sTASS PROGRAM Vår och sommar 2017

Söndag 23 april, kl. 14:00

Medlemsmöte i Värnamo på Libanongården,

Libanonvägen 4
Conny Assarsson - Trädgårdsfavoriter från A och kanske till Ö
Älvsborgskretsens Conny Assarsson, Rydal (som vi besökte på vår resa i maj förra året till
Rydal - Furets plantskola - Ambjörnarp) kommer och håller ett föredrag om sina växtfavoriter
i alfabetisk ordning. Hela föredraget är på 300 bilder från A till Ö, så vi lär inte komma fram
till Ö, utan får bryta nånstans mitt i. Därav namnet på föredraget Trädgårdsfavoriter från A
och kanske till Ö. Eventuellt anlitar vi honom för resten en annan gång. Han försöker få med
sig växter till försäljning också.

Connys trädgård

Vi kommer även auktionera ut de sista av bibliotekets böcker.
Glöm inte eget fika och lotterivinster.
Vägbeskrivning:
Vid ankomst till Värnamo, följ skyltning mot sjukhuset. Vid skyltning HUVUDENTRÈ på
Götavägen syns åt motsatt håll vit skyltning LIBANONGÅRDEN, följ skyltning in på
Uddebovägen för att direkt svänga vänster in på Backegårdsgatan och nedför backen till
höger syns då Libanongården.

Söndag 7 maj, kl. 10:00-15:00 Växtmarknad – Tyrolen Blädinge
Växtmarknad i samband med trädgårdsdagen på Blädinge http://www.hallbarabladinge.se/.
Flera utställare där trädgård är temat. Förutom växtförsäljning finns annat som är kopplat till
odling/trädgård samt servering. Vill du sälja? Kontakta Stig Ljunggren, 072-516 78 15,
stigigemla@yahoo.se eller Bengt Gustavsson, 070-678 57 10, bengt.gemla@telia.com
Se regler längre ner i programmet.

Lördag 20 maj Resa till Blekinge
Vi besöker:
Ulf Sill, Mörrum som höll föredrag hos oss 2015 under rubriken ”Ett år i lunden” - sällsynta
woodlandväxter från alla världens hörn. Här får vi möta rariteter som trillium, paris, vitsippor
mm.

Irene Lundgren och Ingvar Nilsson i Asarum, lummig trädgård med många buskar och träd.
Inga och Nils-Erik Olsson, Johannishus, kuperad villatomt med sten-, torvpartier samt damm,
perenner.
Plantriket i Johannishus.
Avgång från: Ryssby, Lunnagårdsvägen 14 före 07:15
GPS- koordinater (decimal) N 56.8580, E 14.1523
Värnamo, Östboskolan, Expogatan 1 kl. 8:00
Alvesta Folkets Hus, Albogatan 15 kl. 8:50.
Medtag egen fikakorg för både fm och em.
Pris 450 kr inkl. lunch.
Anmälan och förskottsinbetalning till Märta Göransson 0472-341 64
marta.bengt_olof@yahoo.se /kretsens bankgiro: 343-4172 före 6 maj. Märk betalningen
med NAMN och vilken resa det gäller. Meddela även henne ev. specialkost/allergier.
Vid för få anmälningar ställs resan in.

Tisdag 6 juni, kl.10-18 Trädgårdsamatörernas dag
I år har föreningen två aktiviteter. Ett antal öppna trädgårdar
(se nedan) samt värvning på Skinnarnas Blommor & Trädgård,
Ljungby. Till värvningsaktiviteten behöver vi hjälp från er
medlemmar, kontakta Berit Fransson 070-6861653 eller
beritfransson50@gmail.com
Tisdagen den 6 juni 2017 flaggar vi för trädgården!
Vi tror att det vimlar av trädgårdsamatörer i Sverige! Men alla känner inte till att det finns en
särskild intresseförening för oss växt- och trädgårdstokiga:

STA, Sällskapet Trädgårdsamatörerna
I mer än 75 år har vi trädgårdsamatörer med stor passion och vetgirighet odlat intresset för
spännande, vackra, udda, roliga och utmanande växter.
För att växtälskarna och föreningen ska hitta varandra bjuder STA en dag om året in
allmänheten på trädgårdsbegivenheter av alla de slag i hela landet.

STASS, Sällskapet Trädgårdsamatörerna Södra Småland
STASS är en av alla lokala kretsar, och vi bjuder in allmänheten till våra trädgårdar.
Kanske vill du prata trädgård, få inspiration eller bara sitta ner och njuta?

