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Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  
 
471 61 MYGGENÄS 
 
 
 

Får du inte några mail från oss saknar vi din epostadress. 

Vänligen maila till  

tjornstradgardsforening@gmail.com 

Tjörns Trädgårdsförening 
Program våren 2020 

 
 
Hej trädgårdsvän! 
 

Ett nytt trädgårdsår har 
precis börjat, snart är det 
tid för sådd, plantering, 
vattning och en massa 
annat. 
Men innan trädgårds-
arbetet tar all din tid får du 
titta i programmet och se 
vad vi har att erbjuda. 
 

Du ska veta, att det är du 
som gör föreningen till vad 
den är genom att åka med  
på våra resor och delta i  
våra aktiviteter.  
 

TACK, vi ses! 
 

Ge bort ett medlemskap i Tjörns Trädgårdsförening 
Maila annalena.gustavsson49@gmail.com, eller ring 0703 069 972 så fixar 
Anna-Lena ett presentkort på medlemskap för 1 år. 
 
  

 

Medlemsavgift 2020 gäller helår januari-december 
 

Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr. 
 

Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer!  
 

Betala medlemsavgiften snarast men dock senast 31 januari till 
bankgironummer 5575-7512 
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Allmän information 
 

Resor 
Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar vi ut en 
avgift på 200 kronor. 
Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller  
ring Christina 070 64 775 64. 
Vi vet om endagarsresa blir av tidigast 2 veckor innan avresa och 
för flerdagarsresa tidigast 5 veckor innan avresa. 
Vi reserverar oss för smärre ändringar i resornas program.  
 

Du måste ha betalt din medlemsavgift i Tjörns Trädgårdsförening för att få 
åka med på våra resor och delta i våra kurser/aktiviteter.  
Har du matallergi, tala om detta när du anmäler dig till resan.  
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer. 

Aktiviteter 
Har du anmält dig till en aktivitet och får förhinder, ring och avanmäl dig, vi har 
oftast kölista och det finns säkert någon som gärna tar din plats. 
Avgiften skall vara betald en vecka innan kursdatum. Om inte avgiften är 
betald i tid tillfaller platsen annan person i kölistan. 
Även om anmälningsdatum passerat kan det finnas platser kvar på våra 
resor/aktiviteter, är du intresserad, ring! 

Medlemsrabatt 
Visa upp ditt medlemskort så får du rabatt hos: 
Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blomsteraffär, 
och mustning på Billströmska. 
 

Hoppas att du tycker om vårt program och kan vara med på något eller några 
evenemang. Kom gärna med förslag till nya aktiviteter.  
Mailadress: tjornstradgardsforening@gmail.com 
 

Håll koll på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se  
samt på facebook, de uppdateras kontinuerligt.  

Vinster 
Vi tar gärna emot dina överskottsplantor som lotterivinster.  
Kruka in och namna, färg och höjd är bra att känna till. 
 

Tack till våra medlemmar som kommit med tips om resor och som 
skänkt fina vinster till våra lotterier. 

 
Medlemskort 2020 

Tjörns Trädgårdsförening 
 

______________________ 
namn 

 
Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort 

 

Styrelsen 
Gun Johansson, ordförande 
0739 94 20 00 
mammaguntorod@gmail.com 
 
Anna-Lena Gustavsson, kassör 
0703 069 972 
annalena.gustavsson49@gmail.com 
 
Britt-Marie Pettersson, sekreterare 
0704 79 83 80 
bm.pettersson47@gmail.com 
 
Berit Johansson, vice ordförande 
073 804 73 17 
beritjohansson450@hotmail.com  
 
 
 

 
Christina Ossiansson, ledamot 
070 64 775 64 reseansvarig 
christina.ossiansson@gmail.com 
 
Inga-Lena Håkansson, ledamot 
0707 13 18 90 
ingalena.tjorn@hotmail.com 
 
Karin Kristensson, ledamot  
0722 27 73 28 
karinkristensson52@gmail.com 
 
Ullamaj Abrahamsson, ledamot 
0704 60 94 09 
ullamajsan@hotmail.com 
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Ekologisk odling 
 
Lördagen den 25 januari 
klockan 11.00 – ca 14.00 
Häggvallskolan 
 

Johnny Andreasson från 
Runåbergs fröer kommer och håller 
föredrag om Ekologisk Odling med 
utgångspunkterna: 
 

Jord  
Ogräs  
Gröngödsel 
Täckodling 
 

Johnny kommer även att prata om 
Odla ditt eget frö och  
Nya sorters frö 2020.  

