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Hänt sen sist!
Föreläsning: Dammar &
Vatten.
Keramik kurs
Frömingel.
Kurs i spaljèbygge.
Föreläsning: Buskar & träd.
Fågelholkbygge
Studiecirkel: Dammar &
vatten.
Årsmöte.
Föreläsning: Latmans
-trädgård
Kurs: Igelkottstillverkning.
Temakväll: Thailand

Vårt tema, värna vår miljö!

Trädgårdssällskapet är
en ideell förening vars
syfte är att under trivsamma former öka vårt
kunnande om trädgård!

Ordförande har ordet!

Igelkottstillverkningen

Vintern är nu snart bakom oss, om man nu kan
kalla den här vintern vinter.
Årsmötet är avklarat, det var så roligt att så
många av er kunde komma, Kerstin Engstrand
berättade att man kan ha en trädgård fast man är
lat, ligga och njuta i sin trädgård, det gäller bara
att planera den. Man behöver inte plocka ogräs,
knappt vattna sina blommor men ändå växer det.
Men är det vad vi vill? Vill inte du som jag
känna doften av jorden, blommorna och en varm
vind som smeker huden och värmer stela muskler i rygg och nacke efter en dag i trädgården.
Det känns skönt, - man lever!
Det är nu man börjar reflektera över vad det är
vi ställer till med här på jorden, hur vi påverkar
vår miljö med kemikalier och konstiga produkter för att det ska växa bättre, snabbare och
finare. Det är ju inte fel att vi vill att det ska
växa bra och kraftfullt, men vi måste lära oss
rata de produker som på lång sikt förstör din och
min miljö.
Så vi i styrelsen har bestämt att i år så ska våra
föredrag och kurser ha prägel av miljötänk. Lära
oss att det som kommer från naturen fungerar i
långa loppet, och det som kommer från kemifabriken är ett hot mot vår egen existens.
I början på mars var jag på riksförbundets
fullmäktigemöte. Där var representanter från 26
olika föreningar, styrelsen, och personalen från
kansliet. Den 31 dec 2007 noterades att RST
Svensk trädgård har 26383 medlemmar i 177
föreningar runt om i landet.
Riksförbundet hade bjudit in Jan Rundgren,
designer & trendinformatör. Jan pratade om
trender inomhus, trädgård och mode - vart är
vi på väg? Idag inreder vi våra trädgårdar som
våra hem. Känslan mellan ute och inne blir mindre, gränserna suddas ut. Trädgårdsstolar flyttar
vi till vardagsrummet och de sköna sofforna
flyttar vi ut i trädgården. Alla blommor vi köper
ska matcha både med både färg och blom.
Trädgården ska vara lustfylld.

Vårhälsningar från Tuula
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Föredrag: Bosse Rappne: Huddinge kommun
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Nordiska Trädgårdsmässan, Älvsjö

16
Tips! Föreläsning Gunvor Mattson

Sista anm.dag Skade och nyttodjur
17

Föredrag Drömmen om bördig
jord samt sticklingsbytar-kväll

Huddingedagarna

Föreläsning: Skade och nyttodjur
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TIps: Ylva Landerholm

Kurs: Kompostbygge.

20

Sista anmdag: Resa Klematis

Trädgårdsträff hos Nina

21

Kurs: Betonggjutning i trädgården..

