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Valberedningen 2009
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

Ansvarig trädgårdsträffar & Växtloppis & Sammankallande
Anna Schelin, 0731-58 85 70, a.schelin@telia.com 

Ansvariga  Kurser
Helena Perlow  &  Maria Rönnlund, 

Ansvariga:  Resor & utflykter
Bibbi Leiner & Anneli Brandt, 

Ansvariga: Marknadsföring & mässor
Nina Granath & Tuula Ranebäck

Ansvariga: Föreläsningar 
Kerstin Hörnsten & 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, rådgiv-
ning 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 informa-
tion. www.hu-bo-tradgard.org 
Har du frågor om medlemskapet, aktiviteter och anmälningar gällande aktivite-
ter, 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 Mail 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. 



Hälsning från programgruppen 

Ja, när man nu sitter här i Mars med drivor av snö omkring sig 
och ska planera aktiviteter för sommaren så känns det väldigt 
avlägset. Man tvivlar nästan på att det verkligen kan bli en vår i 
år också, kan inte minnas att jag någonsin sett så här mycket snö 
i Stockholmstrakten. När ni får detta blad i era händer så hoppas jag 
dock att vi är en god bit på väg mot varmare och snöfriare tider.

Vi hade inför planerandet av detta blad ett ”öppet programgruppsmöte” dit vi hade 
hoppats att flera medlemmar skulle komma av nyfikenhet på hur vi jobbar, och kanske 
vilja hoppa in i ngn grupp och hjälpa oss driva föreningen framåt.  Det kom i alla fall en 
medlem och det är vi glada för och hälsar Gunhild Westergren välkommen till oss! Gun-
hild kommer främst att hjälpa till med våra PR- och marknadsföringsaktiviteter under 
perioden oktober till juni, tex Huddingedagarna.

Känner DU att du också är intresserad av att hjälpa till på något sätt så är du välkommen 
att höra av dig till mig som är sammankallande i Programgruppen. ”Många bäckar små”, 
alla kan bidra med något!

I detta blad finner du en hel del information om nästa Årets Trädgårdtävling, det blir även 
kurser i både betongskulptering och pilflätning, flera träffar i medlemmars trädgårdar, 
växtloppis - traditionsenligt på nationaldagen och lite andra trevligheter. Nytt för i år är 
att vi även, enligt önskemål, har bokbord på växtloppisen för att kunna sälja/byta/köpa 
trädgårdsböcker av/med varandra. 

Som vanligt gäller att om du saknar någon aktivitet som du gärna skulle vilja ha med, så 
hör du av dig till mig med dina förslag!

Mvh // Anna Schelin, sammankallande i Programgruppen.

a.schelin@telia.com 
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Nordiska Trädgårdar - Älvsjömässan
8 - 11 April
Ulf Nordfjell skapar en oas på Nordiska Trädgårdar 2010

Ett personligt uttryck karaktäriserar Ulfs landskapsarkitektur och medverkan på Nordens största 
trädgårdsmässa. 

Ulf Nordfjell skapar en miljö exklusivt för Nordiska Trädgårdar. Ulf kommer att visa delar av sin 
kollektion, nordfjellcollection.se, för privata och offentliga rum som utgår från svenska material, 
som lärk, stål och granit.

Ballkongutställning
Något gammalt, något nytt, något lånat, något blått….

Bröllopsyra på Nordiska Trädgårdar 2010

Det kungliga bröllopet gör 2010 till ett år i romantikens tecken. Givetvis kommer detta att smitta av 
sig även på Nordiska Trädgårdar i april och sätta sin prägel på flera av våra utställares aktiviteter, 
bland annat på vår stora balkongutställning, säger projektledare Gun Edin. 

Balkongutställningen är ett mycket uppskattat inslag på mässan. 

I enlighet med bröllopstemat för nästa års mässa kommer alla balkongutställare att uppmanas att 
inkludera något gammalt, något nytt, något lånat och något blått på sina balkonger. Ritva Diebitsch 
som ansvarar för årets balkongutställning menar dock att det står utställarna helt fritt att tolka temat 
och ser fram emot en ännu större och mer kreativ balkongutställning nästa år.

Huddinge Botkyrka Trädgårdssälskap har fått förmånen att delta i Ballkongutställningen under vårt 
eget komponerade tema ” En bröllopssaga” 

”Som sagor brukar börja så kom det först en man, han fann en kronprinsessa som var så fasligt 
grann. Tillsammans går de kurser och lär sig att plantera, hur blommorna vill växa och trädgården 
möblera. Nu stundar deras bröllop med folkets hyllningsrop.

Vi hurrar för dem båda för snart blir kanske dop? Men ännu råder tystnad och skymningen blir blå 
här står de på balkongen – så skönt med egen vrå!”

Har du tänk besöka mässan så missa inte tillfället att se vad vår förening har skapat, ett tillfälle du 
inte får missa. 

Vår monter :AG36 
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Gammal trädgård blir som ny 
Föredrag med Eva Wirén
Onsdagen 21 april  kl 18:30 - 20:30
Tillsammans med Tumba bibliotek har vi bjudit in Eva Wirén som föredragshållare.

Hon kommer att berätta hur vi ska få en gammal trädgård att blir som ny.

Har du risiga buskar, ett glömt hörn eller en igenväxt rabatt?

Eva berättar och visar bilder kring hur man med ganska enkla medel kan få ordning i trädgården. 
Det blir tips om beskärning, jordförbättring, ogräsbekämpning och växtval.

