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Valberedningen
Anna Schelin | 0731-58 85 70 | a.schelin@telia.com
Anna Lena Zetterström | 08-711 47 56 | annalena.zetterstrom@glocalnet.net

Programgruppen
programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Sammankallande
Anna Schelin |0731-58 85 70 | a.schelin@telia.com
Ansvarig trädgårdsträffar & Växtloppis
Anna Schelin |0731-58 85 70 | a.schelin@telia.com
Annelie Pavlica | anneliepavlica@yahoo.se
Ansvariga Kurser
Helena Perlow |helena@perlow.se
Maria Rönnlund |ronnlund.m@gmail.com
Ansvariga: Marknadsföring & mässor
Tuula Ranebäck | tuula@raneback.se
Gunhild Westergren | grodan2009-@hotmail.com
Ansvariga: Föreläsningar
Kerstin Hörnsten | kerstin.hornsten@telia.com
Jenny Wik Norling | wiik.norling@telia.com
Eva Söderkvist | eva@soderkvist.se
Aktiviteter östra Huddinge
Tove Madsen | tove.madsen@blommaut.se

Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften (260:-/år 2012) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk
trädgård). Skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Medlemsskapet gäller för alla i familjen.
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. 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

Redaktör, ansvarig utgivare & webmaster

Gunnar Ranebäck | 070-776 07 22 | gunnar@raneback.se
Redaktören ansvarar för alla texter och bilder där inget annat angivits.
Föreningens motto!
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

Hej trädgårdsvänner!
Vilken fantastisk höst vi har haft – vet inte hur det är med er, men
jag hann i alla fall med fler projekt än vad jag trodde var möjligt
tack vare den milda hösten (och en hjälpsam granne med grävskopa, inte att förneka). När detta skrivs ska vi precis i dagarna ha
årets sista aktivitet, jag ser verkligen fram emot föredraget om potager (potachéer som det
uttalas, typ…), köksträdgårdsodling på franska. Det blir vinterns drömmande, att planera
för ngt sådant på min baksida – spännande!
Vill avsluta med att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2012!
Vad vi i programgrupp och styrelse önskar oss i julklapp?!?
Tackar som frågar!
Fler medlemmar som vill engagera sig med oss i föreningen under 2012 förstås! Det går
bra att höra av sig till valberedningen så kan du och “tomten” Anna prata om vart just din
“julklapp” passar bäst…
Programgruppen genom Anna Schelin

