http://www.shaggkvist.se/