Ni och era vänner är alla välkomna att besöka nedanstående trädgårdar
Tisdagen den 6 juni mellan klockan 10.00 – 18.00.
Växtförsäljning och fika finns i några av trädgårdarna.
Birgitta Simonsson, Hjälshammar, Ranglavik
Värnamo 073 - 222 49 97

Harriet och Berndt Gustavsson, Ängsbacka Torp, Värnamo 0370 - 290 19

Lily Johansson, Spjutaretorp
Häradsbäck 0459 - 37042

Jeannette van Setten, Rannäs Rydet 1
Forsheda 0370 - 88 000

Susanne Smedberg, Broddarp 2
Skillingaryd 070 – 633 44 04

Bengt Tonnvik, Toftaholm, Fållen
Vittaryd 0370 - 440 46

Bengt Gustavsson, Brändabacken 4
Gemla 070 - 678 57 10

Ingrid Sawall och Jaime Pedraza
Södra vägen 6 Gemla 0470 – 238 03

Ingrid och Ingemar Olsson
Underfångsvägen 2, Växjö 0470 - 803 67

Josef och Zita Vinze Hallbotorp 12
Ambjörnarp 070 - 691 38 76

Söndag 18 juni Trädgårdsvandring Bodafors-Stockaryd
Vi träffas kl. 14:30 hos Håkan Jarl, Annero 1 utanför Bodafors. Från Värnamo tar det drygt 1
h. att åka och från Växjö 1,5 h. Han har en stor, lantlig trädgård i zon 4 med bl.a. trillium,
orkidéer och rhododendron. Stort växthus med en del växter till försäljning. Här fikar vi och
har lotteridragning. Glöm ej eget fika och vinster till lotteriet.
Vid 16-tiden åker vi till Leif Joakimsson, Björkgatan 8, Stockaryd (tar ca 40 min. dit) som är
orkidéentusiast och har en samlarträdgård på 1000 m2.
Vägbeskrivning till Håkan: Åk till Sävsjö oavsett om ni kommer nerifrån Värnamo eller Växjö.
Där tar ni väg 128 norrut mot Sandsjöfors. Från Sandsjöfors fortsätter ni på väg 128 till
Möcklamo i 4 km. Där vid gul skylt med ”Äpplaholm 4 km” sväng höger, kör 432 m. Håll till
höger vid Möcklamo Södragården, kör 2,1 km. Ni ska inte ända fram till Äpplaholm. Tel.nr. till
Håkan är 070-69 48 501.
Vägbeskrivning till Leif i Stockaryd: Kör tillbaka till Sävsjö. Fortsätt söderut mot Stockaryd. I
centrala Stockaryd sväng vänster in på Järnvägsgatan. Kör den ca 800 m och sväng sen
vänster där marknadsplatsen börjar in på Björkgatan. Han bor på nr. 8, 55 m därifrån. Tel.nr.
till Leif är 0382-205 40.

Söndag 30 juli, kl. 14:00 Trädgårdsvandring Växjötrakten
Första trädgården är hos hos Ingrid och Ingemar Ohlsson på Underfångsvägen 21 i Växjö Teleborg.
Andra trädgården är hos Kerstin och Lennart Björck på Löpanäsvägen 54 i Rottne. Den tredje
trädgården är hos Brita Karlsson på Löpanäsvägen 70. Där dricker vi vårt medtagna fika och
lottar ut medtagna lotterivinster.
Vägbeskrivning:
Från Väster: Kör mot Växjö centrum. Vid andra trafikljuset: Ta till höger "Teleborg". Nu är vi
på Söderleden som vi följer i 3,3 km. I andra rondellen tar vi vänster "kyrka skola" efter 50 m
vänster igen "Underfångsvägen 21".
Från Öster: Kör mot Malmö men på norrleden tar vi av i trafikplats "Araby" Vi tar till höger
två gånger och följer skylt "Centrum" Efter 2,4 km passerar vi ett trafikljus och vägen byter
namn till "Söderleden". Den följer vi i 3,3 km. I andra rondellen tar vi vänster "kyrka skola"
efter 50 m vänster igen "Underfångsvägen 21".
Till Rottne: Kör tillbaka på söderleden. Kör rakt fram mot väg 23, 25, 30. Vägen byter namn
till "Arabygatan"3,3 km. Efter 2,4 km på Arabygatan tar vi till vänster i en rondell
"Linköping". Följ skyltarna mot linköping till en rondell efter 12,3 km där tar vi vänster mot
"Rottne".
Efter 12 km ungefär kommer vi till rondellen i Rottne. Där tar vi till höger. Efter några hundra
meter är vägen skyltad "Löpanäsvägen" Vid nummer 30 svänger den åt höger. Nummer 54
och vi är framme.

Lördag 12 augusti Resa till Skåne
Vi besöker:
Linders plantskola, Hörby. Växtinköp och guidning i hans arboretum.
Jan-Åke Larsson, Staffanstorp. Cirka 5000 m2 stor trädgård med slingrande gångar mellan
perenner, buskar och träd, damm, rhododendron, vingång, äppelallé, rosengång m.m.
Carl-Göran Sjöstedt, vars trädgård på 1000 m2 är i ständig förändring med sten och
surjordspartier, damm och tråg i olika storlekar. Här finns ett blandat och delvis mindre
vanligt sortiment av alpiner, perenner, rhododendron och mindre träd. Ev. växter till
försäljning.
Om tiden så tillåter försöker vi få med ytterligare nån trädgård.
Påstigning: Värnamo Östboskolan Expogatan 1 kl.8:00 och Ljungby Ljungbystopp
(Ljungbysidan av korsningen E4 - södra infarten till Ljungby) kl. 8:30.
Medtag egen fikakorg för både fm och em.
Pris 450 kr inkl. lunch.
Anmälan och förskottsinbetalning till Märta Göransson 0472-341 64
marta.bengt_olof@yahoo.se /kretsens bankgiro: 343-4172 före 1 aug. Märk betalningen
med NAMN och vilken resa det gäller. Meddela även henne ev. specialkost/allergier.
Vid för få anmälningar ställs resan in.