Blomstrande Ting!
Onsdag 18 januari, 2012 kl 19:00-21:00
Kursledare: Michaela Nyberg
Kom och var med på våra populära blomsterkurser på
Blomstrande Ting! (Häradsvägen vid gamla Preem macken)
Kurserna hålls i butikens harmoniska och botaniska miljö, där ni blir bladglada och blomlyckliga. Vi går igenom material och teknik, kursen innehåller färg, form och strukturlära.
Självklart finns allt material vi använder oss av att köpa i butiken. Snittknivar och sekatörer finns att köpa. Max antal deltagare är 15 personer. Först till kvarn gäller.
(Minst 10 deltagare för att kursen ska bli av.)
Vi gör en vårbukett och en bordsdekoration i dekorativ stil.
Pris: 550:-/pers. I kursen ingår allt material till 2 stycken moment med tillbehör.
Vi bjuder även på en kopp kaffe med lite smått och gott.
Sista dag för anmälan är tisdag 27/12, kursavgiften ska finnas insatt på föreningens bankgirokonto (5756-6390) senast 30 dec efter att du först har fått bekräftelse per mail att du
har fått en plats.
Anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas endast ifall det finns ersättare som kan
ta din plats vid avanmälan
Samma kostnad för icke-medlemmar, men föreningens medlemmar har förtur till platserna fram till sista anmälningsdag.
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org
Eller per telefon (om du ej har tillgång till mail) till Karin Nilsson 08-711 76 26
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Chilipeppar het-hetare-hetast
Tisdag 2 februari 2012 kl 19:00-21:00
Föredrag med Mia Millberg
Huddinge Folkets Hus, stora salen
Hur odlar man lättast egen chilipeppar? Vad är det för skillnad på
olika sorter och arter? Vilka är bäst? Vilka är mest lättodlade? Måste det
vara så starkt?
Vad gör man om man har fått ”chilibränna”? Hjälp – jag
har fått stor skörd – hur tar jag vara på all frukt?
Många tips och trix och en hel del bilder utlovas av Mia Millberg – trädgårdsmästare och
ordförande i Svenska Chilepepparföreningen
Entré: 60 kr
Fika: Kan beställas i entrén för 40 kr (det blir en fikapaus i mitten av föredraget)
Sista anmälningsdag: 19 januari Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller per telefon (om du saknar mail) till Karin Nilsson, 08-711 76 26
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18:15 | Kurs
Vårinspiration – björk som tema!
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Frömingel, fika och fotovisningar!
Söndag 19 februari kl 14:00-16:00
Snättringeskolans matsal (vid Häradsvägen, ingång från skolgården)
Efter mörker kommer ljus och därför kan du nu under den mörka perioden av året, se fram
emot att vi inleder våren med en medlemsträff på temat Frömingel, fika och fotovisningar!
Har du fröer /sticklingar /småplantor som du vill sälja/byta så ta med dem till träffen. Märk
upp dem med vad det är för något samt gärna lite skötselråd (om du har) och pris!
Har du foton /filmsnuttar eller annat du vill visa från din egen trädgård eller kanske ngn trädgårdsresa du varit med på? Ta med dem!
Den teknik som föreningen står för är en projektorkanon och en bärbar dator. Har du tex
bilder i din dator hemma så kan du förstås välja att ta med en egen bärbar dator, eller endast
ett USB-minne.
Vill du använda dig av någon annan teknik så tar du själv med den. Eller gör kanske ett fotomontage att hänga upp på väggen / foton i plastfickor etc som vi andra kan titta på?!
Endast din fantasi sätter gränserna…
Fika: Ta med valfritt fikabröd så ordnar vi en ”knytisbuffé”, samt vad du själv vill dricka till
buffén.
Entréavgift: Träffen kostar ingenting och är endast för medlemmar i Huddinge-Botkyrka
Trädgårdssällskap – ni vet väl att alla i ert hushåll räknas som medlemmar och att medlemsavgiften endast tas ut för en person per hushåll!