 

Johnny tar med sig frönyheter 2020 till försäljning.  
 
Lotteri med fina vinster.  
 

Ta gärna med fika! 
 

Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100 kr, kontant eller swish. 
 

Varmt välkomna! 
 
 
Vi har ett förslag:  
 
Om du får överskott av årets skörd  
gå med i Reko-ring Tjörn! 
 
Reko-ring hjälper till att förmedla kontakter 
mellan odlare och köpare.  
 
Har du frågor kontakta:  
Anna Sonesson 073 524 44 24 
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Få koll på kål!  
 

Lördagen den 22 februari  

klockan 11.00 – ca 14.00  

Häggvallskolan 

 
Ingar Nilsson kommer till oss för att 
prata om kål. 
 
Kål finns i en massa varianter och över så 
gott som hela världen.  
 
Kålen började odlas för flera tusen år 
sedan och en mängd kålsorter har 
utvecklats under tidens gång.  
 

 
Kål har varit nödmat och vardagsmat, men under det senaste årtiondet har 
den modesta kålen upplevt en renässans.  
Vi har upptäckt kålens många användningsområden och uppfunnit nya.  
 

Kål är inte enbart uppskattad av människor. Odlare vet att kålen har många 
vänner även bland skadeinsekter, fåglar och kaniner.  
Men det går att odla kål och det finns många spännande sorter att välja bland. 
Som Jerseykålen som kan bli flera meter lång. 
 

Ingar lär oss mer om hur vi kan ta till vara kålen. 
 

Under 1990-talet började Ingar specialisera sig som matskribent och har 
sedan dess skrivit en mängd artiklar, böcker samt producerat radioprogram i 
ämnet. 
 

Ingar har skrivit böcker om bland annat kål och andra köksväxter, som hallon 
och rabarber. För det har hon fått Gastronomiska Akademiens kokbokspris 
två gånger. Ingar tar eventuellt med sig böcker till försäljning. 
 

Ta gärna med fika, Ingar gör ett uppehåll i föredraget. 
 

Lotteri med fina vinster. 
 

Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100:-, kontant eller swish. 
 
Varmt välkomna!  
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Resans sista trädgård finns i Skillingaryd. Den ägs av Susanne Smedberg. 
En inspirationsträdgård med många rum. Hon skriver om trädgården i sin 
blogg (susannesblommor.blog). 
Vi åker sedan över Jönköping och Falköping och chauffören stannar på 
lämpligt ställe för middag.  
 
Pris: 2850kr vid minst 30 deltagare, 2650kr vid minst 40 deltagare. 
Enkelrumstillägg 500kr. 
Följande ingår i resans pris: Buss, 2 nätter i dubbelrum med frukost,  
2 trerätters middagar, korvlunch med dryck ena dagen, lunchlåda att ta med 
från hotellet den andra och entréer till trädgårdarna.  
Tillkommande kostnader: lunch första dagen (ta med matsäck hemifrån) och 
middag sista dagen.  
Sista anmälningsdag 10 april. Anmälan görs direkt till Resemakar’n,    
Tel 0521-69535, E-post: info@resemakarn.nu  
Glöm inte bort att ange din mejladress.  
 
Frågor besvaras av Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller  
Tel 0763 17 96 90. 
 
 

Växtmarknadsresa söndag 23 augusti 
Avresa från Bohusläns Museum 08:00 
 

I år är det Älvsborgs tur att arrangera de västsvenska kretsarnas 
gemensamma växtmarknad.  
Den äger rum i Borås och håller på mellan 11:00 och 13:30. 
Till de gemensamma växtmarknaderna brukar det komma riktigt många säljare 
från både när och fjärran. 
 

Efter Växtmarknaden besöker vi två vackra trädgårdar, innan vi åker hemåt 
igen. 
 

Priset för resan: 300-350kr som betalas på bussen.  
Vi behöver vara minst 30 personer för att resan skall bli av. 
Anmälan till Elise Mauritzson lunna331@hotmail.com eller  
Tel 0763 17 96 90, 0304-377 46, senast 28 maj. 
 

Vill du vara med och sälja växter har du möjlighet att ta med tre-fyra backar på 
bussen. 
Anmälan av säljare senast 1 augusti till 
Per-Axel Bergquist Tel 033-25 66 41, peranita.bergquist@telia.com 
Kostnad: 100kr för 4 meter och 50kr för varje ytterligare meter. 
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Trädgårdsamatörerna Bohuslän/Dal STA  INSTÄLLT 
erbjuder er som är medlemmar i Tjörns Trädgårdsförening 
att delta i nedanstående resor.  
 