22
Besök: Resa Klematis - Södertälje

Juli 2008

Juni 2008
1

S

Trädgårdsträff
Sista anmdag för dig som vill
sälja plantor på Växtloppis.
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Sista anmdag: Resa ”Piongubben”

Växtloppis

24
Sista anmdag: Resa Garden
Aquatica.
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Besök / Resa: Garden Aquatica
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Besök: Resa Piongubben i skogen
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Varje år i slutet av april, en fredag och en
lördag, fylls Huddinge centrum av utställningar. Företag, kommunernas förvaltningar,
föreningar, politiska partier som sitter i kommunfullmäktige och besökande, möts och
knyter kontakter. I år är Huddingedagarna
den 25 & 26 april och vår förening ställer ut.
Vi kommer att visa upp vår verksamhet samt
vi kommer även ha en viss försäljning.
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Trädgårdstips
Perennriset från i fjol ska klippas bort,
men inte för tidigt! Städa inte rabatterna
förrän de värsta frostnätterna är över och
du tydligt ser att tillväxten kommit i gång.
Om du finfördelar det torra riset bryts det
ner snabbare, antingen du sedan lägger
tillbaks det ovanpå jorden i rabatterna eller på komposten.

Trädgårdsträff hos Bibbi
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Inga säckar till tippen! Just återförandet
av gamla växtdelar till dina planteringar
ger en fin och lucker jord där mikroorganismerna trivs och gör nytta.

Trädgårdsträff hos Jannete &
Fredrik

Putsa i din örtagård
Örtagården rensas från gammalt ris och
kvistar. Lägg på lite kompost mellan plantorna och rensa bland självsådder som
syns redan nu, tex oregano och citronmeliss, kan annars sprida sig väldigt mycket.
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Trädgårdsträff hos Anderssons

Perfekt tid att plantera!
Våren är en mycket bra planteringsperiod,
särskilt om du tänker köpa barrotade växter
av rosor, häck och träd. Ner med den så
fort tjälen släppt, så får de en kanonstart.
Sid 5

April 2008
Lörd 12 April Träggårdsträff
hos Ülo Ignats. kl 14.00
Välkommen att ta med plantor och frön för försäljning
eller byte (bord finns) och samkväm. Vi är några, som
kommer att ägna oss åt holktillverkning under dagen.
Material finns på plats. Javisst är det trädgårdsmässa under
den helgen också (Ülo skall själv dit), men titta gärna förbi
som en avrundning efter mässbesöket.
Kostnad: Gratis, inbjudan gäller bara medlemmar
Plats: Solgårdsvägen 15, mitt i Solgård
Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan

Onsd 23 april Föredrag: Drömmen om
en bördig jord samt sticklingsbytarkväll kl 19.00-21.00
Thomas Lüthi, utbildningsansvarig på Skillebyholm,
centrum för biodynamisk odling i Järna, kommer till oss
och lär ut allt du behöver veta om hur du kan öka jordens
bördighet, bland annat genom kompostering. Efter Thomas
föreläsning finns tid för frågor, fika och möjlighet att köpa/
byta/sälja sticklingar om du vill.
Tid: Har du med dig sticklingar och sådder att sälja, kom
klockan 18:45 och packa upp dem.
Kostnad: 75 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar. Fika ingår.
Plats: Huddinge Folkets hus
Sista anmälningsdag: 13 april

Månd 28 april Svampsjukdomar och
kryp i trädgården kl 19.00 -21.00

TIPS April
Bo Rappne, Vad du behöver veta för att lyckas i
din trädgård
Torsdag 3 april kl 19.00
Centrumkyrkan, Karin
Boyes backe 2-4
Bo Rappne driver Slottsträdgården Ulriksdal, en
handelsträdgård som ligger i
närheten av Ulriksdals slott
strax norr om Stockholm. En
grön oas med café och egna
odlingar. Väl värt ett besök.
Under kvällen kommer Bo
att prata om trädgårdsdesign
och praktisk kunskap om
jorden, gräsmattan m.m.
Biljett: 100 kr, student med
studentlegitimation 80 kr.
Lions har servering av smårätter, öl, vin och kaffe.
Biljetter bokas på www.huddinge.se/boka eller Information Huddinge tfn 535 300
00.
Du kan även köpa biljetterna direkt hos Information
Huddinge, Kommunalhuset. Kommunalvägen 28.

