Sällskapet TrädgårdsAmatörerna
Gotlandskretsen

Höstprogram 2016

Att delta på våra möten eller gå in på kretsens hemsida är ett bra sätt att få
reda på vad som händer i föreningen. Där ingen plats är angiven under
inbjudan är du välkommen till bottenvåningen i IOGT-NTO:s lokaler,
”Vita Huset” vid Ekmansgatan 11, Visby.
Välkommen till alla våra träffar!
Styrelsen
Gotlands Trädgårdssällskaps programpunkter kommer att ”puffas” för, per mail
och brev, så snart programrubrikerna är fastställda. Håll utkik!
Framsidans bild: Ros i novemberljus. Lizz Jillhed
I samarbete med Gotlands Trädgårdssällskap och Studieförbundet Vuxenskolan.



VÄXTMARKNADER 2016
13 aug
kl. 11-14
21 aug
kl. 11-15
3-4 sept			

Krusmyntagården, Brissund
Visby Norra Koloniområde
Skördefestivalen på Gotland, Lövsta

Höstprogrammet 2016
Sept
Visby
Lörd 24 sept
kl 9.30-17.00
Södertälje
Lörd 1 okt
kl 13
Vita Huset

22-23 okt
Linköping
Lörd 12 nov
kl 14
Vita Huset

Sönd 4 dec
kl 14
Vita Huset

Fruktträdsbeskärning. Koloniområdet Spadmurklan.
Martallsgatan. Frida Tollerz demonstrerar.
Datum är ej bestämt.
Från färgexplosion till lundens ljusa växter. Föredrag och
växtmarknad. Regionarrangemang. Se medföljande isticksblad. Hagabergs folkhögskola, Södertälje
Lökfrossa. Kretsen har köpt hem en massa lökar från en grossist i Holland. Vi har packat och prismärkt påsarna. Foton på
blommande lökar kommer att finnas på hemsidan och anslås
i samband med försäljningen. Vi reserverar oss för eventuell
utebliven leverans av någon speciell löksort.
Lökförsäljningen kommer att gå till på följande sätt: Alla får
en nummerlott som vi sedan drar, till ex 6, då får alla med
lottnummer 1 – 10 gå och handla sina 3 lökpåsar och sedan
betala. När alla handlat en gång så vänder vi på ordningen
och de som handlat sist får handla först. Tredje rundan får
alla handla fritt av resterande påsar. Vi hoppas att ni skall bli
riktigt nöjda. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.
STA:s ordförandekonferens och ombudsmöte.
Lördag och söndag.
”Att ljussätta sin trädgård” med Håkan Stenström.
Trädgårdsarkitekt som bor i Katrineholms kommun och har
ett stort intresse för ljussättning. Han har bl.a. tagit fram en
ljusplan för kommunen. Håkan kommer att dela med sig av
25 års erfarenhet om ljussättning och vad man bör tänka på.
Han ger tips om hur man kan se på ljussättning ur olika
perspektiv och vad som man kan göra med enkla medel.
Håkan och Birgitta Stenström bor utanför Sköldinge mitt i
Sörmland där de har en stor samlarträdgård. Gå gärna in på
www.lindbro.net så kan du läsa om trädgården se vilka
datum som de har öppen trädgård. Inträde: 40 kr för
medlemmar, 60 kr för övriga. Växtlotteri. Kaffe/te ingår.
Bilder från årets trädgårdsvandringar hos våra medlemmar.
Elisabeth Johansson. Adventskaffe, växtlotteri.

Höstprogrammet 2016

Tulipa humilis var.
Pulchella ’Albocaerulea Oculata’

Crocus angustifolius syn. C .
susianus

Ljussättningar i trädgården. Fotograf Håkan Stenström

Lökfrossa i Vita Huset!

Muscari comosum
’Plumosum’

Vi Tackar alla generösa sponsorer!
På följande sidor har våra sponsorer och företag som gynnar föreningen
möjlighet att annonsera gratis. I utbyte lämnar de olika rabatter/specialpriser till medlemmar, skänker lotterivinster till våra möten och inbjuder
till särskilda evenemang.
VISA ALLTID DITT MEDLEMSKORT!
Det kan löna sig då du kan få rabatter på vissa varor.

10 % rabatt på perenner vid
uppvisande av medlemskort.

