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SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND 
 

Nyhetsbrev juni 2021 
 

Efter en mycket annorlunda vår för många av oss, med hemarbete, isolering och begränsningar 

vad gäller sociala tillställningar, kan vi nu hoppas på en sommar och höst där vi äntligen kan få 
ses och dela med oss av erfarenheter, idéer via träffar som trädgårdsbesök, föreläsningar, 

växtauktioner och plantbytardagar. Något jag tror vi alla har saknat under det senaste året.  
Genom några digitala föreläsningar som Cecilias föreläsning om Vilda växter i trädgården, Boel 

Nordgrens föreläsning om Kvinnohistoriska trädgårdar, Mona Hallins föreläsning om En smakfull 
trädgård och Rosenkungens, Håkan Gidestrands entusiastiska föreläsning om rosor som alla har 

gett både kunskap, vill-ha effekt och trädgårdspyssel men också en längtan till mingel med 
likasinnade, besök i trädgårdar, byte av växter och förstås sol och sommar. Vilken känsla det var 

att kunna träffas hos Anna på plantbytardagen samt trädgårdsträffen hos Bengt. 

Vi har därför kavlat upp ärmarna för att kunna ge er så många aktiviteter som möjligt denna 

sommar och höst där vi har fokuserat på fysiska träffar som vi bedömer att vi med största 

sannolikhet kan hålla även om det mot förmodan inte skall lättas på de restriktioner vi har i nuläge.  

Förutom ett fullspäckat program kan vi också glädja oss över att vi nu har fått ordning på vår 

ekonomi genom att vi nu har återbetalat det lån som vi fick ta från STA centralt i samband med 

det bedrägeri föreningen utsattes för. Ett stort tack till alla som genom deltagande i våra 

aktiviteter har gjort detta möjligt! 

 
Och med förhoppningar om att vi ses i sommar önskar vi alla en fin sommar! 

 
MVH Styrelsen 

 

Sommaren och höstens program 
  
 

6 juni kl 14: Trädgårdsamatörernas dag Visning och växtauktion hos Agneta och Uffe, Kulla 
Fridhem, Klockrike  

Vi kör vår populära växtauktion i Agneta och Uffes fantastiska trädgård. Passa på att komma 

tidigare för att njuta av deras fina trädgård innan auktionen. Vi uppmanar alla som har möjligheter 

att bidra med växter eller frön att skänka till årets auktion. 

 

11 juli kl 10 - 14 och 14 - 16: Kombinerad besök hos Kärlekens trädgård och öppen trädgård 
hos Johnny och Birgitta Dahlgen 

Vi tar vi oss ut till Gryts skärgård, där vi kombinerar ett besök i Kärlekens trädgård samt Öppen 
trädgård hos Johnny och Birgitta Dahlgren. Vi börjar kl 12 i Kärlekens trädgård,  http://www.lilla-

vik.se/ för att sedan ge oss till Birgitta och Johnnys fantastiska trädgård, 
http://www.johnnyobirgitta.se/. Ta med eget fika. 

 
15 augusti kl 14: Trädgårdsträff hos Peter Hult, Kuggtorp Grönlund, Gammalkil 

Vi träffas hos Peter Hult där vi får en presentation av Peters fina trädgård, fika, lotteri och mingel. 
Inträde 60 sek. 
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29 augusti kl 15 - 17: Besök Ekhagens perenner. Ingvaldstorp Ekhagen, Väderstad 

Vi besöker Ann-Maries fina trädgård och försäljning av perenner.  Ta med egen fikakorg. 
 

19 september: Lökfrossa. Tid och plats meddelas senare via hemsida och i vår 
Facebookgrupp. 

Detta år skall vi försöka upprepa vårt tidigare lyckade arrangemang med lökfrossa. Vi kommer att 
köpa in ett större antal lökar som vi sedan bjuder ut till försäljning. Det blir även fika, lotteri och 

mingel i samband med lökfrossan. Inträde 60 sek. 
 

3 oktober kl 14 - 16: Växtbytardag hos Ranveig Nåbo, Ryckelsby Åhagen, Boxholm. 
Passa på att byta/sälja överblivna växter från höstens trädgårdsrensning eller årets frösådder. 

Märk växterna med namn och pris. Det blir även fika, lotteri och trädgårdsmingel. Inträde 60 sek. 
 

November: Trädgårdsfotografering. Tid och plats meddelas senare via hemsida och i vår 
Facebookgrupp. 

Fotograf Peter Ericson kommer att guida oss i hemligheten med att kunna ta fina bilder av växter 
och trädgårdar.  

 
Studiecirkel Vatten i trädgården 

Studiecirkeln Vatten i trädgården kommer att starta den 10 augusti med 5 - 6 träffar varje tisdag. 
Här blandas inspirationsföredrag med besök i trädgårdar. För mera information och anmälan, 

kontakta anna@sta-ostgota.se   

 

Trädgårdringar 

Vi fortsätter nu med de trädgårdsringar som sattes upp inför förra säsongen. I dag är det 6-7 

aktiva ringar som just har påbörjat sina träffar.  

Är du intresserad av att dela med dig av dina trädgårdserfarenheter, hitta nya 

trädgårdsentusiaster eller låta dig inspireras av andras trädgårdar och erfarenheter - så hör gärna 
av dig  antingen du vill gå med i några av våra befintliga ringar eller vill delta vid nästa års  av 

ringar. Anmäl dig till ranveig@sta-ostgota.se. Mera information finns på kretsens hemsida. 
 

Öppna trädgårdar 
Det är alltid lika spännande att besöka nya trädgårdar eller kunna motta besök i egen trädgård. I 

år hoppas vi kunna få många som är intresserade. Hör av er till abhay@sta-ostgota.se  

 

● 20 juni, kl 12-16: Ida Stockberg, Torstorpsvägen 15, Finspång 

● 11 juli, kl 10-16: Johnny och Birgitta Dahlgren, Springersbergesvägen 9, Loftahammar. 

(http://www.johnnyobirgitta.se) 
● 18 juli, kl 12-16: Joey’s trädgård, Veteklintvägen 34, 61790 Skärblacka 

(https://www.instagram.com/joeystradgard/) 
● 1 augusti, kl 14-17: Anna Thöder, Jeppestad Överby Gård, Linköping.  
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Föreningsbiblioteket 

Vi har nu avverkat vårt bibliotek. Detta genom försäljning till medlemmar kommunicerad via 
hemsida, nyhetsbrev och i vår Facebookgrupp. Några böcker har vi kvar för framtida lotterivinster.  

 
Resterande har lämnats in till Återbruket. Ingen av böckerna har därför slängs men kommer att 

komma trädgårdsintresserade till del i framtiden. 
 

 
Styrelsen 

Vi tackar Lisbeth Lindholm Vahtras och Anna Tjäder för det arbete de båda har lagt ned i 
föreningen under sin tid som medlemmar i styrelsen och välkomnar Anna Ahlsten Andersson som 

ny suppleant. 
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