Lördag 19 aug, kl. 9:00-14:00 Växtmarknad Bondens egen marknad, Vattentorget, Växjö
Förutom växter kan vi där förvänta oss olika lokalt producerade köttprodukter och ostar
samt ekologiska grönsaker.
Hemsida:http://marknader.bondensegen.com/marknad.p hp?
markID=16&&marknad=Vattentorget&&stad=V%E4xj%F6

Funktionärer STASS
Ordförande
Anne - Marie Nordqvist
Ramnåsvägen 23
555 94 Jönköping
036 - 379 459

Sekreterare
Lena Bergquist
Bjärnaryd 2
333 76 Reftele
070 - 259 19 37

Kassör/ medlemsansvarig
Märta Göransson
Spåningslandavägen 42
342 35 Alvesta
0472 - 341 64

070 – 932 63 43
anne-marie.nordqvist@home.se lenaochulf@live.se

marta.bengt_olof@yahoo.se

Vice ordförande
Jacky Thang
Åkaregatan 37
331 35 Värnamo
070 - 832 99 89

Ledamot/ vice sekreterare
Bengt - Olof Göransson
Spåningslandavägen 37
342 35 Alvesta
0472 - 341 64

Ledamot/ växtmarknad
Stig Ljunggren
Kvarnvägen 46
355 73 Gemla
072 - 516 78 15

mcyaki@hotmail.com

marta.bengt_olof@yahoo.se

stigigemla@yahoo.se

Ledamot/ Lotteri
Pettersson
Bengtsgårdshult
333 76 Reftele
076 - 807 00 48

Suppleant
Berit Fransson
Ringvägen 52
333 71 Bredaryd
070 - 686 16 53

Suppleant
Siw
Bengt Gustavsson
Brändabacken 4
355 73 Gemla
0470 - 678 57, 070 – 678 57 10

bengtsgårdshult@hotmail.com

beritfransson50@gmail.com

bengt.gemla@telia.com

Programkommitté
Anne - Marie Nordqvist
Stig Ljunggren
Jacky Thang
Berit Fransson

Valberedning
Bengt Tonnvik: sammankallar
0370 - 440 46
070 - 589 01 69
bengt.tonnvik@lby.se
Lisbeth Pettersson
Birgit Holmström

Försäljning
Jaime Pedraza
Södra vägen 6
355 73 Gemla
070 236 43 78
Jaimegemla@gmail.com

Få ditt program och annan information via mail. Kontakta Märta för att registrera din
mailadress
om du inte redan gjort det. marta.bengt_olof@yahoo.se
Kretsens e-post-adress: lenaochulf@live.se
Kretsens bg-nummer: 343-4172

Swish 1234674750

REGLER FÖR VÄXTMARKNAD

I samarbete med (www.hallbarabladinge.se), titta gärna på deras program.
För besökare: Inträde till hållbara Blädinge är 20:- Växtförsäljningen startar 10:00 och
varar till 15.00.
Ingen försäljning före klockan 10 alltså.
Du betalar kontant till respektive säljare. Vi är mycket tacksamma för växter som skänks till
föreningens bord. De betalar våra föredragshållare på mötena.

För växtsäljare: Grindarna öppnas 08.00. Då kan du börja ställa upp dina bord och placera ut
dina växter. Bord (ungefär 2,5 m långa) kan hyras för 100:- st. Säg till Stig Ljunggren eller
Bengt Gustavsson om du vill hyra bord när du bokar säljplats. Växterna skall vara friska,
rotade och försedda med namnetikett. Du bestämmer själv hur många växter du vill ta med
och priset för dem.
Du tar själv betalt och behåller alla pengar du tar in. STASS tar ingen provision på din
försäljning men för att få sälja på växtmarknaden bidrar du med 3 växter för varje uppställt
bord.
Växtinlämningen till kretsens bord bör ske före växtmarknadens start. Då får du en skylt
att sätta på jackan: Växtförsäljare.
Endast växtsäljare får handla innan marknaden öppnar 10.00
Bokning sker hos Stig Ljunggren 07251 678 15 stigigemla@yahoo.se eller Bengt Gustavsson
070 678 5710 bengt.gemla@telia.com . Kontakta Stig eller Bengt minst en vecka innan
växtmarknaden om du vill anmäla dig som säljare och om du vill hyra bord.
Skatteverket kräver numera att vi skall samla in och spara nedanstående uppgifter i sju år.
Namn eller firma
Person- eller organisationsnummer
Adress och telefonnummer

I stort sett samma regler kommer att gälla för växtmarknaden som kommer hållas den
19 augusti på Bondens Marknad i Växjö men då är öppettiderna 9.00 till 14.00. Ingen
entréavgift för besökare.