Eva Wiren, hortonom, kommer till oss och berättar om
våra vanligaste skadegörare. Hon ger råd och tips om hur
vi håller växterna friska samt om nyttiga smådjur att vara
rädd om
Kostnad: 75 kr för medlemmar, 150 kr för icke-medlemmar, inkl fika.
Plats: Folkets Hus Huddinge
Sista anmälningsdag: 20 april
Sid 6

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

På besök i Tulpanens hus med kameran i högsta
hugg! Värt ett besök!
kolla in deras hemsida... www.tulpanenshus.se

TIPS April
Mässa Nordiska Trädgårdar 10-13 April
Ta del av många roliga trädgårdsaktiviteter där självfallet ett besök i Svensk Trädgårds monter är ett måste. Vi
finns i monter B03:110
Du som redan är medlem, ta
med dig ditt medlemskort!
Visa upp det för våra montermedhjälpare så får du en
trevlig och användbar present som du har glädje av
redan på mässan – Svensk
Trädgårds användbara väska
med plats för växter.
För dig som blir medlem
under mässan väntar dels ett
välkomstpaket, dels deltar
du i en utlottning av praktiska trädgårdsprylar
Din rabatterade biljett finner
du i nr 2 av Hemträdgården.
OBS! Biljetten måste klippas ut, kopior godkänns inte
i kassorna.
•••
Färg och form i trädgården -den vackraste blomningen sitter i bladen
Tisdag 15 april kl 18.30
Gunborg Mattsson berättar
om blommor och blad från
vår till höst.
Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28 A
Fri entré men biljett krävs.
Biljetter finns att hämta på
Huvudbiblioteket.
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Maj 2008
Lörd 10 maj Kompostbygge!
Kl 10.00
Vi bygger och diskuterar kring ämnet. Väl mött! Helena
Perlow och Paul ”Palle” Hebrant.
Kostnad: 20 kr, fika ingår!
Plats: Källbrinksvägen 33
Sista anmälningsdag: 3 maj

Tisd 13 maj Pilflätning kl 18.00
Vi flätar både i pil och annat sly. Man kan göra korgar,
amplar och lite av varje. Tag gärna med några fina raka
kvistar om du har. Vi håller till på Marias gräsmatta så
kläder efter väder gäller.
Kostnad: 100 kr inkl fika
Plats: Hos Maria Korell , Gärdsmygsvägen 5 i Segeltorp
Sista anmälningsdag: 4 maj

Månd 19 maj Trädgårdsträff! kl 19:00

Alla föreningens medlemmar är denna dag välkomna till
familjen Granaths trädgård som ligger i centrala Huddinge.
Det är en gammal uppvuxen trädgård med bl.a. mycket
vårblommande växter. Välkomna! Hälsar Nina Granath,
Kostnad: Ingen kostnad, ta gärna med egen fikakorg!
Plats: Dalhemsvägen 17, Huddinge. (bakom Huddinge
Centrum, intill nya Storängshallen)
Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan! Endast för
medlemmar.

Sid 8

TIPS Maj
Trädgårdsföreläsning
Ylva Landerholm
Onsdag 7 maj kl 19.00
Har du redan förverkligat din drömträdgård där
hemma? Annars kan du få
god hjälp den här kvällen,
då Ylva Landerholm föreläser och inspirerar. Ylva är
bland annat välkänd från
trädgårdsprogram på TV.
Hon är trädgårdsarkitekt
och har dessutom utbildning i floristik.
Kom och lyssna, fråga och
börja ana hur din trädgård
kan förändras!
Plats: Mariakyrkans församlingssal, Skogåstorget
10
Kostnad: 100 kr, student
med studentlegitimation
80 kr.
Biljetter bokas på www.
huddinge.se/boka eller Information Huddinge tfn 535
300 00. Bokade biljetter
kan hämtas ut på Skogås
bibliotek under deras
ordinarie öppettider eller
på Information Huddinge,
Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Huddinge.

