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Hänt sen sist........................
Föreläsning - Pelagoner
Trädgårdsromantik med
Hannu Sarenström
Årsmöte
Trädgårdsmässa i Helsingfors
Föreläsning - Odla köksväxter med Lena Israelsson
Kurser Pilflätning och
betonggjutning
Trädgårdsträffar
Vandring bland koloniträdgårdar
Växtloppis

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

Växtloppis - en succé!
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Ordförande har ordet!
Jag kan knappt fatta att det
är bara några dagar kvar till
midsommar. Vart har tiden
tagit i väg? Den har bara rusat iväg. Jag har lust att ropa
högt, - stoppa tiden!
Jag vill ju hinna sitta här på
min veranda och lukta på
blommorna.
Men vid närmare eftertanke
kommer jag ihåg... Hannu
Sarenstöms roliga föreläsning på årsmötet, kryssning
till Helsingfors med Riksförbundet, pillflätning, betonggjutning, trädgårdsträffar,
trädgårdsjuntan och inte
minst växtloppisen. Ja, listan
är lång. Jag har hunnit se hur
det växer även hos andra.
Med andra ord har jag gjort
massor.
På lunchen brukar vi, min
man och jag ta promenad till
närliggande trädgårdshandlare. Det är en av dagens
höjdpunkter.
Förra året handlade jag
många plantor på höstrean,
köpte några på växtloppis, fick några av vänner o
bekanta, fast jag hade inte
någonstans att plantera dem.
I slutändan blev det en hel
del som skulle planteras
innan vintern. Resultat blev
en 6 m lång rabatt som jag
fick panikgräva.
Jag ska försöka låta bli att
falla för frestelsen i år, undrar
hur det kommer att gå…

Augusti 2007

Söndag 5 augusti Guidad tur på Åkersbergas
trädgårdssällskaps visningsträdgård kl 11.00
Åkersbergas medlemmar sköter om, planerar, planterar och
driver upp växter själva till sin visningsträdgård, den ligger
i anslutning till kommunens hembygdsgård - Länsmansgården. Trädgården är väl värd ett besök. Läs mer på deras
hemsida www.akersbergatradgardssallskap.org
Kostnad: 20 kr/person, dina egna reskostnader tillkommer.
Skriv gärna vid anmälan om du har bil med plats för fler
eller om möjligt önskar plats i någon annans bil så försöker
vi samordna resan.
Plats: Kantarellvägen 12, ÅKERSBERGA. En bra
vägbeskrivning finns på deras hemsida, se ovan.
Sista anmälningsdag: 30 juli 2007
Torsdag 9 augusti, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Sylvia & Lasse på Polluxvägen 7 i Västra
Solgård. (Infart från Glömstavägen vid f.d. Lampshopen).
Vår tomt ligger i söderläge och består mest av sten, vilket
har resulterat att vi har ägnat oss åt att ta bort ett antal
stenar, flytta jord och försökt odla på höjden.
Vi planerar att bygga varmbänk nu under våren, vi har fått
halm av en bonde och hoppas att kunna visa resultat när
ni kommer.
Medtag fikakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
OBS! Bara för medlemmar!
Tisdag 14 augusti, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Jenny Wik Norling på Skidbacksvägen 9
i Huddinge centrum. Jenny odlar mycket frukt och grönt,
gärna annorlunda sorter. Hennes man har byggt ett växthus
själv, av gamla fönster och lösvirke. Perennrabatter och
träd finns det gott om i trädgården. Trädgården är gammal, och under föryngring. Jenny med familj försöker sätta
sin egen prägel på trädgården, samtidigt som de försöker
bevara mycket av det gamla.
Medtag fikakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
OBS! Bara för medlemmar!
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Augusti 2007

Måndag 20 augusti. Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Maria Korell på Gärdsmygsv. 5 i Segeltorp. Kuperad spännande tomt på 1400 kvm med stora
träd.
Nya rabatter i alla vädersträck och ständigt nya projekt
på gång. Nytt ”japanskt” rum och en annorlunda upphöjd
köksträdgård med både grönsaker, sommarblommor och
perenner, det mesta uppdraget från frön. Varmt välkomna
till min oas.
Medtag fikakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
OBS! Bara för medlemmar!
Torsdag 23 augusti. Föreläsning om Dahlior
Kl 19:00-21:00
Marie Ohlson kommer ända från Tierp för att lära oss allt
om dahlior. Om det är massor av blommor du vill ha i dina
rabatter, då är det dahlior du ska odla: Inte äter rådjuren på
dom, kräver endast ett minimum av skötsel och finns i nästan alla färger och former. Marie har varit med och startat
svenska dahliasällskapet.
Kostnad: 75 kr