LINDS

0498- 27 77 31
www.vaxthusetlinds.se
Facebook: Växthuset Linds

10 % på hela växtsortimentet vid
uppvisande av medlemskort.
Årstidens blommor och trädgårdstillbehör. Snitt och binderier för alla
tillfällen. Ombud Euroflorist.
0498-26 12 09
www.follingbotradgard.se
Facebook: Follingbo Trädgård AB

10 % på allt i butiken vid uppvisande
av medlemskort. Vi finns vid norra
infarten till Tofta kyrka.
070-791 10 14
www. bersabutik.blogspot.se
Facebook: Berså

10 % på hela växtsortimentet vid uppvisande
av medlemskort.
Trädgårdsbutik & Gårdsbutik Bageri
Angelbosvägen 37, Lärbro
0498-22 51 28
berndt.rocklinger@live.se
www.rocklingers.se

Rabatt vid uppvisande av medlemskort.
Stort sortiment av rosor och fruktträd!
Kjell-Ove Larsson, Sigrajvs Västerhejde
0498-21 58 50
0498212571@telia.com
Facebook: Visby Plantskola

10 % rabatt på alla växter vid uppvisande av medlemskort.
Vi utför alla tjänster inom trädgård, tex
plantering, plattsättning och stenmurar.
Ring oss för offerter och växtsortiment.
0498-48 27 71 eller 073-916 72 26
www.stangatradgard.se
Facebook: Stånga trädgård

Maud Lindblad, Bara Örtagård
10 % rabatt vid uppvisande av
medlemskort.
Perenner, kryddor, trasmattor
KRAV-odlare
070-62 94 740, www.baramaud.se
Facebook: Malima Bara Örtagård

Jonas i När
Växthus

Mot uppvisande av medlemskort får du 10%
rabatt. Här finns bl.a. perenner, pelagoner
och penseér.
Växthuset är öppet från 15 mars - 15 juli
Måndag - söndag kl. 11-16
10 % rabatt på grönsaker mot uppvisande av
medlemskort. Vi stadsodlar giftfria grönsaker
och tillverkar listiga saker som passar för både
stora och små odlingar.
STADSODLING – HANTVERK – GÅRDSBUTIK
Öppettider: sommar mån – fre kl 10-18
vinter ons – fre kl 12–18
Miljöverkstaden (huvudentré från Broväg 25)
Merkuriusgatan 2, 621 41 Visby
Tel. 070-758 00 16 Samordn: 076-234 75 63
Facebook: Visby Stadsodling
www.miljoverkstaden.se

Patric’s
Bygg & Gräv
Kontakt: Patric Svensson,
0708-27 48 42
Mail: patric-s@hotmail.com

STA-medlemmar erhåller 10 % rabatt på mina
arbeten. Jag har F-skattsedel. Jag har bil med
tippflak - kan leverera och köra bort tex jord.
Behöver du hjälp med grävning eller andra
markarbeten?
•
större rabatter
•
damm och vattenfall
•
grund för tex stuga eller plattläggning
•
gräva ner kabel, vattenledning eller 		
dränering
•
flytta jord, sten och grus
•
mindre byggarbeten t ex växthus,
altaner, tillbyggnader, renoveringar
VERDUS VERANDA
10 % på vattenkannor, trädgårdsredskap och
krukor när du visar medlemskort. Trädgårdsoch inredningsbutik i Hablingbo (skyltat) som
bland annat har ett stort sortiment av handgjorda, långväga mattor.
OBS! Udda öppettider - kolla alltid hemsidan
innan du kommer: www.verdus.se
070-219 24 49
Facebook: Verdus veranda

Skuttlings design
10 % rabatt på lagerförda krukor vid uppvisande av medlemskort. Stora handtillverkade, miljösmarta krukor och kärl från
Cadabra design. Lärbro.
0701-73 13 61
www.skuttlingsdesign.wordpress.com
Facebook: Skuttlings Design
Garden Girl
Hulte eko gårdsbutik och Trädgårdskläder
för kvinnor. Hemse.
Vid uppvisande av medlemskort och
handel av Garden Girl kläder från Gårdsbutiken erhåller du 10 % rabatt.
Vill du prova/ handla kläder, bestäm tid
med Åsa på 0708 – 73 34 12.
www.hulte-eko.se

Är du intresserad av att ha din egen annons här? Kontakta styrelsen!

