
Trädgårdsbladet Program för Januari-Mars 2007  •  No 3-2006 

Hänt sen sist!
Trädgårdsträffar
Besök i rosenträdgård
Biodlarens bigård
Kryddträff
Trädbeskärningskurs II
Plantbytardagen
Betonggjutning
Klematisföredrag
Kransbindning

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

Jenny, lycklig 
vinnare på vårt 
lotteri vid plant-
bytardagen som 
hölls vid Café 
Nytorp, den 17de 
september.



Januari 2007
Måndag 15 Januari kl 19.00 - Luffarslöjd 
med Bengt Ryttersten. Äntligen har du en ny chans 
att tillverka blomställningar, lyktor mm i metalltråd. 
Bengt har lovat utbilda oss i luffarslöjdens konster. Ta 
med avbitartång om du har. Studiecirkel vid 3 tillfällen

Plats: Huddinge C. Vuxenskolans lokaler, Forelltorget 4.

Kostnad: Ca 250:- inkl material 

 

Måndag 15 Januari kl 19.00 – Studiecirkel i träd-
gårdssnickeri. 

Bygg planteringsbord, pelargontrappa mm. Studie-
cirkel 5 tillfällen. Cirkelledare Paul Hebrant (Palle) 
och Lasse Borg

Första tillfället planeras personligt byggprojekt samt 
inköp. Materialkostnaden bekostas av deltagarna själva. 

Plats: Huddinge C. Vuxenskolans lokaler, Forelltorget 4.

Kostnad: 50:- medlemmar + material 

Tisdag 30 Januari kl 19.00–21.15 - Föredrag 
med Peter Knutsson, Tema ”sten i trädgården”

Trädgårdsdesign med inriktning på sten & torv i 
trädgården samt lite japan - inspirerat! 

Plats: Huddinge Centrum Folkets hus, Lilla 
Salen. 

Kostnad: 50:- medlemmar 100:- icke medlemmar

Redaktören har 
ordet!
Då var det dags för vintervila 
i min trädgård. Nu börjar jag 
och många med mig smida 
planer inför nästa vår.

Vintertiden är tiden då jag 
förkovrar mig i tidningar, 
böcker och drar upp riktlinjer 
inför nästa säsong. Jag för-
söker träffa många av mina 
trädgårdsvänner, där vi har 
samma intresse och kan ha 
utbyte av idéer utan att trötta 
ut varandra. 
Många av mina idéer som 
dyker upp i soffhörnan under 
de mörka vinterkvällarna blir 
just bara idéer men några av 
dem blir nerskrivna och träd-
gårdsritningen som jag lärde 
mig att göra på trädgårds 
design kursen i våras,  kanske 
blir färdig. 
I börja av mars så snart 
tjälen går ur marken, ska 
mina planer börja realiseras. 
Det här är något som jag ser 
fram mot så här i mörka och 
blöta november. Att skapa 
och formge mina nya ”rum” 
i trädgården är en långsiktig 
förvandling och som sker 
under många år och i många 
faser, och den ritning som 
gjordes en mörk vinterkväll 
är ingen garanti för ett slutre-
sultat som jag blir nöjd med. 
Under arbetets gång upp-
täcker man att vissa växter 
passar bättre på annan plats 
än det jag tänkte mig den där 
mörka vinterkvällen.
Det är sant som sagt resan är 
roligare än målet!

På återhörande trädgårdsvänner!

REDAKTÖRN

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter
via e-mail a.schelin@telia.com

via telefon 
Karin Nilsson 08-711 76 26



Februari 2007
Tisdag 6 Februari 19.00 - Mingelkväll

Vi träffas i Tomtbergaskolans matsal, en 
mysig kväll för fröbyte & mingel. Alla är 
välkomna, med eller utan fröer. Det blir 
fikaknytis, så ta med en termos med te eller 
kaffe och något gott att äta.

Ta med dig fröer du vill byta/sälja om du 
har, och gärna foton från din trädgård eller något annat 
du vill visa upp. Kanske en trevlig trädgårdsbok. 