TIPS Augusti
Lördag 11 augusti
Växtskyddsexpert kl 13-15
Maj-Lis Pettersson är en av
landets främsta experter på
växtskydd. Hon är hortonom
& statskonsulent vid SLU,
Sveriges lantbruksuniversitet i
Uppsala. Nu kommer hon hit till
PlantMakeriet och talar om skadedjur, angrepp och sjukdomar
på våra trädgårdsväxter.
Ta gärna med er växtdelar att
rådfråga henne om.
Boken Skydda din Trädgård
är en av de böcker hon skrivit,
passa på att köp den här vid
detta tillfälle. Läs mer om oss
www.plantmakeriet.se
Kostnad: 75:Plats:PlantMakeriet, Sparrsätra
Lådö, Enköping
Anmälan gör till:
Tel: 070-620 08 28

Plats: Folkets hus, Huddinge C
Sista anmälningsdag: 17 augusti 2007

Onsdag 29 augusti. Trädgårdsträff kl 19.00
Välkommen till Bengt och Ewa Nyström på Saturnusvägen 13, Solgård i Huddinge. Äntligen en ny möjlighet att
få se familjen Nyströms trädgård med damm för er som
missade den för 2 år sedan.
Medtag fikakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
OBS! Bara för medlemmar!

Peter från ”Hannas trädgård” och
våra trogna medlemmar trotsar vädrets makter.

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

Trädgårdsmässa Taxinge Slott
31/8–2/9 Öppet 10.00–17.00

I KINAS TRÄDGÅRDAR med Osvald Sirén, 27/5-9/9

Svensk trädgård ställer ut och vi - Huddinge Botkyrka
trädgårdsällskap ansvarar för information och markservice
lördag 1 september.
I september är det hög tid att ta vara på det som året har
givit planera och plantera inför nästa säsong. För fjärde
året i rad arrangerar vi vår populära trädgårdsmässa i
slottsparken.
Under mässdagarna står skördetips och odlarglädje i fokus.
Mässan är en utomhusmässa för alla intresserade, stora
som små, fackbesökare och privatpersoner. Här kan du
hitta inspiration och idéer till din trädgård, handla direkt
av utställarna medan barnen leker sig till nya kunskaper
om natur och trädgård. Vi ordnar barnaktiviteter som på ett
enkelt sätt anknyter till trädgården och naturen.

Följ med in i Kinas trädgårdar
tillsammans med Osvald Sirén
och Johan Sellén. Utställningen
vill ge en inblick i den fascinerande värld som fångat så
många människor med intresse
för trädgårdar. I den kinesiska
trädgården skapas harmoni genom dammar, broar, paviljonger
och stenar.
Entré: 60:Mer info: www.ostasiatiska.se

Vi har nöjet att erbjuda intressanta föreläsningar av Bo
Rappne, Per Bürger, Hannu Sarenström och Olle Färnström. Även i år kommer de duktiga skulptörerna Edita
Rydhag, Anite Brusewitz-Hansson, Elin Ståhl och Maria
Cotellessa visa sin skicklighet genom att låta ett konstverk
växa fram under mässdagarna.
Entre: Vuxen 70:-, pensionär eller medlem i trädgårdsrelaterad förening 60:-, barn upp tom 12 år gratis i målsmans
sällskap. Föreläsningarna ingår i entrépriset!
Fri parkering!
För mer information kontakta Anna-Karin Insulander
Telefon 0159-100 51 eller 0159-701 14 eller
anna-karin@taxingeslott.se.