OBS! Elise Mauritzson svarar på frågor om dessa resor! 
 
Resa med Trädgårdsamatörerna till Blekinge  
torsdag 21-23 maj  
Avresa från Bohusläns museum 08:00 
 

Vårt första stopp blir Cramers blommor i Hillared. De har katalog på nätet, så 
förbeställ gärna, om det är något speciellt du är intresserad av. 
I Småland besöker vi två trädgårdar. Först stannar vi hos Jeanette van Setten 
i Forsheda. En engelskinspirerad trädgård med flera olika rum. Här finns stora 
perennrabatter men även woodland och surjordspartier. Färg och form är 
viktigt här.  
Vi fortsätter till Vittaryd och Bengt Tonviks trädgård. I denna Smålands 
stenrikaste trädgård finns bl.a.rhododendron, cypripedium och magnolior.  
Som avslutning på dagen tar vi en sväng in i Skåne till Bromölla och till Erik 
och Birgitta Anderssons trädgård. Runt ett kulturminnesmärkt hus finns sju 
grönskande trädgårdsrum formade av stenpartier och vatten. Viktigt för dem är 
att ha en trädgård att njuta av året runt.  
 

Vi övernattar på First Hotel Carlshamn i två nätter.  
Fredagen inleds med ett besök i Ulf Sills trädgård i Mörrum. Det är en riktig 
vårträdgård. Ulf var ju hos oss och höll föredrag i våras. Han har säkert en hel 
del trevliga vårväxter till försäljning. 
Från Mörrum åker vi till Plantriket i Johannishus. En plantskola med ett stort 
och varierat utbud. Nästa stopp blir hos Per Åke Foglert i Backaryd. En 
trädgård med bl.a. lövängsstruktur.  
Som avslutning på dagen åker vi till Bräkne-Hoby, där vi skall besöka två 
trädgårdar. Vi börjar hos Gullevi Petersson. En ung trädgård men där ägarna 
har tagit med sig älsklingsväxter från sin tidigare trädgård. En samlarträdgård 
där växt och färgkombinationer är viktiga.  
Några minuter bort ligger dagens sista trädgård som ägs av Ulla och Åke 
Persson. Ulla älskar att dra upp plantor från frö och Åke är förtjust i 
stenpartiväxter och han odlar mycket i tufatråg.  
 

På lördag morgon vänder vi hemåt upp genom Småland igen. Första 
trädgården ligger i Gemla. Den ägs av ordföranden i STASS, Bengt 
Gustavsson. Från Gemla åker vi vidare till Bernt och Harriet Gustavsson 
strax utanför Värnamo. En sluttningsträdgård med bl.a. shortia, arisema och 
trillium.  
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Årsmöte 2020 – medlemsmöte  INSTÄLLT 
 
Onsdagen den 18 mars klockan 18.00 – ca 21.00 
 

Häggvallskolan 
 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 
 
Lotterier med fina vinster.  
 

Vi bjuder på kaffe med dopp! 
 

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna! 
 
Kvällens föredrag handlar om Växtsamlarnas Himalaya 
 

Johan Nilsson jobbar vid avdelningen Forskning & Samling vid 
Göteborgs botaniska trädgård, där han är del i teamet som sköter om 
trädgårdens samlingar av vildinsamlade trädgårdsväxter (i huvudsak 
lökväxter och perenner).  
 

Johan har ett brett intresse för växter och har besökt många delar av världen 
för att möta växter i dess naturliga miljöer. Vid hela fem tillfällen har 
destinationen varit det botaniskt spännande och artrika Himalaya.  
 

En expedition till östra delarna av kungadömet Bhutan 2015, gick i fotspåren 
av några av 30, 40 & 50-talets stora växtjägare, det var ett äventyr utöver det 
ordinära och är något som Johan vill dela med sig av kväll. 
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Krydda för livet - 
kryddväxter från 
många länder  
Lördagen den 25 april  
klockan 11.00 – ca 14.00 
Häggvallskolan 
INSTÄLLTLennart Engstrand 
tidigare chef för Lunds botaniska trädgård 
och välkänd radioröst håller dagens 
föredrag.  