Plats: Tomtbergaskolan Huddinge

Kostnad: Gratis! 20:-

Frågor besvaras av Jenny, 
via e-mail : wik_norling@telia.com 
eller Telefon 070-373 1919

Torsdag 15  Februari kl. 18:30 till 21:30  
Pelargonen - mer än bara en krukväxt!   

Nina Granath berättar om pelargonen och dess 
skötsel, hur man tar sticklingar och frösådd. Men 
även dess historia i korthet, hur den fann sin väg 
till våra fönsterbrädor samt visar vackra bilder. 

Nina har även några visningsplantor att beundra 
och ett antal sticklingar till salu. Det kommer 
också att finnas ett bokbord med tips samt annat 

smått och gott.

Plats: Centralt i Huddinge, meddelas vid anmälan.

Kostnad: 20:-

Betonggjutning på hög nivå!!!

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter
via e-mail a.schelin@telia.com

via telefon 
Karin Nilsson 08-711 76 26



Mars 2007
Lördag 10 Mars  -  Kurs i Trädgårdskeramik 

Vi arbetar i stengods. Tanken är att göra vackra och 
praktiska saker till trädgården t ex blomsterpinnar, 
knoppar till wigwam, grodor, trädgårdstomtar mm.

Ledare och bränning ingår i priset  350 Kr, tillkommer 
40kr/kg lera. Antal platser är begränsade. 

Lördag 10/3  5 lektioner  knåda,  
Lördag 24/3  4 lektioner glasera 
Tisdag 10/4  1 lektion hämta och beundra

Vår ledare Monica ombesörjer bränningen.

 Plats: Huddinge Centrum Vuxenskolans lokaler, 
 Forelltorger 4

Kostnad: 350:- medlemmar  
 kostnad för material tillkommer

Ev frågor besvaras av Maria Korell tel 08-668 28 41  
 maria.korell@glocalnet.net

Onsdag 28 Mars  2007  - Årsmöte

Vi arbetar på att få en känd och duktig föredragshållare  
Mer information kommer du få i nästa Trädgårdsbladet 
och på vårt hemsida www.hu-bo-tradgard.org

OBS --  Boka datumet  redan nu i din kalender.

Plats: Huddinge Centrum Folkets hus 

 

Svensk Trädgård angör 
Helsingfors

Festlig trädgårdskryssning 
till Finlands största Träd-
gårdsmässa den 19-21 april 
2007. En för oss svenskar 
lite annorlunda och spän-
nande mässa. 

På båten anordnas före-
drag och workshops kring 
trädgårdsdesign, växthus, 
växtförökning, beskärning, 
hur man får en frisk och 
frodig trädgård. På scenen 
finns bl a Inger Palmstierna, 
Ann-Christin och Dan 
Rosenholm och vår egen 
trädgårdskonsulent Eva 
Wirén. 

Avgång från Värtahamnen, 
Stockholm torsd. den 19 
april kl 17.00. Åter Stock-
holm lördag 21 april kl 
09.30. kontakta Silja Line 
för mer information. Pris 
från 995 kr. Innehåll: Del i 
vald hyttkategori, gemen-
sam middag (smörgåsbord) 
inkl öl/vin/dricka, 2 frukost, 
välkomstdrink, föredrag och 
andra trädgårdsaktiviteter 
på båten, buss till och från 
samt entré till mässan. 

Du som vill följa med eller 
har frågor, kontakta  vår 
kontaktperson för Hud-
dinge-Botkyrka,  Tuula 
Ranebäck 070-675 6334, 
E-mail: tuula@lotsab.se

Väl mött på Silja Line i vår!

Mer detaljerad information 
finns på vår hemsida.



Nyheter 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 intres-
segrupper 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”!

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, dröm- 
   mer 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 studiebe- 
   sök. 