Roslagsmats skördemarknad
17 augusti, kl 11.00-16.00
Roslagsmat bjuder in till skördemarknad i Societetsparken
i Norrtälje. Tillfälle att handla
lokalproducerade varor och
lokalt odlade grönsaker med
kvalitet och träffa producenter
och odlare. Fri entré.
Mer info: www.roslagsmat.se
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September 2007
Tisdag 11 september Ljussätt
din trädgård! Kl 18.00- ca 21.00
Föredrag samt praktisk genomgång. Teori och praktik
med den mycket uppskattade föredragshållaren Göran
Eriksson från Åkersbergas Trädgårdssällskap. Göran visar
bilder, berättar och låter oss se och känna på material och
visar hur ”lätt det är att ljussätta sin trädgård”.
Kostnad: 75 kr
Plats: Folkets Hus Huddinge kl 18-19.30 (inkl fika- och
frågestund), därefter går vi över till Skidbacksvägen 9
Huddinge kl 19.45-21.00
Sista anmälningsdag: 4 september 2007

Söndag den 16 september
Långsjörundan kl 10.00 - 15.00
Långsjörunden är en tipspromenad med ett tiotal stationer
med olika aktiviteter för barn och vuxna. För varje station
ansvarar en förening från Huddinge eller Stockholm. I
år kommer vi tillsammans med Skärholmen-Hägersten
Trädgårdssällskap att ansvara för en station. Förra året
deltog närmare 1200 personer vuxna och barn. På en av
stationerna kommer det att hållas en hundtävling med flera
olika moment och kategorier.
Plats: mer info kommer på vår hemsida.
Kostnad : 0:Sista anmälningsdag: Ingen

TIPS September
Roslagsmats skördemarknad
1 september kl 11.00-16.00
Roslagsmat bjuder in till skördemarknad i Societetsparken
i Norrtälje. Tillfälle att handla
lokalproducerade varor och
lokalt odlade grönsaker med
kvalitet och träffa producenter
och odlare. Fri entré.
Mer info: www.roslagsmat.se

Ulriksdal Flower Show
30 augusti - 2 september
För tredje gången arrangeras
Ulriksdal Flower Show i
slottsparken vid Ulriksdals
slott. Under utställningsdagarna kommer idéträdgårdar,
utställningar och seminarier
att presentera trädgårdshistoria, inspiration och nya
trädgårdstrender.
Öppet Tors-Sönd 10-18
Entré 150:Kunglig invigning 30 aug kl 12.
www.ulriksdalflowershow.se

Söndag 23 september Barn i trädgård
samt leksaksloppis kl 11.00-14.00

Föredrag med tips, idéer och ”gör-det-själv ritningar” om
hur vi gör trädgården rolig även för barnen. Nina Granath
berättar och går igenom ex giftiga/olämpliga resp lämpliga
växter, lekplatser, egna sålådor, tips på kojor, boktips mm
Ev även möjlighet för barnen att ha en liten leksaksloppis
under fikastund och föredrag.
Kostnad: 50 kr inkl fika.
Plats:Källbrinksskolan / aulan
Sista anmälningsdag: 16 september 2007.
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Sid 6

Onsdag 26 september Vårlökar i
trädgården Kl 19:00-20:45
Jenny Wik Norling berättar om vårglädje i trädgården och visar bilder. Även försäljning av lökar.
Kostnad: 40:- inkl. fika
Plats: Folkets hus, Huddinge C
Sista anmälningsdag: 20 september 2007
Lördagen den 29 september
Trädgård - Levande Konst och Inspirationskälla kl 11:00-16:00
Just denna lördag fylls gångvägarna mellan Huddinge
Centrum och Fullerstagård med konst och hantverk. Vi
får vara med och visa upp vår förening och allt vad våra
kreativa medlemmar kan skapa. Skörd eller konsthantverk
med trädgård som inspiration spelar ingen roll. Alla är välkomna att sälja sina alster. Har du inget att sälja kom bara
förbi och njut. Denna dag utlyser vi flera tävlingar med
fina priser! Pumpatävling ”Präktigaste pumpan” ”Roligaste
Grönsaken” Fototävling ”Sköna Trädgård” Läckraste bakverket av trädgårdens goda…
Kostnad: 50 kr om du säljer din skörd eller alster med
anknytning till trädgården.
Plats: Fullersta gårds garageplan, 1000 meter konst.
Sista anmälningsdag: Om du vill sälja något: 15 sept, så att
du får reda på hur det är tänkt.
Anmälan: Anna-Lena Zetterström 08-711 47 56
Helena Perlow 08-689 82 89