Passa på att ta chansen att köpa dig en lott eller flera i vårt medlemslotteri – kruklotteriet!
Lotterna kostar 20 kr och första pris är ett presentkort på 1000 kr på en välrenommerad trädgårdshandel i kommunen. Dragning i lotteriet sker på årsmötet 20 mars, men även om du inte
är närvarande då så får du självklart priset vid ev vinst!
OBS! Ange vid anmälan om du kommer att ha med dig några foton eller annat att visa, samt
om du kommer att ha med dig fröer etc. Ni är alltså välkomna även
utan, men det är bra om vi vet i förväg att det även blir något att byta/sälja/visa…
Sista anmälningsdag 12 februari.
Varmt välkomna!
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller Karin Nilsson 711 76 26 (om du ej har
tillgång till mail)
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Trädgård & hälsa med Yvonne Westerberg
Måndag 5 mars kl 19-21
Huddinge Folkets Hus, stora salen
Yvonne Westerberg är trädgårdsamatör, arbetsterapeut, projektledare, mindfulnessinstruktör
och egen företagare inom området trädgård, natur och hälsa.
Yvonne kommer att berätta utifrån 25 års erfarenhet om hur hennes liv drastiskt förändrades
i mötet med den gamle trädgårdsmästaren. Hur två erkända terapeutiska trädgårdar Sinnenas
Trädgård och Haga Hälsoträdgård kom att födas och utvecklas i ett terapeutiskt syfte för
människor som på olika sätt tappat förankringen i livet.
Det blir en inspirationsföreläsning som tar er med på en resa i trädgårdens och naturens
läkande kraft. Föreläsningen bygger på klinisk beprövade erfarenheter och tvärvetenskapliga
forskningsteorier.
Yvonne driver eget företag och är idag en uppskattad föreläsare, kurshållare och coach både
inom och utanför Sverige.
I augusti 2011 kom hennes bok ut: Sinnenas Trädgård – ett rum för hälsa och livskvalitet.
Boken kommer också att finnas till försäljning. Föredraget ordnas i samarbete med Fullersta
Fastighetsägarförening (FFF) och Snättringe Fastighetsägarförening SFF
Entré: 100 kr för medlemmar (i någon av föreningarna SFF, FFF eller HuBo )
150 kr för icke-medlemmar.
Fika: Finns att beställa i entrén för 40 kr (det blir en fikapaus i mitten av föredraget)
Medtaga gärna jämna pengar för entré och ev fikabeställning!
Sista anmälningsdag: 20 februari
Skriv även i anmälan om du är med i FFF, SFF eller HuBo (eller om du är med i båda)
Föredraget är även ett samarrangemang med Studiefrämjandet Söderort,
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller per telefon (om du ej har mail) till Karin
Nilsson 08-711 76 26
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Trädgårdskeramik-kurs
Start Söndag 11 mars kl 10:00-15:00
Vuxenskolans lokaler Forelltorget 4
Vi arbetar i stengods under 3 tillfällen. Tanken är att göra vackra och praktiska saker till
trädgården t ex: knoppar till blomsterstöd eller wigwam, små fågelbad, kryddskyltar eller
prydnadssaker som kan stå ute året om.
Den första dagen knådar vi. (Vår ledare ombesörjer bränningen)
Övriga två datum är söndag 25 mars kl 10-13.30 då vi putsar och glaserar samt tisdag 10
april, kl 17.45, då vi träffas för att hämta hem våra alster och se varandras färdiga kreationer.
Lokal: Vi håller till i studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Forelltorget 4 i Huddinge
centrum
Kostnad: 600 kr, föreningens medlemmar har förtur fram till sista anmälningsdag, max 10
deltagare.
Frågor besvaras av Maria Rönnlund 0704-218717 alternativt, ronnlund.m@gmail.com
Sista anmälningsdag: 11 februari
Vid anmälan skall fullständigt personnummer och adress uppges. Inbetalningskort kommer
att skickas ut av Vuxenskolan.
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller per telefon (om du ej har mail) till Karin
Nilsson 08-711 76 26

