
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 kronor per hushåll,  
senast den 1/2 2022 till Plusgiro 28 90 02-8, 
eller Swish 1236898753 alternativt via QR-
koden här intill. Kom ihåg att ange namn, 

adress, telefon och e-postadress. 
 

Meddela adressändring till Kalle Weidt,  
tel. 070-649 09 55  

e-post: medlem.ktf@gmail.com  

 
Behandling av personuppgifter: Trädgårdsföreningen följer GDPR. Om du vill veta mer finns 
det information på hemsidan under fliken ”medlem”. 

 
 

Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar 

• Brickegarden Växter i Karlskoga, 0582-72 52 00 (beställning görs på 
telefon) 

• KeBe Cykel & Motor i Karlskoga, 0586-324 20 www.kebekarlskoga.se 

• Klockargårdens Handelsträdgård i Visnum, 070 652 90 42 

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

Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp. Rabatter kan 
vara förenade med vissa villkor och vissa varor kan vara undantagna. 
 
Karlskoga Trädgårdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM  

VÅREN 2022 

 

http://www.karlskogatradgardsforening.se/


23 januari kl. 14.00, Odla blommor och grönt tillsammans! Rävåskyrkan 
Anette på Boäng berättar hur hon planerat och byggt upp sin potager 
(köksträdgård på franska) och visar bilder på vad och hur du kan odla fina 
grönsaker tillsammans med sommarblommor. Många tips på jordförbättring, 
odlingsmetoder, bra sorter och till sist även tips på förädling och förvaring av 
den egna skörden. Kom och låt dig inspireras till en odling som är både god 
och vacker! Underbara bilder av fotograf Monika Norrby. 
Vi firar att vi fyller 80 år och bjuder på tårta. Lotteri. 

 

13 mars kl. 14.00, Årsmöte, Rävåskyrkan 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter får vi lyssna till Göran Edel från 
Karlskoga Naturskyddsförening som berättar om hur vi som privatpersoner 
kan agera för att bidra till ett hållbart samhälle.  
Vi fortsätter fira att vi fyller 80 år och bjuder på tårta. Lotteri. 

 
24 april kl. 14.30 Extraöppet på Stolpens trädgård 
Stolpens trädgård i Stolpen är speciell, lika mycket en härlig trädgård att 
promenera runt i som en handelsträdgård. Den ligger utefter E18 strax väster 
om Kristinehamn. Jonas och Lucja har extraöppet så att vi får handla med upp 
till 25 % rabatt mot uppvisande av medlemskort.  

 

21 maj kl. 11.00-14.00, Vårmarknad vid Bofors stationsområde 
I samband med Kultur- och föreningskalaset ger vi dig möjlighet att sälja 
och/eller köpa av ditt överskott såsom plantor, perenner, krukväxter, 
trädgårdsprodukter mm. Du kan också sälja/köpa hantverk.  
Anmälan och information om försäljning: Eva Sahlberg Blom, 
eva.sahlbergblom@gmail.com tel. 070-305 41 56.  

 

21 maj kl. 15.00, Extraöppet på Svedrins trädgård 
Från egna växthus till friland; penseér, sommarblommor, perenner, 
tomatplantor, kryddor, amplar med mera. Svedrins trädgård i Rudskoga har 
extraöppet så att vi kan handla med 25 % rabatt mot uppvisande av 
medlemskort.  
 
 

25 maj kl. 18.30, Extraöppet på Bergslagscenter i Karlskoga  
Elvira med personal på Bergslagscenter bjuder in till VIP-kväll där vi får 
handla med 20 % rabatt mot uppvisande av medlemskort (vissa varor kan 
vara undantagna). Fika finns att köpa. 

 

Öppen trädgård i Karlskoga – när trädgården är som bäst 
Öppna din trädgård för andra under ett par timmar. Vi vill gärna se olika typer 
av trädgårdar. Annonsering sker ca. en vecka före visningen via e-post, 
Facebook, hemsidan och/eller föreningsmeddelande.  
Om du vill öppna din trädgård för medlemmarna, meddela Lena Pöpke 
lenapoepke@gmail.com tel. 070-223 99 28 

 

11 och 18 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. Planering pågår och information med fullständigt program, anmälan 
och kostnad kommer att finnas på hemsidan.  
(Anmälda till resorna år 2020 kommer att kontaktas och har företräde).  

 

Varmt välkommen till våra aktiviteter! 

För mer information:  www.mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening  

 

Programmet för hösten 2022 kommer bl. a. att innehålla 

• Medlemsförmån på Rolands plantskola  

• Höstmarknad  

• Föredrag och andra intressanta aktiviteter 
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