Bilder från Växtloppis, på
Café Nytorp den 6 juni
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Oktober 2007
Onsdag 3 oktober. Våra pioner
Kl 19:00-21:00
Björklinges pionkung, Sture Järpemo kommer att berätta
och ta med oss på en inspirerande resa i pionens värld. Sture
har med sig egna plantor för demonstration och försäljning.
Kostnad: 40:- inkl fika
Plats: Folkets hus, Huddinge
Sista anmälningsdag: 27 september 2007
November 2007

Trädgårdsträff hemma hos Eva

Tisdag 13 november. Våra vilda
grannar
kl 19:00-21:00
Våra vilda grannar i trädgården, med fokus på fåglar.
Ülo Ignats berättar och visar bilder. Vilka ”grannar” har du
i din trädgård? Vilka holkar till vilka fåglar mm. Efter föredraget finns möjlighet att skriva upp sig på en fortsättning
i cirkelform då vi träffas och bygger holkar tillsammans.
Dagar för holkbygge bestäms tillsammans i gruppen.
Kostnad: 40 kr inkl fika
Plats: Folkets hus
Sista anmälningsdag:7 november 2007

Trädgårdsträff hemma hos Kurt &
Laila. Trädgårdsdesignen Ingrid
Helmstein har planerat denna trädgård och var med på träffen

Söndag 25 november. Kransbindning
kl 14.00
Bind din egen krans till jul.
Vi träffas vid Café Nytorp kl.14.00.
Vi samlar material, ris, kottar, mossa mm
Ca 16.00 dricker vi glögg och binder kransar i SPF lokalen
på Patron Pehrs väg
Kursledare: Helena Perlow och Anna-Lena Zetterström
Kostnad:100 kr, kransstomme och glögg ingår.
Plats: Café Nytorp
Sista anmälningsdag: 19 november 2007.

Trädgårdsträff hemma hos Ülo

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

Sid 8

Så har det nu gått 4 månader sedan förra numret av trädgårdsbladet kom ut, nu är det dags
för höstnumret och midsommarafton har precis passerat, - fick en känsla av att något var fel
när jag skrev höst men så är det när man måste ligga före om ni förstår vad jag menar, men
ändå ligger man efter? Här kommer en liten Resume om det som varit i bildformat.

Nina övertygar om pelargonens förträfflighet och bjuder
på pelargonkaka och kaffe, som hade en rykande åtgång.

Karin har lite svårt att välja...vilken ska jag köpa.. ä jag
tar tar båda!

Många kom till årets årsmöte och passade samtidigt på
att lyssna till Hannu Sarenströms föredrag ” Trädgårdsromantik”

Bengt begrundar årets resultat!

Tuula & Berit informerar och jagar nya medlemmar på
Älvsjömässan.

Lena tackar Hannu för en givande och inspirerande
kväll. Många gick denna kväll hem och vävde nya
planer för trädgården.

Cristina och Bosse hinner
med en fika innan årsmötet!

Margareta & Palle, vår
avgående valberedning.

Sid 9

Maria & Palle marknadsför vår förening på
Huddinge föreningshelg i april.

Karin & Maria i full fart
med betonggjutning

Resultatet av Snickerikursen som anordnades i
vintras, Ülo demonstrerar dess förträfflighet.

Vid Träffen hos Ülo försöker Tuula värva säljare
till växtloppis. 20 st blev det till slut!

Bibbi har koll på alla pinnar under pilflätningskursen

Trädgårdsbesök hos Eva, med sol och en kaffetår.

Christina & Maria diskuterar ...... under växtloppis dagen. Vad det vädret de diskuterade ???

Kerstin, Inga, Tuula & Bengt blir charmade av
huskatten eller är det blommorna?
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En liten påminnelse - nyhet inför 2007
Hej, som ni kanske märker så vågar vi oss nu efter snart tre år som förening på att
testa lite nya ”aktiviteter”. Vi är nyfikna på hur stort intresset är att vara med i intressegrupper i olika ämnen.
Vi i programgruppen föreslår här lite olika ämnen (förutom de fastställda förslag som
redan finns med i programmet) som vi tycker skulle vara intressanta. Tanken är att när
vi får ihop en tillräckligt stor grupp för att kunna starta, så träffas vi och bestämmer
tillsammans formerna för intressegruppen.
Tex hur ofta och hur många gånger vi ska träffas samt innehåll och vad vi förväntar
oss av träffarna, ska vi utnyttja vår egen gemensamma kunskap i ämnet eller ska vi
försöka hyra in utomstående ”expertis”.
Nedanstående ämnen finns att välja på denna första gång.
Har du andra intressen och idéer så hör av dig till någon av oss i programgruppen!
Anmäl ditt intresse till den av oss som står som ansvarig för just ”din intresseinriktning”!
Asiatisk trädgård

Maria Korell 668 28 41 maria.korell@glocalnet.net		
Vill du skapa en asiatisk del i din trädgård? Vad sägs om
en studiecirkel, kanske en föreläsning, studera i böcker och
gå på studiebesök? Vi kan dela med oss av våra ideer.