Sid 10

Kallelse till årsmöte
i
Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap
Tisdag den 20 mars 2012
kl 18:15 – 19:15
Folkets Hus, Huddinge Centrum
VÄLKOMNA!
Dagordning
1.

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.

2.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, 		
som också vid behov är rösträknare.

4.

Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

5.

Fastställan av röstlängd.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fastställa resultat och balansräkning.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Inkomna motioner från medlemmar.
11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
12. Val av styrelse och ersättare.
13. Val av valberedning.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Vid mötet väckta frågor.
16. Mötet avslutas.
mötet avslutas med dragning i kruklotteriet!
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Om lusten att trädgårdera
Tisdagen den 20 mars kl. 19:30 – 21:00 (efter årsmötet)
Folkets Hus Huddinge Centrum
Föredrag med Henrik Valentin
Man kan sätta många etiketter på Henrik Valentin: författare, dramatiker, estradör, odlare
med en omskriven trädgård på Österlen som årligen besöks av olika föreningar. I augusti
hade Svenska Dagbladet ett helt uppslag från trädgården med Henriks egna bilder. Han har
även gjort idéträdgårdar och installationer på Sofiero Slott i Helsingborg. Hans diktsamling
”Rosenlängtan” är en klassiker genom sin trädgårdsanknytning. Romanen ”Ödelagd” som
kom hösten 2009 kallas ofta den första trädgårdsromanen och våren 2011 kom hans krönikesamling ”Om lusten att trädgårdera”. Henrik medverkar återkommande i tidningen Hemträdgården.
Kaffe eller te till den som önskar, boka när du kommer.
Kostnad: Gratis för medlemmar, icke medlemmar betalar 100:Sista anmälningsdag: 10 mars
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson på telefon 08-711 76 26
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Vårinspiration – björk som tema!
2012 Onsdag 21 mars kl 18:15 – 21:30
Vi gör olika arbeten, som dörrkrans, buketter och arrangemang i den mån man hinner.
Arrangör: Blomsterkonst i Trångsund i samverkan med Trädgårdssällskapet
Trångsunds torg 9
Kostnad: 500 kr inkl material
Caroline ringer tillbaka under vecka 10 och bekräftar din plats samt talar om när och hur du
senast betalar kursavgiften.
Anmälan: Du anmäler ditt intresse för kursen direkt till Caroline på Blomsterkonst
caroline@blomsterkonst.se eller 08-771 40 95 senast 7 mars.
Sid 13

Vår Nya websida www.hu-bo-tragard.se
Vår nya web-sida håller nu på att färdigställas, alla bitar är inte på plats än men kommer vart
efter som vi hinner med. Den är nu sammankopplad med facebook.
Sidan är uppbyggd som en bloggsida vilket innebär att alla ni medlemmar kan kommentera
Det som står närmast på tur är
•

Fotoalbum.

•

Anmälningsfunktion för våra aktiviteter

•

Nyhetsbrev

•

Köp & sälj funktion

Ni som har ideér och önskemål om hur vi ska lägga upp våra nästa byggplaner för föreningens hemsida, hör gärna av er till mig jag tar gärna emot både ris & ros. Det krävs lite engagemang från oss alla om det ska bli något bra till slut. Själv är jag ny på det här med blogg
& facebook så jag har fått läsa och gissa i höst det har gått åt några timmar, men det är ju det
som är roligt - att lära sig nya saker.
När jag nu lägger sista handen på detta Trädgårdsbladet nr 1 - 2012 såg jag att det var nr 16
som vi har satt samman, redaktörn och programgruppen. Alla de som har skrivits finns nu
som pdf på vår hemsidan. Det känns riktigt skönt nu att vända blad och ser fram mot nästa
år 2012 undrar och funderar på vad det nya året kommer att föra med sig?
God Jul & Gott Nytt år önskar Redaktörn
Sid 14

[ 01]

[02]

[03]