Maj 2008
Torsd 22 maj Betonggjutningskurs
kl 18.00 – ca 21.00

Föredrag!

Vi tillverkar krukor, fågelbad av rabarberblad, trampstenar
mm för trädgården. Här kan du få utlopp för din konstnärliga ådra, bara fantasin sätter gränser…
Tag gärna med gummihandskar, hink och spade. Bunkar
eller andra ting som kan användas som gjutform eller
dekoration. Om möjligt se som inspiration boken
”Betong som hobby” av Malena Skote.
Kontakta Tuula på 070-675 63 34 om du har några frågor.
Kostnad: 150 kr för medlemmar, 200 kr icke-medlemmar.
Soppa med bröd ingår
Plats: Hos Tuula & Gunnar Ranebäck Flädervägen 11 A
Tullinge
Sista anmälningsdag: 12 maj

Trädgårdsföredrag om dammar &
vatten i trädgården. Olle Fernström
från Garden Aquatica föreläser och
inspirerar!

Kurser!

Tisd 27 Maj Klematisresa till Södertälje
kl 19:00 -21:00
Vi besöker Magnus Johanssons plantskola i Södertälje som
specialiserat sig på Klematis.
Bengt Sundström som driver skolan idag, berättar hur skolan startades 1932 och hur man sedan fick skolan att växa
till vad den är idag. Bengt visar oss också runt i trädgården
och förhoppningsvis finns där många tidigblommande
Klematisar i full prakt. Om det regnar finns det utrymme
att sitta inne i växthusen. Efter rundvandringen finns det
tid för fika som vi tagit med själva, samt även försäljning
av plantor, krukor samt böcker. Vägbeskrivning meddelas
vid anmälan. Det vore praktiskt och trevligt att samåka, så
anmäl ifall du har plats i din bil eller skulle önska plats i
ngn annans bil så försöker vi samordna så gott det går!
Kostnad: Resan bekostas av var och en. Medtag eget fika!
Ingen övrig kostnad.
Plats: Magnus Johanssons Plantskola AB, von Posts väg 1,
151 39 Södertälje
Sista anmälningsdag: 17 maj
Fågelholksbygge med vår ledare
Lasse som instruerar i byggandets
ädla konst.
Sid 9

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Juni 2008
Sönd 1 juni Trädgårdsträff!
Kl 16.00
Välkomna till familjen Gert och Lena Hamnells trädgård!
1600 km2 villatomt från 40-talet med ständigt pågående
projekt. Stenpartier, naturdamm, torvrabatter samt trädgårdsland med kragodlingar. Medtag gärna fikabröd så
bjuder vi på kaffe eller te!
Kostnad: Ingen kostnad
Plats: Merkuriusvägen 30 i Solgård,(Vid Flemingsbergsviken mitt emot återvinningscentralen)
Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan - endast för medlemmar!

Fred 6 juni förra årets succé - Växtloppis 13.00- ca 15.00
Välkommen att handla & sälja växter på vår växtloppis!
Även i år är växtloppisen öppen för allmänheten, som får
komma och handla.
Enbart medlemmar får sälja. Du säljer egna sådder, sticklingar, delade perenner mm. Växterna bör vara märkta med
växtnamn. Det kostar 2 stycken plantor för dig som vill
sälja, som lämnas till föreningens bord innan start.
Försäljarna kommer klockan 12.30 och dukar upp. Ta
med eget bord eller backar om så önskas, samt lappar med
namn och prisinformation.
Kostnad: 2 stycken plantor. Lämnas till föreningens bord
Det kostar inget att komma och handla.
Plats: Café Nytorp. Gamla Stockholmsvägen 89, mellan
Källbrinks IP och tennishallen. Buss 706 från Huddinge
station. Eller buss 704 från Fruängen/Huddinge station.
Följ gångväg mot IP. Ny parkeringsplats för bil finns på
andra sidan Sthlmsvägen.
Sista anmälningsdag:1 juni för dig som vill sälja.

