
ÅRSPROGRAM 2022

Hej och välkomna till ett år med oss i Uppsticklingarna!
2021 blev ju inte riktigt heller som vi tänkt oss.

Ungefär som din och min trädgård kanske, man startar med storslagna planer där inte
riktigt allt blev som tänkt.

Då får man tänka om, hitta nya möjligheter och andra idéer. Just idèer, inspiration och
givande möten hoppas vi kunna bjuda på i årets program. Här finns allt från tebjudning,

föreläsningar, växtmarknader och våra uppskattade gröna tittar.

Trädgårdsresan i år går söderut.
Vi besöker den fantastiska idéesprutan Peter Bengtsson i Ysby.

Peter är känd från tv programmet
“Trädgårdskampen” och sänder podden “Blommar det?”.

Vi hoppas att alla ska hitta något att inspireras av.

Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete,
vill du engagera dig eller vill du tipsa om något vi kan ta upp i kommande program,

hör gärna av dig till oss
uppsticklingarna@gmail.com

Det är fortfarande, i skrivande stund, lite knepiga tider som vi måste förhålla oss till på
ett speciellt sätt.

Fortsätt att odla i din trädgård, på din balkong, i din grannes trädgård eller var det nu än
kan vara. Uppskatta allt det vackra vi har runt omkring oss och ta tillvara på möten och

samtal och glöm inte att även små blommor har kronblad.

Varma välkomna
Nina Ödman, ordförande
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FEBRUARI
Årsmöte, tisdagen den 15 februari kl.19.00
Välkommen till Uppsticklingarnas årsmöte. Vi håller ett sedvanligt årsmöte och efter det bjuder
vi på kaffe och smörgåstårta (se separat inbjudan)
Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och förslag till budget för 2022, kommer att
finnas tillgänglig i lokalen. Önskar man ta del av detta tidigare så kontakta nedanstående.
Plats: Hemvärnsgården,Torsvägen 1, Falkenberg
Kostnad: Ingen kostnad, endast medlemmar
Anmälan: Senast fredagen den 11 februari till uppsticklingarna@gmail.com
Kontakt: Nina Ödman 0727413376

MARS
Beskärningskurs, lördagen den 12 mars kl. 10:00
Under en "heldag" träffas vi och beskär fruktträd.
Medtag beskärningsverktyg som sekatör, allt i god kondition och rengjort, kläder efter väder och
fika/lunch.
Räkna med att aktiviteten tar ca 5 - 6 timmar.
Vi börjar med lite teori kring beskärningens grunder (ca 30 minuter). Därefter blir det praktiska
övningar.
Plats: Meddelas vid anmälan
Kostnad:  Ingen kostnad, endast medlemmar
 Anmälan: Senast fredagen den 4 mars, max 8 deltagare
Kontakt: Charlie Jönsson 0736 474260

APRIL
Afternoon tea på Sannagård torsdagen den 21 april kl. 14.00
Ronald och Bodil hälsar oss välkomna hem till sig.
Vi samlas på gårdsplanen och blir serverade ett glas mousserande. Därefter går vi en runda i
trädgården och tittar, nu är det framförallt lökar i blom.
Efter det samlas vi framför brasan i matsalen i B&B delen Där bjuds det på tea, snittar, scones
och allt som hör till. Vi sitter ner och samtalar om trädgård och annat.
Plats: Sannagård Bed & breakfast 122, Vinberg, Falkenberg
Kostnad: 150kr/person (föreningen sponsrar med 100kr)
Anmälan: Anmälan senast den 14 april till uppsticklingarn@gmail.com , max 16 personer,
endast medlemmar
Kontakt: Nina Ödman, 0727413376

mailto:uppsticklingarn@gmail.com


MAJ
Växtmarknad, lördagen den 7  maj kl.09.00-12.00
Sälj av ditt överflöd eller köp något nytt och spännande.
Ta chansen att hitta rariteter eller något du saknar.
Plats: Lilla torget utanför Ica Kvantum, Falkenberg
Kostnad: Uppsticklingarna tar ingen provision
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Ingvar Lidebring 070-6724138

Vargaslätten, onsdagen den 11 maj kl.18.00
Vi bjuds på kaffe och fralla och ett föredrag om Vargaslätten.
Det följs av en guidad rundtur i  trädgården, besök i storstugan och i Sigfrid Ericsons museum
och besök i den Gerbianska Trädgården där växter finns till försäljning.
Det ingår även den vackra boken “Sigfrid Ericson och Vargaslätten” skriven av docent och
forskaren Jan Jörnmark.
Plats: Vargaslätten 601, Simlångsdalen, samåkning från Lidl, Falkenberg kl.17.15
Kostnad: 290kr/person (föreningen sponsrar med 200kr) endast medlemmar
Anmälan: Senast den 27 april till uppsticklingarna@gmail.com
Kontakt: Margareta Risberg, 072-7006461