[04]
Vår hemsida fungerar som en bloggsida där läsarna har möjlighet att kommentera och lägga
in egna texter direkt på sidan. Dessa inlägg kan kopplas till facebook om man nu inte kryssar
bort detta.
Inlägg
Själva texten med eventuell bild kallas inlägg, själva inlägget knyts till
en kategori [01] om du vill läsa mer om vad som skrivit i kategorin
”Mässor”, går du längs ned på högersidan där hittar du en rubrik Arkiv
och du har möjlighet att välja kategori, välj mässor och du finner allt som
skrivit om mässor på vår sida
Tanken med sidan upplägg är att ni ska göra egna inlägg om era intressen, ställa frågor bl.a.
Då har ni möjlighet att få svar från våra medlemmar som kanske sitter på svaret och erfarenheten.
Alla medlemmar får en egen inloggning så ni kan lägga in egna inlägg, det är enkelt och om
ni inte får till det så hjälper vi till.
Vår websida blir inte bättre eller sämre än vi gör den. Den kan bli ett riktigt bra och ett roligt
verktyg när det gäller din trädgård och att odla dina specialintressen, så hjälp till med att dela
med dig av kunskap och bilder från din trädgårdsvardag.
Du ser vem som skrivit inlägget [02] och datum när den skrevs [03] Klickar du på ”Läs
mer” [4] öppnas ett nytt fönster där du ser hela inlägget samt du får möjlighet att kommenterat texten, fyll i dina kommentarer så skickas din text med e-post till den som skrivit kommentaren. Det är ingen som kommer att se din e-postadress förutom vi som modererar sidan.
Den som är moderator ser till att det inte kommer in massa dumheter på sidan. För att få en
viss koll på vad som skrivs på sidan kommer ditt första inlägg att kollas innan det läggs in,
när du blivit ”godkänd” så läggs dina kommentarer upp direkt, sidan är inte bara för oss medlemmar utan alla har möjlighet att delta.
Jag hoppas att få läsa från er nu i vår när vi får möjlighet till en mer levande websida. Vi syns
på nätet!!!
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Ordförande har ordet!
Så var odlingssäsongen över för det här året … eller? Jag skulle
ju hellre säga att den ändrar karaktär och flyttar inomhus. Då
menar jag inte bara jobbet med att flytta in agapantusen och
fuchsiorna in i matkällaren och rädda pelargonerna från frosten.
När mörkret lägger sig och vi tillbringar mer tid inomhus frossar
jag gärna i både blommande krukväxter och snittblommor. Snart
är det också dags att njuta av julens alla växter och tänk så praktiskt
att kunna stoppa julpyntet i komposten om man nu inte kan ge dem ett
liv
efter tjugondag-Knut. Jag har några amaryllisar från ifjol som verkar kunna bli något i
år men hyacinterna har jag gett upp försöken med. De sparar jag till kommande höst och
sätter ut i rabatten. De blir lite spretiga och något djupare i färgen men det bidrar bara
till att de inte ser så malplacerat juliga ut i vårsolen. En annan sak man kan ägna sig åt i
höstmörkret är att krypa upp i soffhörnet och titta på alla trädgårdsprogram på datorn som
missades för att solen sken och det var varmt och skönt när de sändes på TV. Har man inte
den möjligheten finns det en uppsjö av böcker och tidskrifter för motsvarande inspiration.
I år verkar dock trädgården inte riktigt vilja släppa taget och gå i vintervila. Nu i början av
november prunkar fuchsiorna som bäst och det skär i hjärtat att behöva klippa ner dem, så
därför får de står de kvar ett litet tag till. En halvt ihjälvattnad margerit och en bortglömd
lobelia har återuppstått och fått flytta fram på trappan. Bara ren tur att de inte åkte i komposten för längesedan.
Under den gångna hösten har vi i föreningen arrangerat både öppen Trädgård för allmänheten och flera välbesökta trädgårdsträffar där vi medlemmar har träffats hemma hos
varandra för att dela med oss av tips, idéer, framtidsplaner och smarta lösningar. Just det
där att få lyssna på en trädgårdsägares planer och idéer innan allt är på plats tycker jag är
som mest inspirerande.
Programgruppen har jobbat hårt med att få ihop ett lika fint och varierat utbud av kurser
och föredrag för den kommande våren som vanligt. Vår Webmaster Gunnar har gjort en
ny fin hemsida med ett helt nytt utseende och med nya funktioner och lite mer framtids
säker. Ni kan läsa mer om ändringarna här i bladet.
Med detta nummer av Trädgårdsbladet får ni inbetalningskortet och nästa års märke att
klistra på ert medlemskort. Kom ihåg att använda det hos de leverantörer där Riksförbundet eller vi har förhandlat fram rabatter och förmåner.
Sist men inte minst vill jag önska er en riktigt god jul- och nyårshelg och jag hoppas att vi
ses när våra aktiviteter drar igång igen i januari.
Många sköna trädgårdshälsningar,
Helena Hemming
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