 

Han berättar om våra vanliga kryddväxter som peppar, kryddnejlika, muskot 
osv., men också om kryddväxter som ännu är ganska okända hos oss. 
Sådana är till exempel tasmaniepeppar och ishpingo.  

Lennart har skrivit många böcker bland annat Kryddor och Kryddväxter från 
hela världen. Han tar med sig böcker till försäljning. 

Ta gärna med fika, Lennart gör ett uppehåll i föredraget. 

Lotteri med fina vinster.  
 
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100:-, 
kontant eller swish. 

Varmt välkomna! 

Bilden visar 
voatsiperifery,  
som hellre bör kallas  
madagaskarpeppar.  
Frukterna, 
pepparkornen,  
är samlade på vilda  
plantor i regnskogen.  

Bild: Marie Widén 
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 Flerdagarsresa till Bergen 

 

INSTÄLLT Vi planerar en resa till Bergen i Norge 
 

OBS! Anmäl er INTE innan ni får mer information om resan. 
 

Information om resan får ni via mail och på vår hemsida. 
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Växtmarknad på Bräcke INSTÄLLT 
Lördagen den 9 maj klockan 11.00 - ca 13  
Bräcke Hembygdsmuseum 
 
 

Återigen är det dags för vår årliga växtmarknad, även i år får vi uppleva 
årets kosläpp samt få en inblick i biets värld! 
 

Alla medlemmar är välkomna att sälja sina plantor, du behöver inte ha 
massor med plantor, det går även bra med några pelargonsticklingar. Kom 
gärna och sälj dina krukade överskottsplantor. Det känns bra att dela med sig 
av sin mångfald. 
 

ALLA är välkomna att handla, även om du inte är medlem. Passa på och 
köp växter till din trädgård till ett bra pris.  
Perenner, sommarblommor, gurka-, och tomatplantor kan du hitta här. Du kan 
även hitta lite ovanligare växter. 
 

Kontant betalning samt swish till en del utställare. 
Lotteri (alla som säljer växter skänker vinster till ett värde av 50 kr) 
 

Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp. 
Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade, vinn fina priser i 
lotteriet.  
 

Ring till Berit 073 804 73 17, för att boka plats om du vill sälja plantor.  
Ta gärna med dig eget bord.  
 

Varmt välkomna!  
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Öppna trädgårdar på Tjörn  

Välkomna till Irén Ögren Börjessons trädgård i Röstorp 
 
Söndagen den 24 maj 12 - 17 
Hoppas Rhododendron Loderi ’King George’ blommar i dag! 
 
samt Torsdagen den 9 juli 17 - 21 
 

Kuperad stor tomt med flera olika trädgårdsdelar och stor växtvariation.  
Temat är sten och nygammalt. Målet är att med små resurser skapa en 
lättskött trädgård som är vacker under alla årstider.  
Här finns utöver alla perenner många olika träd, buskar, rosor samt nya 
favoriten ormbunkar. Dessutom Berras backe med ca 100 rhododendron.  
Överskottsplantor kan finnas till försäljning.  
 
Vägbeskrivning 
Följ skyltar mot Röra Strand, ca 100 m efter skylten Röra Strand 2 km, tag 
vänster vid skylt Huseberg följ grusväg tills ni kommer till Röstorp, ett vitt torp, 
den äldre fastigheten i området. Tel 0705 88 15 22 eller 0304 660603 
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Sticklingskurs i Anne-Maries rosenträdgård 
Fredagen den 3 juli klockan 11.00, ca 3 timmar 
 

I Varekil har Anne-Marie Olsson sin rosenträdgård med hundratals sorters 
rosor, i sommar öppnar hon upp sin oas för oss och håller en sticklingskurs. 
Kunskap ger färdighet och den här kursen är kanske startskottet till en egen 
rosenträdgård.  
 

Anne-Marie förbereder sticklingsris, krukor och jord. Du får inte ta sticklingar 
på egen hand i trädgården utan Anne-Maries medgivande.  
 

Du tar med dig egen fika, sekatör, handskar och något att bära hem dina 
krukor i.  
 

Pris: 30 kr/person inkl. krukor och jord, betalas på plats. 
 

Plats: Anne-Marie Olsson, Hjälmvik 214, 472 97 Varekil. Tel 0736 48 74 06  
 
 
 

Sticklingskurs i Mauritzsons rosenträdgård 
Lördagen den 4 juli klockan 11.00, ca 3 timmar INSTÄLLT 
 

Välkommen till en sticklingskurs i vår trädgård på Lunna där Göran lär ut hur 
du förökar rosor på bästa sätt. Vi har dukat upp krukor och jord.  
Göran förbereder sticklingsris som finns färdigt till er när ni kommer. Det är 
inte tillåtet att ta sticklingsris på egen hand i trädgården. 
 