Trädgårdsresa, lördagen den 21 maj kl.08.00
I gemensam buss åker vi söderut. Vi börjar med ett besök på Horsabäck perenner, en gedigen
plantskola med många vackra perenner. Efter det blir det lunch på Willab Garden, Båstad.
Sen styr vi vidare mot Ysby och Peter Bengtsson, känd från "Trädgårdskampen" och podden "
Blommar det?". Här bor han med sin fru Maggan Ek i deras vilda, otuktade och konstfyllda
trädgård. Här bjuds vi på en föreläsning om “Konst och kreativitet i trädgården” och en
rundvandring med det karismatiska paret.
Vi avslutar med en tur genom Laholms stadspark där vi avnjuter en medhavd picknick.
Plats: Buss avgår från Lidls parkering, Falkenberg kl.08.00
Kostnad: Ca: 300kr/person beroende på hur många som anmäler sig (föreningen sponsrar
med 100kr) Lunch och picknick på egen bekostnad.
Anmälan: Senast den 2 maj till uppsticklingarna@gmail.com max 30 personer
Kontakt: Ingvar Lidebring 070-6724138
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JUNI
Grön Titt,  onsdagen den 29 juni kl. 18.00-20.00
I dag besöker vi två stycken trädgårdar i Tvååker.

Trädgård 1:  Lisbeth Nilsson
“Nu är min trädgård 18 år, träd och häckar har skapat den rumskänsla som jag från början
planerade. Mina två dammar skänker mycket glädje med sitt djurliv, några vattensköldpaddor
har flyttat in i den större dammen. Sedumtaket har etablerat sig och nya projekt är ständigt på
gång. Här finns också betongalster att köpa”.
Plats: Granvägen 21 Tvååker
Kör från rondellen mot Höråsens plantskola, tag andra avfarten till höger, Sannavägen, följ
skyltar.
Kostnad: Ingen kostnad, medtag medlemskort.
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Louise Ullstadius 070-4221535

Trädgård 2: Ewa Lindeborg
En gammal fruktträdgård på 1450kvm där man hittar slingrande grusgångar kantade av rabatter
fyllda med buskar och perenner, rosor och pioner. Lite tuktat, lite charmigt, lite rostigt. Ett
vackert växthus, en stor köksträdgård,  sittplatser och vattenblänk lite här och var. En trädgård i
ständig förändring. Försäljning av växtöverskott.
Plats: Kyrkogatan 11, Tvååker
Kör från rondellen mot Höråsens plantskola, tag första avfarten till vänster, Kyrkogatan.
Kostnad: Ingen kostnad, medtag medlemskort.
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Louise Ullstadius  070-4221535

AUGUSTI
Grön Titt, onsdagen den 3 augusti 18.00-20.00.
I kväll besöker vi Wennerbergs trädgård i Glommen.
En lummig trädgård med grönskande väggar och spaljeer och många sittplatser. Ingen särskild
planering utan rabatter och gränser har flyttats allt eftersom idéer och växter kommit. Man har
satsat på tåliga växter som tål vind,salt och sandjord.
Kika gärna in på instagram @wennerbergsträdgårdsdesign eller på hemsidan
www.gronarundan.se
Plats: Borgars väg 10, Glommen, Falkenberg
Kostnad: Ingen kostnad, medtag medlemskort.
Anmälan: Senast den 1 augusti, uppsticklingarna@gmail.com, max 30 personer
Kontakt: Irene Torstensson 070-2220129.
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Grön Titt, onsdagen den 10 augusti kl. 18.00-20.00.
Idag besöker vi två trädgårdar på Västra Gärdet, Falkenberg

Trädgård 1: familjen Overby/Karlsson
Som på landet men mitt i stan!
Halva gräsmattan är uppgrävd. Istället står det två tunnelväxthus, ett hönshus, nyplanterade
bärbuskar, ett gäng pallkragar och bädd efter bädd med frodiga grönsaker.
Plats: Vikingagatan 13

Trädgård 2 : Lisa och Niklas Brosved
De har haft trädgården i ett 30 tal år och de
senaste 10 åren har trädgården indelats i ett flertal
rum med mycket växter, blommor och perenner.
Plats: Södergatan 61
Kostnad: Ingen kostnad, medtag medlemskort
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Anita Johansson 070-7716326

