Falubygdens Trädgårdsodlare
Program 2016
Besök www.fto.popcom.se för mer information och eventuella ändringar
Söndag 17 januari
Kl 14 och 15

Årsmöte och föredrag

Torsdag 17 mars
Kl 18

Inspirationskväll på Rottneby Handelsträdgård

Lördag 16 april
Kl 9.30-16.30

”Odla i Dalarna från norr till söder”

Söndag 24 april
Kl 9.30-16

Bygg ett insektshotell

Tisdag 3 maj
Kl. 18

Inspirationskväll på Lövhyddans Handelsträdgård

Hyttgatan 28 (ny lokal)

Rottneby Handelsträdgård

Hörsalen, Staberg

Studieförbundet
Vuxenskolan, Åsgatan 59

Lövhyddans
Handelsträdgård

Kl 14 Årsmöte
Kl 15 Föredrag ”Köksväxtodling året om”
Lena Israelsson, som har författat så många fina böcker om odling, föreläser för oss
denna eftermiddag.
Hon kommer ut med en ny bok våren 2016 på samma tema, ”Odla året om”.

Traditionsenlig träff i växthusen hos Mats Neubauer.
Information:
Satu Sundström
e-post: ssu@du.se
tel: 070-680 85 08

Ett samarrangemang med flera lokalföreningar i Dalarna.
Det blir en heldagsaktivitet med tre intressanta föreläsare. Mer information kommer.
Kaffe och smörgås vid ankomst, sopplunch och eftermiddagsfika med kaka.
Max 70 deltagare.
Kostnad 350 kr.
Biljetter säljs från den 1 mars till den 8 april hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Dalarna.
Hemsidan: www.sv.se/dalarna
e-post: dalarna@sv.se
tel: 0243-820 80.
Först till kvarn gäller.
tel: 070-680 85 08

Läs gärna Hemträdgården nr 6 2015 för inspiration, eller leta på internet.
Ta med eget material som du hittar i naturen – kottar, vassrör, pinnar, träbitar mm.
Basmaterial till både ramar och fyllnad kommer att finnas på plats till självkostnadspris.
Verktyg finns också, men ta gärna med egna.
Ta med egen lunch/fika. Kaffe och te finns på plats.
Max 10 deltagare.
Information och anmälan:
Martha Andersson
e-post: martha.02315704@telia.com
tel:023-157 04
Anmäl senast 17 april.

Leif Hansen bjuder på fika och berättar om sortimentet.
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Lördag 14 maj
Kl 9, heldag

Besök på trädgårdsmässan i Tällberg

Torsdag 2 juni
Kl 17-19, drop-in

Plantera en blomlåda med Andreas på Kniva Trädgård

Lördag 11 juni
Kl 11-13

Växtloppis & Trädgårdsprat

Söndag 10 juli
Kl 10, heldag

Bergabackens Pelargonmuseum i Torsåker

Söndag 24 juli
Kl 14

Öppen Trädgård och Sirapsprovning i Åbacka Trädgård

Lördag 30 juli
Kl. 14

Blommor och konst vid Falu Lasarett

Villa Långbers, Tällberg
Samlingsplats
Tiskenparkeringen

Kniva Trädgård

Eva Dahlberg, Kniva 59

Samlingsplats
Tiskenparkeringen

Christina Adolfson,
Strömmen 151, Linghed

Lasarettets huvudentré

I år arrangeras en trädgårdsmäsa med temat “Trädgård och Uterum” i Tällberg.
Vi samåker i egna bilar och startar från Tiskenparkeringen kl. 9.
Anmäl om du har bil och kan ta med passagerare eller om du vill åka med någon annan.
Information och anmälan:
Monica Bergqvist-Rudström
e-post: mberrud@gmail.com
tel: 072-933 10 38
Mer om mässan: www.trädgårdochuterum.se

Nu har du chans att få hjälp av expertisen när du väljer sommarblommor!
Tag med egen kruka/låda eller köp på plats.
Kniva Trädgård ger oss 10% rabatt på sommarblommor denna kväll.
Information:
Eva Dahlberg
e-post: eva@knektbo.se
tel: 070-251 39 88

Välkomna att köpa, byta, sälja växter eller bara prata trädgård en stund.
Ta gärna med egen fikakorg.
Information:
Eva Dahlberg
e-post: eva@knektbo.se
tel: 070-251 39 88

Vi samåker i egna bilar och startar från Tiskenparkeringen kl. 10.
På tillbakavägen stannar vi till i Stjärnsund.
Anmäl om du har bil och kan ta med passagerare eller om du vill åka med någon annan.
Information och anmälan:
Satu Sundström
e-post: ssu@du.se
tel: 070-680 85 08
http://www.bergabacken.se

Öppen trädgård med sirapsprovning i Christinas fantastiska trädgård.
Mer om trädgården på fridmanskog.se

Vi vandrar runt och upptäcker Landstingets planteringar vid Falu Lasarett tillsammans.
Vi tittar också på några av de konstverk som finns utanför och inne på sjukhuset.
Information:
Satu Sundström
e-post: ssu@du.se
tel: 070-680 85 08
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Juli eller augusti

Parker i Borlänge

Onsdag 10 augusti
Kl 18

Blomsterarrangemang för fest och vardag

Söndag 14 augusti
Kl 11-14

Terra Preta och äpplen

Lördag 3 september
Kl 11-13

Växtloppis & Trädgårdsprat

Söndag 25 september
Kl 11 och 14

Äpplets Dag

Söndag 16 oktober
Kl 14 och 15

Höstmöte och föredrag

November-januari

Tema jord - samtalskvällar

Borlänge

Ulla Dalström
Hobborn 86, Sundborn

Sven G Bergqvist,
Rupstjärn 99

Eva Dahlberg, Kniva 59

Vassbo vid Växthusen

Hyttgatan 28

Studieförbundet
Vuxenskolan
Åsgatan 59

Borlänge Energi guidar oss i några av sina parkanläggningar
En 2-3 timmars vandring med paus för fika.
Mer information kommer på hemsidan.

Trädgårdsmästaren och blomsterdekoratören Andreas Graveleij från Kniva Trädgård visar
olika tekniker och ger tips på hur man gör buketter och andra växtarrangemang.
Utgångsmaterialet är sådant som växer i den egna trädgården eller vilt i naturen.
150 kr för medlem och 200 kr för icke medlem i mån av plats.
Max 15 deltagare.
Information och anmälan:
Eva Dahlberg
e-post: eva@knektbo.se
tel: 070-251 39 88
Anmälan och betalning senast 27 juli.

Temat för denna träff är Terra Preta och fruktträd.

Välkomna att köpa, byta, sälja växter eller bara prata trädgård en stund.
Denna dag arrangerar också Staberg sin Skördedag.
Ta gärna med egen fikakorg.
Information:
Eva Dahlberg
e-post: eva@knektbo.se
tel: 070-251 39 88

Olla Ridelius kommer att ha äppelutställning på Vassbo från kl 11.
Klockan 14 tar han hand om oss och pratar om att odla äpplen på liten yta och vinterförvaring av äpplen.

Höstmöte kl 14
Föredrag kl 15
”I huvudet på en trädgårdsrådgivare”
Ett föredrag utifrån de vanligaste, mest lärorika och lite udda trädgårdsfrågorna som
ställs.
Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare hos RST föreläser för oss.

Vi använder oss av RST:s e-material ”Odla din trädgård del 1 – Grunden är jord”
Ladda ner boken här: www.tradgard.org/ebok
Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
Onsdag 2/11 kl 18
Torsdag 24/11 kl 18
Onsdag 11/1 kl 18.
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