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Eftersom vi lever med coronarestriktioner även denna vår planerar vi bara för våren och
sommaren. Kanske vi kommer med ett nytt program till hösten. I skrivande stund gäller ju
fortfarande att vi ska hålla avstånd så därför har vi inte några aktiviteter inomhus och vi ordnar
ingen samåkning till våra tramp.

* Hela säsongen har vi 10% på hela sortimentet på Evonella Garden i Bergsåker. Visa upp ditt
medlemskort.

* 26 maj 18.30 har vi digitalt Årsmöte samt föredrag av Lise Lotte Björkman från Riksförbundet
som pratar om ämnet ¨I huvudet på en trädgårdsrådgivare¨. Se separat kallelse.

* 5 och 6 juni handlar vi med 25% rabatt på buskar, perenner och sommarplant hos Butik Unik.
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* Lördag 5 juni har vi Bakluckeloppis av plant, krukväxter mm kl 11-14 på Torget på Murberget.
Man måste boka plats så föranmälan senast 1/6 till Birgitta. Begränsat antal försäljare.
Deltagaravgift 100 kr för dem som inte är medlem i vår förening annars gratis. Men 50 kr extra
om man vill låna bord av Murberget. Kom med era plantor eller kom ändå. Kanske hittar ni
något att byta till er eller köpa för en billig penning. Inställt vid regn. Tänk på avstånden.

Trädgårdstramp kostar numera 20 kr per person.Vi reser med egna bilar med milersättning.

* Söndag 13 juni kl 13 har vi Trädgårdstramp hos Alvar Eriksson i Bålsjö (ca 35 min resväg). Al
var driver upp och säljer buskar för vår zon. Finns på Facebook¨Närodlade prydnads- och
bärbuskar¨

Anmälan till Birgitta senast onsdag 9/6.

* Onsdag 16 juni kl 18 har vi Trädgårdstramp hos Nebulosa gård i Sundsbruk(35 min resväg).
Finns på Facebook och Instagram. Det blir bara vi som är där så vi
kan nog få se mycket. Kostnad för er 20 kr + fika. Resten betalar föreningen.

Föranmälan senast 9/6 till Birgitta.
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* Söndag 18 juli kl 13 har vi Trädgårdstramp i Svalboets trädgård i Njurunda. (ca 50 min
resväg). Hon finns på Instagram som Svalboet. Kostnad för er 20 kr. Resten betalar föreningen.
Vi kan om vi vill även besöka Simons trädgård (fd Norells) i Njurunda.

Föranmälan senast 11/7 till Birgitta.

* Onsdag 4 augusti kl 18 har vi Trädgårdstramp på Kolonilotterna på Brännan.

Anmälan till Birgitta senast1/8.

Styrelsen genom Birgitta Grahn htof@tradgard.org 070-35 20 875

Styrelsen 2021:
Vanja Carlström, kassör
Birgitta Grahn, sekreterare
Mari Westerlund, Ledamot
070-3986182
Lena Sundqvist, ledamot
Edit Abbing, ledamot
0611-20145
070-5178186
Eva Aspholm, suppleant
070-3764918
Ann-Catrin Sköld, suppleant
070-4050698

070-6749642
070-3520875
070-2191583
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