SEPTEMBER
Växtmarknad, lördagen den 3 september kl.09.00-12.00
Hösten är en härlig planteringstid, på flera sätt den allra bästa både för växterna och för dig som
planterar. Stora planteringsveckan är ett årligt event som trädgårdshandeln bjuder in till, med
start första lördagen i september.
Vi i Uppsticklingarna hänger på och kickstartar denna veckan med en sedvanlig växtmarknad.
Sälj av ditt överflöd eller köp något nytt och spännande.
Ta chansen att hitta rariteter eller något du saknat.
Plats: Lilla torget utanför Ica Kvantum, Falkenberg
Kostnad: Uppsticklingarna tar ingen provision
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Ingvar Lidebring 070-6724138



Grön Titt,  onsdagen den 7 september kl. 18.00 - 20.00
Dagens trädgårdsbesök är hos Louise och Anders Ullstadius, en avstyckad gård söder om
Heberg. Trädgården började anläggas 2006, då fanns bara en stor bok och några gamla
fruktträd, resten vildäng. Vi har låtit anlägga stengärdsgårdar, som begränsat själva trädgården.
Bergen och skogen skyddar mot öster, vildängar mot söder, väster och norr. Många nya träd har
planterats. Stora perenna rabatter, lindallé, stora buxbomsklot, många sittplatser och ett
orangeri. Nu på hösten hoppas vi att dahliorna blommar fint. Växter finns till försäljning.
Plats: Från Falkenberg, kör gamla E6:an förbi Heberg mot Slöinge. Kör upp till vänster vid
skylten “Hanarp 1”. Första gården på höger sida, vitt hus med röd ladugård.
Kostnad: Ingen kostnad, medtag medlemskort.
Anmälan: Ingen anmälan
Kontakt: Louise Ullstadius 070-4221535

OKTOBER
Fåglar i trädgården, torsdagen den 6 oktober kl.18.30
En föreläsning med ornitologen och fotografen Tomas Andersson.
Vad betyder fåglarna för vår trädgård och hur kan vi hjälpa dem att trivas?
Vi får många kloka råd och titta på vackra bilder.
Vi bjuder på fika och tillfälle för samtal.
Plats: Mötesplats Mölle, Möllegatan 11b, Falkenberg
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 80 kr för icke medlemmar, medtag medlemskort
Anmälan: Senast måndagen den 26 september, uppsticklingarna@gmail.com
Kontakt: Ingvar Lidebring 070-6724138

NOVEMBER’
Trädens betydelse! onsdagen den 9 november kl.18.30
I kväll berättar trädgårdsteknikern och konstnären, Hans Erik Karlsson-Jarnvall,
om att odla träd.
Han delar sin tid som lärare på Munkagårdsskolan med tid på sin egna gård med ateljé, växthus
och arboretum. Just nu är han aktuell med att missionera om träden som klimathjältar!
Han kommer att prata om de olika trädens betydelse i våra trädgårdar, den urbana skogen och
odlingslandskapet, vikten av att omge oss av träd och dess värde för oss och vår planet.
Plats: Mötesplats Mölle, Möllegatan 11b, Falkenberg
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 80 kr för icke medlemmar, medtag medlemskort
Anmälan: Senast onsdagen den 2 november, uppsticklingarna@gmail.com
Kontakt: Charlie Jönsson 0736 474260
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Avslutningsvis

För de gröna tittarna gäller drop in mellan kl.18.00 - 20.00.
Eventuella presentationer av trädgården sker kl.18.00.

Även de som inte är medlemmar i föreningen är välkomna på alla event. Vid anmälan har dock
alltid medlemmar förtur och för icke medlemmar tar vi ut en avgift från 40 kr, beroende på
aktivitet. De kostnader, eller icke kostnader, som anges i programmet ovan gäller därför enbart
medlemmar i föreningen.

Titta gärna igenom programmet och notera redan nu vilka programpunkter du är intresserad av.

Säkerställ att du får information och påminnelser av oss, anmäl din mailadress till
uppsticklingarna@gmail.com

Som tidigare nämnts är det även i år viktigt att ta med medlemskortet till alla evenemang.

Aktuella medlemsrabatter:

● Blomsterbörsen Garden 10%
● Blomsterlandet Falkenberg 5%
● Felix Lundgrens Plantskola 10%
● Höråsens Plantskola 10%
● Träslövs Trädgård 10%
● Ateljé Blomkonst 10%

För detaljerad information gå in på www.uppsticklingarna.se

Fler rabatter genom Riksförbundet Svensk Trädgård hittar du på www.tradgard.org

Kontakt: Ordförande Nina Ödman 072-7413376
uppsticklingarna@gmail.com
www.uppsticklingarna.se

Vi samarbetar med:

http://www.uppsticklingarna.se
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