Fototävling
Hej alla
glada trädgårdsvänner,
Vi har märkt
att många av
er tycker om
att fotografera blommor och
arrangemang i trädgården.
Ni som var med på årsmötet såg att vi tagit fram ett
vykort med reklam för vår
förening. Nästa år behöver
vi en ny bild till vårt vykort
och då har vi tänkt oss att vi
utlyser en fototävling med
temat ”Trädgård i Huddinge
& Botkyrka”
Vinnare av första pris
kommer att få sin bild på
föreningens vykort samt en
vinnartröja med det vinnande bidraget på.
Vi kommer även att dela ut
ett andra och ett tredje pris.
Mer om detta kommer ni
att finna på vår hemsida och
i nästa nummer av ”Trädgårdsbladet”. Tävlingen
kommer att avslutas och
vinnare kommer att utses i
september.
Årets vykort finns redan till
försäljning och kostar 10:- st
eller 80:- för 10st.
De finns till försäljning på
alla våra föredrag och sammankomster. Ut och fotografera nu alla trädgårdsvänner!
Nästa år kan det vara din
bild som pryder föreningens
vykort.
Lycka till!

Sid 10

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Juni 2008
Tisd 17 juni Guidad tur på Garden
Aquatica Kl. 18.30
Vi träffas vid Garden Aquatica i Haninge där de har fina
visningsträdgårdar med inriktning på vatten i trädgården.
Deras personal kommer att visa oss runt och berätta.
Alla medlemmar i vår förening har dessutom under hela
2008, 10% rabatt när vi handlar på Garden Aquatica. Medlemskort med giltigt klistermärke ska uppvisas!
Kostnad: Ingen kostnad
Plats: Högsta Torp Åvavägen 11, Haninge. För vägbeskrivning/info, se www.gardenaquatica.com
Sista anmälningsdag:10 juni meddela hur många platser
du har ledigt i bilen / om du vill åka med någon.
så försöker vi samordna.

Lörd 28 juni Trädgårdsresa till bl.a.
Piongubben i skogen. kl 9.00
Vi åker på en heldagsutflykt i gemensamma bilar till
Överbo perenner, till Sture Järpemo som var och föreläste
om pioner för oss i oktober i fjol. Han har hela trädgården
full av pioner men man vet inte vilka som blommar just
den dagen vi är där. Han har även växter till försäljning.
Vi passar också på att besöka Maria Björkman i Boda som
har anlagt hela sin trädgård för hand med murar, rabatter,
terrasser, regnhydda mm. Där finns mycket inspiration att
hämta. Vi kommer också att åka till Denise och Janne i
Östervåla som båda är trädgårdsmästare och har en vacker
samlarträdgård och de brukar också sälja lite plantor. Det
är ca 10 mil till Sture och 2 mil ytterligare till Östervåla.
Sture och hans fru bjuder på soppa och smörgås.
Kostnad: Bensinpengar till den som kör bilen, förmedla
vid anmälan ifall du har plats i bil eller önskar plats i annans bil, så försöker vi samordna.

Vid ett tidigare besök hos
Maria Björkman

Plats: Överbo, Boda och Östervåla
Sista anmälningsdag: 3 juni
En bild från Piongubbens många
Pioner
Sid 11

Matjord

Juni 2008
Dag Pioner i Julita
Vi tänker åka till Julita, Sveriges Lantbruks museum och
titta på pionerna när dom blommar, men det går ju inte att
sätta något datum än. Vi åker i gemensamma bilar. Vill du
följa med? Anmäl dig till maillistan så får du ett meddelande ca 1 vecka innan vi åker. Vi passar på att hälsa på
Palle i hans sommastuga på vägen. Så räkna med en hel
dag för detta evenemang.
Julita ligger vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om
Katrineholm i Södermanland.
Kostnad: bensinpengar till den som kör samt 80:- till
inträde hos Julita. Meddela om du har plats i bilen eller
behöver du plats
Sista anmälningsdag: 1 juni.
OBS! Att anmäla sig till maillistan innebär ingen förpliktelse att åka med.

