
Karlskoga Trädgårdsförening 
Hemsida: www.karlskogatradgardsforening.se  
Facebook: Karlskoga Trädgårdsförening och Karlskoga trädgårdsförening 
medlemmar. 
Kontakt: Eva Sahlberg Blom, tel. 070-305 41 56, 

eva.sahlbergblom@gmail.com 

 
 

Betala årsavgiften, 100:- per hushåll, senast den 1/2 2020 till  
pg 28 90 02-8 med angivande av namn, adress och ev. e-postadress 
 
Glöm inte att meddela adressbyte till Kerstin Ström, tel. 070-200 67 22, 
kerstin.stroem@telia.com  

 

Behandling av personuppgifter: Trädgårdsföreningen sparar dina personuppgifter, dvs 
namn och adress, så länge du är medlem hos oss. Detta gäller också telefonnummer och 
e-postadress om du lämnat dessa uppgifter. 

 
 

Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar 

• Amandas blommor, 0586-348 05 

• Bergslagscenter, 0586-527 10, www.bergslagscenter.se  

• Brickegarden Växter, 0582-72 52 00 

• Karlskoga cykel & motor, 0586-324 20, www.karlskogacykelmotor.com   

• Klockargårdens handelsträdgård, i Kristinehamn, 0551-103 66, 
www.klockargardenstradgard.se  

• Knopp florist, 0586-580 08 

• Krukmakargården, 0586-72 57 10, www.krukmakargarden.se  

• Stolpens Trädgård i Ölme 0550-311 50, www.stolpenstradgard.se  
 

Rabatter kan vara förenade med vissa villkor och vissa varor kan vara 
undantagna. Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp. 
 

 
Karlskoga Trädgårdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 

 
 
 

 
 

 

PROGRAM  

VÅREN 2020 

 

http://www.karlskogatradgardsforening.se/


26 januari kl. 14.00, ”Odla smart”, Rävåskyrkan 

Joel och Maria Holmdal från andelsjordbruket Rikkenstorp i Grängesberg 
besöker oss och berättar om hur man kan tänka smart när man odlar. Det 
handlar om kretslopp, kompostering och andra lösningar. Ta med era vänner, 
även icke medlemmar är välkomna. Entréavgift som också inkluderar fika. 
Lotteri. 

22 februari kl. 09.00-14.00, Beskärning av fruktträd 

Göran Hellzén lär oss beskära fruktträd. Först blir det ca 2 timmar teori och 
därefter praktik med klippning av ett par olika träd. (Vid olämpligt väder kan 
det bli framflyttat till en senare lördag). Avgift 200 kr per person. Anmälan och 
mer information: Eva Sahlberg Blom eva.sahlbergblom@gmail.com  
tel. 070-305 41 56. 

8 mars kl. 14.00, Årsmöte, Rävåskyrkan 

Årsmötesförhandlingar. Därefter berättar Johnny Ammer, svampkonsulent, 
svampodlare och ägare till Svamphuset i Höör, om hur man själv kan odla 
svamp. Produkter kommer att finnas till försäljning. Fika och lotteri. 

2 april kl. 18.30 (observera tiden), Extraöppet på Bergslagscenter 

Bergslagscenter har extraöppet så att vi kan handla med 20 % rabatt mot 
uppvisande av medlemskort (ej kampanjvaror). Fika finns att köpa. 

10 maj kl. 14.00, ”Det där med blommor och bin” – besök på bigård 

Vid ett medlemsmöte i oktober berättade Lars Malmros om bin, biodling och 
hur vi kan gynna pollinerande insekters liv. Nu är vi välkomna att besöka 
familjen Malmros bin, som bor på Noravägen 19 i Karlskoga.  

16 maj kl. 11.00-15.00, Plantmarknad vid Bofors stationsområde 

I samband med Kultur- och föreningskalaset anordnas den populära plant-
marknaden där medlemmar säljer plantor, växter mm från egna odlingar. Alla 
är välkomna att sälja och att handla. Anmälan och information om försäljning: 
Eva Sahlberg Blom, eva.sahlbergblom@gmail.com tel. 070-305 41 56.  

 

23 maj kl. 15.00, Extraöppet på Svedrins trädgård 

Svedrins trädgård i Rudskoga har extraöppet så att vi kan handla med  
25 % rabatt mot uppvisande av medlemskort. Om du behöver skjuts,  
kontakta Eva Sahlberg Blom eva.sahlbergblom@gmail.com  
tel. 070-305 41 56. 

30 maj kl. 10.00-15.00, Klockargårdens handelsträdgård 

Denna dag ger Klockargården 15 % medlemsrabatt mot uppvisande av 
medlemskort. Om du behöver skjuts, kontakta Kerstin Ström, 
kerstin.stroem@telia.com tel. 070-200 67 22 

Öppen trädgård i Karlskoga – när trädgården är som bäst 

Öppna din trädgård för andra under ett par timmar! Annonsering sker en 
vecka före visningen via e-post, Facebook, hemsidan och/eller förenings-
meddelande. Om du vill öppna din trädgård för medlemmarna, meddela Lena 
Pöpke lena.poepke@hotmail.com tel. 070-223 99 28 

13 juni heldag, Trädgårdsresa till Västergötland 

Årets resa går till Västra Götaland och Kinnekulle med omnejd där vi besöker 
vackra trädgårdar, äter god mat och får tillfälle att shoppa på en handels-
trädgård. Se bifogad information – eller vår hemsida – för fullständigt program, 
anmälan och kostnad. Kontakt: Kerstin Ström, kerstin.stroem@telia.com  
tel. 070-200 67 22.  
 

Varmt välkommen till våra aktiviteter! 

Programmet för hösten 2020 kommer bl.a. att innehålla 

• Medlemsförmån på Rolands plantskola den 11 augusti kl. 18.00 

• Skördefest i samband med Konst runt Möckeln 

• Trädgårdstrender 

• Andra intressanta aktiviteter 
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