Kanske blir den här sticklingskursen startskottet för din egna rosenträdgård!  
 

Du tar med dig egen fika, sekatör, handskar och något att bära hem dina 
krukor i.  
 

Pris: 30 kr/person inkl. krukor och jord, betalas på plats. 
 

Samåkning är önskvärd då parkeringsmöjligheterna är begränsade.  
 

Plats: Göran och Elise Mauritzson, Lunna 331, 722 92 Stillingsön.  
Tel 0763 17 96 90  
 

 
Detta gäller båda kurserna:  
Anmälan efter klockan 17.00  
senast den 30 juni till  
Inga-Lena 0707 13 18 90, inte sms. 
 

Foto Else Olsson 
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Öppna trädgårdar på Orust  
 
Välkomna till Anne-Marie Olssons trädgård  
 
Söndagen den 28 juni 10 – 17 
 

En blandad trädgård  
Här finns fler än 300 rosor, många 
är sticklingsförökade.  
 

Ett fint berg har tagits fram. En 
stenanläggning med många träd 
och  
en 1×8 m helvit rabatt. Även 
magnolior, rhododendron, lite 
pioner och perenner finns här. 
 
Vägbeskrivning:  
Väg 160, vid Varekil sväng in mot 
centrum, kör genom samhället, 
tredje huset på höger sida efter 
Stala byggdegård. 
Tel 0736 48 74 06 
 

 

Välkomna till Märta och Hans Djurfeldts trädgård 
 
Söndagen den 28 juni 10 – 17 

3600 m2 stor trädgård på östra Orust där magnoliorna är stora, likaså katalpan 
och andra lite spännande träd. Det finns ett orangeri med palmer, 
ormbunksträd, nektarinträd m.m. Stora perennrabatter, ett 50-tal olika rosor 
och ett potatisland!  
Överskottsplantor och sticklingar till salu.  
 
Vägbeskrivning 
Väg 160 från Tjörn, precis innan Henån väg hö. märkt Slussen. Kör igenom 
Slussen och efter 3 km väg hö märkt Lunna. Efter 200m höger igen och ni ser 
trädgården liggandes på kulle. Adress: Lunna 389 47292 Stillingsön. 
 
Kan också vara med i ”Ring” och kom och titta när som helst!  
Tel 0702 35 03 14 
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I resans pris ingår:  
 

 En bussfika/picknick med kaffe och 
dubbelfralla ost/skinka 

 Lunch inkl. måltidsdryck, kaffe och kaka 

 Eftermiddagskaffe med dubbelfralla 
ost/skinka 

 En flaska vatten på bussen 
 Och trevlig gemenskap!  

Hemlig Trädgårdsresa INSTÄLLT 
Tisdagen den 26 maj  

Vid stort intresse har vi även möjlighet att göra en ny resa torsdagen  
den 28 maj. 

Avresa: 08.00 Kållekärr hlp, 08.05 Häggvalle damm hlp, 08.15 St1 tappen 
Myggenäs, 08.25 Nösnäsgymnasiet  

Gillar du överraskningar och vill ha lite spänning i vardagen, ta chansen att 
följa med oss på årets hemliga trädgårdsresa, där du inte vet i förväg vart du 
är på väg.  

Ta på dig kläder efter väder och kliv på bussen – mer avslöjar vi inte!  

Pris 850 kr/person  

Åter till Tjörn ca klockan 21.00  

Anmälan  
Ring efter klockan 18.00 senast den 4 maj till  
Christina 070 64 775 64, inte sms! 

Bra att känna till, det finns goda möjligheter till inköp 
av växter utefter resans väg! 

 
Varmt välkomna!  
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Öppna trädgårdar på Tjörn   

Välkomna till Sara och Ulf Hanssons trädgård 
 
Söndagen den 31 maj klockan 11 – 17 INSTÄLLT 
 

Trädgården är 6 år gammal och är en kuperad tomt på 3500 kvm mest berg 
och träd. Vi försöker att anlägga en trädgård som är delad i olika delar – 
köksträdgård uppe på berget med 24 pallkragar på olika platser där vi har litet 
skillnad på klimatet. Vi odlar tomater och paprika i en plasttunnel.  