Matjord kallas det översta
lagret som påverkas av
odlandet. Under matjorden
finns alven som i sin tur
vilar på berggrunden. Hur
djupa de olika skikten är
varierar från plats till plats.
Matjorden är ofta mullrik
och därför mörk medan
den mullfattigare alven är
betydligt ljusare i färgen.
För grönsaker och perenner
är det bra med ett matjordsdjup på 40 cm, gräs klarar
sig med 15 cm. Vill du öka
ditt matjordsdjup är det
kompost och stallgödsel
som ska tillsättas.

Hushålls kompostering

Komposten behöver näring, luft
och vatten. Den behöver rätt
sammansättning av näringsämnen och luft för att fungera. Komposten ger ifrån sig
restprodukter i form av gaser,
vätska och fasta ämnen. För att
komposten skall må bra måste
den skötas på rätt sätt. Felaktig
skötsel leder till att komposten
protesterar genom dålig lukt och
långsam nedbrytning. Kunskap
är grunden för att lyckas med
komposten. Den biologiska
process som sker vid kompostering är en av naturens vanligaste
processer.Det är egentligen inget
annat än en omvänd fotosyntes.
Luftens syre reagerar med
kolhydraterna i det organiska
avfallet och bildar koldioxid,
vatten och energi. Vår uppgift
vid kompostering är att se till
att mikroorganismerna får så
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forts nästa sida

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Augusti 2008
Torsd 14 augusti Trädgårdsträff
Kl 19.00
Föreningens medlemmar hälsas denna dag välkomna till
Bibbi & Lasse!
Vi bor i ett litet villaområde som heter Fiskarhagen och
gränsar till Bornsjöns naturskyddsområde.
Vår trädgård är ca 2000 kvm och består av rabatter, gräsmattor och diverse träd. Många av våra växter har jag bytt
till mig/köpt på föreningens plantbytardagar, och några
alster från föreningens keramik- och snickarkurser finns
också att beskåda.
Våra planer för sommaren är att bygga staket alt plantera
häck runt tomten så vi tar gärna emot tips och förslag på
lämpliga häckväxter och staket
Kostnad: Ingen kostnad, medtag gärna egen fikakorg!
Plats: Djupviksvägen 17 i ”gamla” Norsborg i Botkyrka
Sista anmälningsdag:Ingen föranmälan! Endast för medlemmar.

Tisd 19 augusti Trädgårdsträff
Trädgårdsdesign kl 19.00
Välkommen till vår trädgård i Fullersta där vi försöker
sudda ut gränserna mellan ute och inne.
Du får veta mer om hur en trädgårdsplanering kan göra din
trädgård mer lättskött, trivsam och harmonisk. Vi bjuder
på sommarbål & tilltugg.
Jeanette & Fredrik Skålander.
www.fullerstatradgardsdesign.se
Kostnad: Ingen kostnad
Plats: Björkstigen 6, Huddinge
Sista anmälan: Ingen föranmälan krävs. Endast för medlemmar.
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gynnsam miljö som möjligt för
att fungera. Det är viktigt att
syre ges möjlighet att tränga
in i materialet. Det är viktigt
att komposten är fuktig och att
det finns god kontakt mellan
vatten och omgivande luft.
Vattenhalten i en kompost bör
vara mellan femtio och sextio
procent. Komposten skall kännas
som en urkramad trasa. Om
vattenhalten sjunker under trettio
procent bromsas den biologiska
aktiviteten avsevärt. Strö tillsätts
till komposten av två skäl. Dels
binder det upp bildat vatten så att
komposten inte blir för fuktig,
dels är ströet strukturbildande så
att luft kan cirkulera i komposten. Omrörning sker i komposten
i syfte att förbättra kontakten
med luften.Material som skall
komposteras innehåller kväve
i form av aminosyror. Mikroorganismerna använder kväve
för att bygga upp nytt organiskt
material. Kväve i form av ammonium eller nitrat utgör också
en energikälla för vissa bakterier.
Dessa omvandlar kvävet till
kvävgas, som utgör åttio procent
av vanlig luft.
Alla komposterare kommer
i kontakt med den så kallade
kol/kvävebalansen. Tillgång
på kväve ökar mångfalden av
mikroorganismer och därmed
omsättningshastigheten i
komposten. Det är av samma
orsak som en odlare gödslar
sin mark. Gödsel, animaliskt
avfall och även gräsklipp kan
användas för att tillföra kväve.
Kol/kvävebalansen (C/N)
skall ligga mellan 25 och 35.
Kväverikt material, C/N-halt
under 25, förlorar sitt kväve i
form av ammoniak. För höga
värden ger en för långsam
nedbrytning.