Trädgårdsdammar

Anna Schelin, a.schelin@telia.com / 0731-58 85 70
Bygga damm på rätt sätt är en av målsättningarna, få hjälp
och idéer av de som har byggt, kommer att bygga, drömmer om. Kanske gör vi ett studiebesök tillsammans.

Växthusodling

Anna Schelin, a.schelin@telia.com/ 0731-58 85 70
Odla i växthus och/eller pallkragar/varmbänkar.

Odlarskola

Palle Hebrant, 0708-72 87 71
Med fokus på jord och kompost. Jord är ett vardagligt ämne
men ack så viktigt om man vill att något ska växa i den.

Ympning

Jenny Wik Norling, 08-733 95 04/ wik_norling@telia.com
Lär dig allt om ympning, vi studerar tillsammans i grupp.

Trädgårdsjuntan

Tuula Ranebäck, 0706-75 63 34/ tuula@lotsab.se		
Trädgårdsprat med utbyte av idéer, diskutera våra egna
trädgårdar, planera din trädgård/ nästa trädgårdssäsong
Kanske hyr vi en sakkunnig / gör ett intressant studiebesök.

Orkidéodling

Monika Bjelton, 070-751 71 41/ monika@bjelton.se
Är du intresserad av orkidéer? Nybörjare eller mycket
kunnig spelar ingen roll. Vi lär oss tillsammans av varan
dra, kanske hyr vi in expertis eller gör ett studiebesök.
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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 Gäfert

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:

Jenny Wik Norling

08-733 95 04

wik.norling@telia.com

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:

Nina Granth

070-575 40 09

nina.granath@bredband.net

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

Anna Schelin

0731-58 85 70

a.schelin@telia.com

Helena Perlow
Anna-Lena Zetterström
Maria Korell
Eva Söderkvist
Elizabet Floberg
Tuula Ranebäck
Kerstin Hörnsten
Christina Åkerlund
Jenny Wik Norlling

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 Trädgårdssälskap.
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning mm.
Ni får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”. Skicka också ev.
mailadress till Anna Schelin, för snabbare framtida information. Gör gärna ett besök minst
en gång i månaden på vår hemsida för aktuell information.
Tips: Biblioteken har datorer som allmänheten får låna.

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

Från Programgruppen

Hej på era alla, här kommer en liten sommarhälsning från oss som
planerar och ordnar med föreningens alla aktiviter. Det har varit en
händelserikt år och väldigt roligt att våra träffar är välbesökta. Jag
hoppas att du fortsätter att komma på det som intresserar just dig och
att du hör av dig om du tycker att utbudet inte är vad du önskar , så
att vi får in nya önskemål och förslag så att vår lokalförening kan
fortsätta utvecklas och hitta på mycket roligt och intressant framöver.
Avslutningsvis för denna gång så skulle jag vilja berätta att inom
Riksförbundet Svensk Trädgård som vi tillhör, så ordnas varje år en
tävling där man väljer ut ”årets förening” som vinner 5000:- kr.
Det skulle vara roligt om vi kunde fylla i ett tävlingsformulär och
vara med och tävla om den ärofyllda titeln, och naturligtvis pengen
som vi skulle kunna använda till något trevligt arrangemang. Vad
tycker Du är bra med vår förening? Varför skulle vår förening vara
en värdig vinnare?
Vad med och bidra med just dina synpunkter, maila till
tuula@lotsab.se Senast den 12 juli måste vi dock få dina synpunkter
för att vi ska hinna få med dom i vår ansökan
Bland de inkomna förslagen kommer det att lottas ut en trevlig
Trädgårdbok.
Trevlig Sommar med mycket tid för njutning i natur och trädgård.
Med sommarhälsningar från

Anna Schelin

