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Vårgårda trädgårdsförening 

www.vargardatradgard.org 

 

Trädgårdsriket 

www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar/ 

 

Studiefrämjandet 

www.studieframjandet.se 

Välkommen som medlem! 

 

Om du tycker om att besöka andras 

trädgårdar, åka på resor för att 

upptäcka nya visnings- och han-

delsträdgårdar, lyssna på föredrag 

om trädgård, träffas och göra träd-

gårdsdekorationer 

—eller kort och gott— 

om du gillar trädgård är du välkom-

men att bli medlem i Vårgårda träd-

gårdsförening. 

Välkommen till  

Vårgårda  

Trädgårdsförening  

och  

Tusen Trädgårdar 



Alla är välkomna! 
 

En dag vartannat år öppnar trädgårds-

föreningar, koloniföreningar, träd-

gårdsamatörer, stadsparker, villaä-

gare, kyrkogårdar och andra träd-

gårdsentusiaster gratis upp sina träd-

gårdar för att ge möjlighet till tusen 

och åter tusen vackra trädgårdsupple-

velser i vårt avlånga land. Vi kallar det 

Tusen Trädgårdar.  

29 juni 10-17 

Hos Vårgårda Trädgårdsförening slår 

några av medlemmarna upp portarna 
till sina trädgårdar och hälsar alla 

trädgårdsintresserade välkomna. 

 

Här finns beskrivningar på de trädgår-

dar som deltar och även en karta till 
dem. Åk och besök så många av träd-

gårdarna som du har tid och lust till.  

1. Anne-Lie paradis 

En trädgård där vissa delar är lummiga gröna rum 

medan andra är på uppväxt, tex. dammens omgivning. 

Stora träd, buskar och perenner med inslag av rosor, 

liljor och annat skönt. Här är det färg och form som 

styr växtvalet.  

Vägbeskrivning: Kör E 20 norrut från Vårgårda Rasta, 

ta första avtagsvägen till höger (mot Tumberg). Ca 600 

m in ligger trädgården rakt fram i korsningen.  

Telefon: 070-676 54 29 

2. Södergården 

Stor trädgård på 5 000 kvm. Japansk del med tempel-

veranda. Stort växthus och lusthus. Liljor, klematis, 

dahlior och kaktusland. 

Kaffeservering.  

Vägbeskrivning: Väg 42 mot Trollhättan. Från Vår-

gårda 3 km, skylt höger Södergården Hemslöjd. Kör 1 

km till gården på gärdet.  

Telefon: 0322-62 90 30  

3. Aspedungen 

Ej ogräsfri trädgård med fruktträd, bärbuskar, blom-

mor, köksträdgård och kryddträdgård. Hönsgård med 

fjäderfä i olika åldrar och färger. 

Vägbeskrivning: Från Vårgårda, väg 42 mot Trollhät-

tan. Efter 4 km sväng höger vid skylt Klåvnasten. Ca 

1,5 km till smidesskylt Aspedungen.  

Telefon: 070-671 62 63 

4. Ängatorp 

Trädgården med gamla höga träd ligger i en sydost-

slänt och har stora oregelbundna rabatter med buskar 

och perenner. På höjden ligger ett lusthus med utsikt 

över trädgården och vid huset finns också en liten 

kryddträdgård och agapanthus i krukor. 

Försäljning av rotskott av buskrosor, 

Vägbeskrivning: Ängatorp ligger 3 km från Lagmans-

holm på Vittenevägen mellan Vårgårda och Alingsås.   

 

Telefon:  0322-62 20 40, 076-102 69 85  

5. Brittas rosenträdgård 

Hästgård på landet med rosenträdgård. Ca 1000 m2 

tomt plus lite av hästhagarna, där finns det ca 150 

olika sorters rosor, en del ovanliga. Damm med näck-

rosor, litet stenparti och surjordsland.  

Försäljning av små perennplantor och rosrotskott i 

mån av tillgång. 

Vägbeskrivning: Mellan Alingsås och Vårgårda, E20, 

ta av vid Hols kyrka ,förbi sågen över järnväg och ån. 

Ta höger vid trevägskorsning. Du är framme när du 

ser skylt.  

Telefon: 0322-62 24 64, 0722-45 88 05  

6. Fåfängan 

En mysig stugträdgård mitt i skogen, mjukt inbäddad 

av ljuvligt doftande rosor med kejserliga anor och med 

vacker sjöutsikt. Njut av rosor som klättrar, rosor i 

bergsskrevor och rosor i sällskap av träd, buskar, kle-

matis och perenner. I lusthuset kan man avnjuta ro-

sendelikatesser uppdukat på rosenporslin.  

Vägbeskrivning: Från Alingsås kör mot Vänersborg-

Långared. Efter Långareds kyrka kör mot Loo. Innan 

Loo, vid Attholmen, sväng höger. Sväng vä och kör 

mot Tegelkärr. Ring för fortsatt vägbeskrivning, 0708-

63 79 00  