Augusti 2008
Onsd 27 augusti Trädgårdsträff!19.00
Välkomna till familjen Anderssons trädgård!
Det är en gammal trädgård. Huset byggdes 1947 och trädgården är väl från ungefär samma år. Den har vuxit igen
med diverse ogräs efter c:a 15 års ”eftersatt underhåll”
men det försöker vi så sakteliga ordning på.

TIPS Augusti

Sommarmötet
2-3 augusti 2008

Första helgen i augusti möts vi
och njuter av den fantastiska
naturen i Lappmarken. Vi får
uppleva blånande fjäll, porlande bäckar, storslagna sjösystem
och vackra fjällträdgårdar.

Vi flyttade hit för drygt 4 år sedan. Det finns det mesta;
fruktträd, berg i dagen, skogsparti - min lilla ”lund”, rabatter, en nedsänkt del med mur runtom - ”sunken garden”
tror jag engelsmännen kallar det för, samt en ny del som
vi vill ha mer modern med inspiration från de japanska
trädgårdarna.

Med start i Hemavan går resan
ner genom Umeälvens dalgång
och avslutas i Lycksele.

Kostnad: Ingen kostnad - medtag fikakorg!

på Hemavans kursgård. Välkomsthälsningar från landskapet och Svensk Trädgård följs
av den högtidliga utdelningen
av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer samt vårt eget
pris till Årets trädgårdsförening.

Plats: Snättringevägen 67, Huddinge
Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan - endast för medlemmar!

Fullersta
Trädgårdsdesign

Vi lämnar 10 % rabatt till medlemmar i
Hu-Bo Trädgårdssällskap under 2008

Björkstigen 6 • 141 44 Huddinge • tel: 0705-200 300

www.fullerstatradgardsdesign.se

Vi lämnar 10 %
rabatt till medlemmar i
Hu-Bo Trädgårdssällskap
under 2008.
Box 101 • 137 22 Västerhaninge • tel : 08 500 227 27

www.gardenaquatica.com • info@guardianaquatica.com

Massage

Friskvårdskonsult Ewa Nyström

Helkroppsmassage 50 minuter 550:-

medlem i Hu-Bo Trädgårdssällskap 100:- rabatt

Tidbokning tel 070-275 0961
Adress; Patron Pehrs väg 8 • 141 35 Huddinge
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Sommarmötet inleds på lördagen med ett fullspäckat förmiddagsprogram

Efter lunch börjar årets utfärd
med ett besök i Sveriges högst
belägna botaniska trädgård,
Fjällbotaniska trädgården i
Hemavan. Och inte nog med
det, den är också en av världens
nordligaste, ligger 600 m ö
h och ca 100 m under trädgränsen! På ca 4,5 ha trängs
400–500 arter, både vilda och
inplanterade. I direkt anslutning
till Fjällbotaniska trädgården
ligger Fjällparken och Vindelfjällens Naturum som vi också
besöker.
För dig som vill åka med gå in
på www.tragard.org och boka!
Välkomna till ett spännande
sommarmöte!