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsen
Ingår i riksorganisationen Sällskapet TrädgårdsAmatörerna (STA) och är trädgårdsföreningen för dig som älskar växter och vackra trädgårdar.
Vi har som främsta intresse att bevara och utveckla trädgårdsintresset på Gotland.
Något om vår verksamhet i korthet:

Medlemsmöten
har vi c:a ett möte per månad. Under höst, vinter och vår hålls möten i IOGT-NTOs
lokaler på Ekmansgatan 11 i Visby. Under sommaren är våra möten i form av utflykter
med trädgårdsbesök och ibland någon kurs.
Växtmarknader
anordnas under vår, sommar och höst där medlemmarna kan sälja egna växter.
Bibliotek
har föreningen i Vita Husets källarlokaler. Medlemmar kan låna trädgårdsböcker i
samband med våra aktiviteter i huset.
Bli medlem
Använd gärna STA:s gemensamma internettjänst för medlemsservice. Öppna hemsidan www.tradgardsamatorerna.nu och följ anvisningarna i fliken ”Medlem”. Fyll i
dina uppgifter och välj medlemskap i Gotlandskretsen samt betala årsavgiften 300:- till
STA:s medlemsbankgiro 115-4251. Avgiften gäller för 12 månader framåt. Alternativt
kontakta någon i vår styrelse för hjälp. Medlems make/maka/sambo räknas också som
medlem och får automatiskt medlemskap i föreningen. Det innebär att alla har tillgång
till samtliga aktiviteter som anordnas av föreningen. Ditt medllemskort kommer med
posten tillsammans med ett välkomstbrev.
Som medlem i Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsen får du...
•
Medlemstidningen TrädgårdsAmatören med 4 nr/år
•
Beställa frön från vår fröförmedling
•
Möjlighet att följa med på STA-resor
•
Rabatterbjudanden från lokala företag i trädgårdsbranschen
•
Vara aktiv och delta i vår verksamhet med trädgårdsbesök, marknader m.m.
•
Gratis trädgårdsrådgivning via FOR (Fritidsodlarnas Riksorganisation)
Kontaktuppgifter för STA Gotlandskretsen
Organisationsnummer 834002-1040
Postadress Sällskapet TrädgårdsAmatörerna, Gotlandskretsen
c/o Elisabeth Johansson, Martallsgatan 143, 621 44 Visby
Telefon 0703-359406
Bankgironr 5053-3876
Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsens hemsida
www.tradgardsamatorerna-gotland.se
Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsens facebooksida:
www.facebook.com/tradgardsamatorernagotland

STA Gotlandskretsen 2016
Ordförande: Elisabeth Johansson
levarjantan@telia.com		

Telefon: 070-33 59 406
Martallsgatan 143, 621 44 Visby

V. ordförande: Sinikka Carlsson
kare-sinikka@telia.com
		

Telefon: 070-14 91 147
Magasinsgatan 13, 621 58 Visby

Kassör: Stig Larsson		
bodastig47@hotmail.com

		
		

Telefon: 0498-21 02 01
Kolgårdsgatan 14, 621 38 Visby

Sekreterare : Kerstin Petré
kerstin.petre@hotmail.com

		

Telefon: 073-90 85 382
Fidegatan 10, 621 43 Visby

Ordinarie: Maj-Gun Buskas
		
jamsam06@telia.com		
		
						

Telefon: 070-85 27 467
Starrvägen 12, Väskinde
622 75 Visby

Ordinarie: Ammi Kalmén
		
jan.kalmen47@gmail.com			
						

Telefon: 070-21 99 492
Vänge Sallmunds 628,
622 36 Romakloster

Suppleant: Agneta Larsson
agge_larsson@hotmail.com

Telefon: 070-239 01 18
Kolgårdsgatan 14, 621 38 Visby

		

Suppleant: Christina Nimmerfalk
tinanimmerfalk@telia.com
		
		
				

Telefon: 070-48 00 652
Västerhejde, Lunds Västra 1,		
622 61 Visby

Övriga funktionärer
Helena Uddholm webbmaster		
						

Telefon: 0498-341 30
e-mail: helena@uddholm.com

Revisorer:
Nils-Åke Axelsson ordinarie 			
Eva Gisslander ordinarie
		
Iris Ronqvist suppleant 			

Telefon: 0498-21 36 10
Telefon: 0498-24 61 04
Telefon: 0498-29 13 31

Valberedning:
Maud Holmstedt				
Ulla Sundqvist 				

Telefon: 0498-330 08
Telefon: 070-88 03 184

Avs.

Elisabeth Johansson
Martallsgatan 143
621 44 Visby

FÖRENINGSBREV