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



Ett litet bildkollage från trädbeskärar kursen den 9/9

Under trevlig och lättsam  form får vi här ta till oss 
grunderna i att beskära träd och buskar, vi börjar med lite 
teori som vår kursledare Johan Widoff förkunnade under 
överinseende av en strålande sol

Efter att ha avverkat en trädgård 
med gamla äppelträd, förflyttade 
vi oss till Annas trädgård för att 
attackera ett antal buskar samt 
ett plommonträd. Här äter vi 
medhavd matsäck på altan.

Här är vi minst 4 frivilliga i en och samma buske, enligt 
sakkunskapen skulle vi börja nere vid marken, - med fyra 
sekatörer samtidigt i samma buske så var förvandlingen 
utförd på någon minut.

Här får Annas plommonträd en behövlig ansning och 
trädet börjar se ut som ett plommonträd ska se ut

När kursen börjar närma sig sitt 
slut börjar flera av oss rita av 
våra egna träd för att få bekräf-
telse att vi förstått principerna för 
trädbeskärning



Uppdrag Namn Telefon E-mail

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

V ordförande: Karin Nilsson 08-711 76 26

Kassör: Karin Lindmark 

Extern Sekreterare:   Maria Danielsson maria.dan@breband.net

Ledamot: Tuula Ranebäck 08-531 816 02  tuula@lotsab.se 

Valberedning Paul Hebrant 0708 72 87 71 paul.hebrant@telia.com 

Margareta Holmstrand 08-532 53 749

Programgruppen E-mail:  programgruppen@hu-bo-tradgard.org 
Sammankallande: Anna Schelin 0731-58 85 70  a.schelin@telia.com  

Helena Sundqvist

Anna-Lena Zetterström 

Maria Korell

Julia May Nürnberg 

Elizabet Floberg

Tuula Ranebäck 08-531 816 02 tuula@lotsab.se

 Eva Andersson

Kerstin Hörnsten

Christina Åkerlund

Jenny Wik Norlling

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbun-
det 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 
m.m. 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

Styrelsemedlemmar och funktionärer 



Från Programgruppen

Hej på er alla, vår förening växer och växer, vi är nu 
200 medlemmar, vilket är fantastiskt kul!

En del är medlemmar endast för att få den trevliga 
tidningen Hemträdgården medan andra flitigt besöker 
många av våra aktiviteter.

I detta program som ju är i ”vintertid” då våra trädgår-
dar ligger i vila inför våren finns en hel del matnyttigt 
både vad gäller förslag på trädgårdscirklar och olika 
intressegrupper, samt mycket hantverk med trädgårds-
inriktning, samt en del föredrag och kurser. Hoppas 
att ni alla hittar något som intresserar just er och att ni 
annars hör av er till oss i Programgruppen som planerar 
alla våra aktiviteter, med förslag på vad just du skulle 
vilja att vi arrangerade i vår/sommar!

Sedan snart ett år tillbaka arbetar vi i föreningen, dels i 
en styrelse med övergripande ansvar och planering för 
föreningen, dels i en programgrupp med planering och 
utformning av det program som du nu håller i din hand. 
Det är ett roligt arbete att få träffa likasinnade och 
inspirera och inspireras i olika sammanhang. I mars har 
vi vårt tredje årsmöte och vi hoppas att just Du kom-
mer, samt att du hör av dig till vår valberedning ifall 
du är sugen på att mer aktivt sätt hjälpa till med något 
i föreningen. Det styrelsen just nu arbetar med är att få 
någon av de mer kända trädgårdsprofilerna att komma 
och inspirera oss på årsmötet. Vi hoppas att det ska bli 
en riktigt givande kväll! Mer info kommer vid nästa 
utskick i februari, då du också får inbetalningskort för 
år 2007. Vill avsluta med ett extra stort tack till Tuula 
och Gunnar Ranebäck som hjälpt oss att få till den nya 
fina layouten av programmet!

/Anna Schelin, programgruppen

Specialisten på personlarm  08-711 22 11

Utskicket sponsras av