Styrelsemedlemmar och funktionärer
Uppdrag

Namn

Telefon

E-mail

Styrelsen E-mail: styrelsen@hu-bo-tradgard.org
Ordförande:

Tuula Ranebäck

070-675 63 34

tuula@lotsab.se

Kassör:

Eva Engdahl Gäfvert

08-711 05 13

eva.gafvert@bredband.net

Sekreterare:

Maria Danielsson

08-646 30 55

maria.dan@breband.net

Ledamot:

Karin Nilsson

08-711 76 26

karin.nilsson@mbox308.swipnet

Ledamot:

Nina Granath

070-575 40 09

nina.granat@bredband.net

Suppleant:

Maria Korell

08-668 28 41

maria.korell@glocalnet.net

Suppleant:

Sylvia Lindholm

08-774 27 21

syli@telia.com

Valberedning:

Anna Schelin

0731-58 85 70

a.schelin@telia.com

Valberedning:

Anna Lena Zetterström

08-711 47 56

Programgruppen E-mail: programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Sammankallande:

Anna Schelin

0731-58 85 70

a.schelin@telia.com

Helena Perlow
Christina Åkerblad
Maria Korell
Bibbi Leiner
Nina Granth
Tuula Ranebäck
Kerstin Hörnsten
Anneli Brandt
Jenny Wik Norling

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk trädgård). Skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning mm.
Du får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”. Skicka också ev. en mailadress till Anna Schelin, för snabbare framtida information. Gör gärna ett besök minst en gång i
månaden på vår hemsida för aktuell information.

www.hu-bo-tradgard.org

Har du frågor om medlemskapet, aktiviteter och anmälningar gällande aktiviteter, kontakta:
Anna Schelin
0731-58 85 70
a.schelin.telia.com
Karin Nilsson
08-711 76 26
karin.nilsson@mbox308.swipnet.se
Då föreningens sändlista fortf ligger på min privata dator så vill jag uppmana alla er som ännu inte
brukar få infomail av mig, att skicka er mailadress till: a.schelin@telia.com
Vi har i nuläget inte möjlighet att skicka ”info-mail” från vår anmälningsadress, så även om ni har
anmält er till ngn aktivitet per mail till vår anmälningsadress, så måste ni förmedla mailadressen till
mig om ni vill stå med på vår sändlista! Hälsar programgruppen / Anna Schelin
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Från Programgruppen
Hej alla medlemmar. Så har denna konstiga ”vinter”
passerat och våren är i antågande. Vi är idag ca 230
medlemmar och det känns roligt att föreningen sakta
men säkert hela tiden växer. Det tar vi som en bekräftelse på att det arbete som vi i programgruppen och
styrelsen lägger ner, uppskattas.
Nu har du vårt nya programblad i din hand, och vi vill
som vanligt påpeka att om du känner att du saknar
något som du skulle ha velat ha med i aktivitetsutbudet så hör av dig! Det är nödvändigt med många tips
och önskemål från er medlemmar för att hela tiden
utveckla vår verksamhet.
Vill också här förmedla att efter det intressanta föredraget om dammar som Olle Fernström från Garden
Aquatica gav oss i januari, så erbjöd han också ”på
stående fot” alla våra medlemmar 10% rabatt på deras
utbud under hela 2008.
Vi jobbar också på att utveckla vår hemsida så att ni
där skall kunna få tips om andra förmåner ni har som
medlemmar i vår förening. Gå gärna in och titta då
och då så att ni inte missar någon uppdatering framöver. Där finns även en del länkar till föreningsnära
företag med olika erbjudanden.
Med förhoppning om en härlig vår och sommar hälsar
jag alla nya och gamla medlemmar välkomna till
ytterligare en säsong med Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Med vänlig hälsning, Programgruppen
Anna Schelin