Vår trädgård är en ’’work in progress’’ vi blir aldrig färdiga innan nästa projekt 
dyker upp. 
Vi har en stor damm ungefär 10 x 20 m och 3 m djup. Vi har en liten båt för att 
kunna  ro ut och rensa dammen av löv och grenar regelbundet. 
Trädgården är en lugn och rogivande plats för oss, och det finns ingenting 
bättre än att lyssna på fåglar som kvittrar. 

Vägbeskrivning 
Från Kållekärr mot Skärhamn. Andra avfarten i rondellen – kör 2,8 km.  
Sväng vänster (skyltat ”Häle”) in till Krossekärrsvägen – följ skyltning till 
Kurlandavägen 152. (850m) Parkeringen är markerad och ligger på vänster 
sida. Trädgården ligger på höger sida av vägen. sara.ulf@telia.com 
Tel 0733 261 475 

 

Välkomna till Kerstin och Leif Löfs trädgård  

Söndagen den 31 maj klockan 11 – 17 
 
Äldre trädgård som fått nytt liv. Vi försöker skapa samband mellan ute och 
inne. Trädgården ligger skyddad av en hög bergvägg och har många 
spännande rum. 
Rhododendron, primulor, dahlior och många perenner finns hos oss. 
 

Det finns möjlighet att fika! 
 

Vägbeskrivning 
Från Tjörnbron kör väg 160 rakt fram förbi trafikljusen, fortsätt förbi rondellen 
vid Almö Livs. Efter ytterligare 2 km, ta av till vänster vid fartkameran på 
vänster sida. Kör 250m på en grusväg och ta sedan av till höger.  
Kil 408, Hjälteby. leif.lof@outlook.com Tel 0730 330 091 
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Vi reser till Vargaslätten  
Tisdagen den 2 juni  
Vid stort intresse kan vi även göra en resa  
torsdagen den 4 juni  
 

Avresa: 08.00 Kållekärr hlp, 08.05 Häggvalle damm 
hlp, 08.15 St1 tappen Myggenäs, 08.25 
Nösnäsgymnasiet. Åter till Tjörn ca klockan 18.00  
 
Vi reser till Vargaslätten, som för första gången öppnas 
upp för allmänheten under våren 2020. Det kan vi inte 
missa!  
 

Vargaslätten är en 16 hektar och lite av en mytomspunnen trädgård som är ett 
stort allkonstverk, bestående av en världsunik trädgård, arkitektur och design. 
Denna magiska plats ligger i Simlångsdalen, strax utanför Halmstad.  
Trädgården skapades av Sigfrid Ericson, som var arkitekt i Göteborg, och 
han började anlägga sin oas 1917. Han lät uppföra de knuttimrade 
boningshusen i nationalromantisk stil och ritade trädgården, som var tänkt som 
ett sommarställe för honom och hans fru Ruth.  
Vargaslätten är fullproppad med rhododendron, liljor, primula, barrträd, bräken, 
kallor och rara och exotiska arter. Utefter de stora dammarna slingrar sig stigar 
täckta med barr som leder till olika trädgårdsrum.  
 

Vid ankomsten får vi ett föredrag om Sigfrid Ericson och Vargaslätten, 
under tiden får vi kaffe och fralla (30 min).  
Därefter får vi en guidad tur i trädgården (1,5 tim) och möjlighet att besöka 
storstugan som inrymmer en utställning om Sigfrid Ericson. Vid besöket här får 
du även boken om Vargaslätten, skriven av Jan Jörnmark.  
 

Vi besöker Gerbianska Trädgården där Gerben Tjeerdsma driver sin 
plantskola. Gerbianska Trädgården flyttade från Råda säteri hösten 2019 och 
ligger idag i anknytning till Vargaslätten. 
 

Vi äter lunchbuffé inkl dryck, kaffe och kaka på Tallhöjden Hotell & Rest. 
 

Pris 975 kr/person inklusive bok, vid avbokning efter den 24 maj  
återbetalas 625 kr  
Pris 1800 kr/par inklusive en bok, vid avbokning efter den 24 maj  
återbetalas 1100 kr.  Betalas senast 20 maj till konto som du får vid 
anmälan. 
 

Du får en flaska vatten på bussen. 
 

Anmälan efter kl 18, senast 20 april till Christina 070 64 775 64 (inte sms)  
 

OBS! Tyvärr är det svårt att besöka trädgården på Vargaslätten om du har 
rullator eller rullstol.  


