
 

 

Sällskapet 
Trädgårdsamatörerna 



 

Vi gillar prydnadsväxter 
– gör du?  
Välkommen att gå med som medlem i  
Trädgårdsamatörerna och delta i våra  
aktiviteter. Vi anordnar föredrag, resor och  
växtmarknader men också allt från plant- 
bytardagar och promenader till trädgårds- 
caféer. I många kretsar görs gemensamma  
växtbeställningar där vi kan ordna förmån-
liga priser och billig frakt. Trädgårdsama-
törerna vill sprida kunskap om prydnads-
växter och odlingsmetoder. Vi odlar gärna 
växter som är mer eller mindre ovanliga. 
 
Möten med föredrag 
Här låter vi oss inspireras av både kunniga  
föredragshållare och av samvaro med  
andra medlemmar. På mötena hålls föredrag  
om prydnadsväxter, odlingstekniker, resor  
eller annat ämne med anknytning till 
trädgård, växter och odling. På mötena 
förekommer ofta lotteri med skänkta växter 
och försäljning av etiketter, krukor och 
liknande.  
 
Resor 
Vi arrangerar resor för våra medlemmar 
inom och utom landet. Det är både endags-
resor och resor med övernattning. Då kan 
man få besöka sevärda trädgårdar i till 
exempel Sverige, Danmark, England och 
Baltikum. Inte minst får man på dessa resor 
tillgång till privatträdgårdar som annars inte 
är öppna för allmänheten. Inköp av växter är 
en viktig del av alla resor. Resor arrangeras 
både av riksföreningen och av de lokala 
kretsarna. 
 



Växtmarknader 
Vill du kunna köpa växter till din trädgård utan att känna dig ruinerad? Vill du få tag i 
ovanliga växter som man inte hittar i vanliga trädgårdsbutiker? Då ska du hålla koll 
på Trädgårdsamatörernas växtmarknader. Från vår till höst hålls marknader runt om 
i landet. Den största brukar äga rum i samband med Trädgårdsamatörernas 
Riksmöte en gång om året. Då kommer säljare från hela landet och du kan hitta allt 
från ovanliga magnolior och rododendron till speciella lökväxter, rara små alpiner 
och sippor. De flesta kretsarna har egna större och mindre marknader. Här säljer  
medlemmar av sitt eget överskott och ibland bjuds också säljare med ett 
specialsortiment in. Alla växtmarknader har ett gemensamt – du kan göra fynd av 
både vanliga och ovanliga prydnadsväxter för trädgården! 
 
Öppen trädgård 
Att få besöka andra medlemmars trädgårdar är en höjdpunkt för en 
trädgårdsamatör. Genom besök i andras trädgårdar får vi med oss idéer, kunskap 
och inspiration. Ofta blir det tid för fika och trädgårdsprat med likasinnade. 
Mångfalden i hur man bygger upp sin trädgård synes oändlig och det är spännande 
och lärorikt att få se trädgårdar av olika slag och i olika utvecklingsfaser. 
 
Kurser, cirklar, workshop 
Kurser ordnas utifrån medlemmarnas önskemål. Kunskapstörsten är stor och 
spänner över många områden. Det kan vara en hel- eller halvdagskurs eller en cirkel 
där man träffas flera gånger kring ett tema. Det är en sak att läsa sig till hur man gör, 
en helt annan att bli visad, instruerad och själv få pröva på.  Ofta efterfrågade kurser 
är ympning, sticklingsförökning, sådd och gjuta tråg. Många kretsar har så kallade 
trädgårdsringar. Det är en mindre grupp som besöker varandras trädgårdar för att 
utbyta erfarenheter, få nya trädgårdskompisar och ha trevligt.  Är du nybörjare kan 
du få tips av mera erfarna odlare i gruppen och erfarna får nya idéer av nybörjare. 
Ganska ofta delar man med sig av växter. 
 
Medlemstidning och frölista 
Vår medlemstidning TrädgårdsAmatören kommer 4 gånger om året fullmatad med 
växtkunskap, odlingserfarenheter, kunskap och inspiration. Medlemmarna bidrar i 
stor utsträckning med material till tidningen.  

I november presenterar Trädgårdsamatörerna en frölista med omkring 2000 olika 
frösorter. Den innehållsrika listan är ett resultat av våra medlemmars 
fröinsamlingar. Från den omfattande listan kan du som är medlem i Sällskapet 
Trädgårdsamatörerna beställa spännande frön till en ringa kostnad.   



 

 

Så här gör du för att bli medlem i 
Trädgårdsamatörerna 
Medlemskapet kostar 250-300 kronor beroende 
på vilken krets du vill vara med i och gäller 
följande 12 månader. Har du en adress utanför 
Sverige kostar medlemskapet 350-400 kr 
inklusive kretsmedlemskap. Gå till 
Trädgårdsamatörernas hemsida och under Bli 
medlem fyller du i dina uppgifter. När du skickat 
din anmälan får du ett mejl med faktura och 
medlemskort. Kretsen kontaktar dig sedan med 
mer detaljerad information. 
www.tradgardsamatorerna.se 
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