Plats: Tumba Bibliotek i Tumba Centrum Tumba Torg 105.

Kostnad: 50 kr, fika ingår.

Sista anmälningsdag: 12 april

Anmälan görs till : anmalan@hu-bo-tradgard.org

Huddingedagarna
Fredag 23 april 12:00-18:00 
Lördag 24 april 10:00-15:00
Varje år i slutet av april, en fredag och en lördag, fylls Huddinge centrum av utställningar. Före-
tag, kommunernas förvaltningar, föreningar, politiska partier som sitter i kommunfullmäktige och 
besökande, möts och knyter kontakter. 

Även i år ställer vår förening ut. Vi kommer att berätta om vår verksamhet, även ha en viss försälj-
ning, lite sticklingar, frö och annat smått och gott.

Det blir även upp starten för den spännande tävlingen Årets trädgård i Huddinge, kom och hämta 
anmälnings blankett.

Du kan nominera din egen trädgård eller annans, trädgården måste finnas inom Huddinge kom-
muns gränser. Anmäler man en annans trädgård ska ägaren tillfrågas innan och godkänna anmälan.

Läs mer om Årets Trädgård på sidan 14.
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Trädgårdsvisning i Knutssons trädgård 
9 maj 2010 Kl 15:00
Monika och Peter Knutsson började bygga upp sin trädgård i mitten av 80-talet. De använder sten 
och torv och bygger upphöjda odlingsbäddar för både woodland och stenpartier. Vi får se många 
olika träd och buskar såsom rhododendron och magnolia samt både vanliga och ovanliga perenner. 

Visningen av Knutssons trädgård börjar kl 15.00 men dessförinnan planerar vi att besöka Linud-
dens plantskola i Nyköping som har ett sortiment för entusiaster, lite utöver det vanliga. Sortimen-
tet rymmer träd, buskar, perenner och lökar - med tyngdpunkt på magnolia och rhododendron.

Avresa kl 12.00 från Huddinge i egna bilar. Vi försöker samordna transporten så meddela vid anmä-
lan om du har någon ledig plats i din bil.

Kostnad: Bensinkostnad samt frivilligt bidrag till trädgårdsägaren i entrén!  
Plats: Monika och Peter Knutsson, Isakslundsvägen 11, 613 38 Oxelösund  
Sista anmälningsdag:2010-04-30 
Anmälan görs till : anmalan@hu-bo-tradgard.org eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Trädgårdsträff hos Stefan Gustavsson
 Söndag 25 april kl 12-17
Öppen trädgård hos Stefan Gustafsson på Kungsv 10 i Tumba. Mer om hans trädgård kan ni läsa på 
www.gentgard.se   Denna årstid är förhoppningen att vi ska kunna se alla Stefans tusentals vårlökar 
blomma. Försäljning av kaffe och kaka. 
Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar

Trädgårdsträff hos Annemarie Ulin Höglund
Torsdag 27 maj kl 18.00
Trädgårdsträff hemma hos Annemarie Ulin Höglund, Skidbacksvägen 17 i Sjödalen –Huddinge.
Gammalt hus och en tomt på ca 2000 kvm. Största delen naturtomt. Inte så djup jord så jag plan-
terar där det går. Vi försöker ”fixa till” en liten bäck. En rad med gamla rododendron och tre små 
magnolior hoppas jag hinner slå ut. Välkomna!

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar
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Kurs i Betongskulptering 
Lördag 29 maj och Söndagen 30 maj Kl 10:00-14:00 

Vi arbetar i fuktig betong och skrapar och skulpterar fram mönster. Man kan göra ett lejonhuvud till 
springbrunnen, kruka med mönster, och eller en skulptur. 

Betongen måste vila emellan därför arbetar vi i 2 dagar. Medtag diskhandskar, hink och handspade, 
oömma kläder efter väder. Detta är en utomhus aktivitet i tält om inte solen skiner.

Soppa och smörgås ingår i priset. 

Kostnad: 200 kr, sopplunch ingår 

Plats: Hos Maria Rönnlund, Gärdsmygsv 5, Segeltorp 

Sista anmälningsdag: 19 maj 

Anmälan görs till : anmalan@hu-bo-tradgard.org eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Trädgårdsträff hos Stefan Gustavsson
Söndag 30 maj kl 12:00-17:00
Trädgårdsträff hemma hos Stefan Gustafsson på Kungsvägen 10 i Tumba. Mer om hans trädgård 
kan ni läsa på www.gentgard.se  Försäljning av kaffe och kaka. Välkomna!

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar
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Söndag 6 juni Växtloppis på Café Nytorp
Klockan 13:00-15:00
Medlemmar välkomna att hyra försäljningsplats, alla är välkomna att handla!

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. NYHET! Även möjlighet att byta/sälja/köpa trädgårds-
böcker.

Säljarna kommer från klockan 12.15 och dukar upp. Ta med eget bord eller backar om så önskas, 
samt lappar med namn och prisinformation. OBS Ingen försäljningsstart före kl 13.00!

Kl 14.00 kommer finalisterna i Årets Trädgård-tävlingen att presenteras.

Kostnad: I år kostar det 50 kr att få ställa upp sina plantor / böcker till försäljning.

Caféet är som vanligt öppet och säljer fika och goda bakverk.

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 Stockholmsvägen. 

Sista anmälningsdag: Torsdag 27 maj (eller så länge det finns platser kvar.) Mer info går ut till alla 
säljare ca en vecka före växtloppisen.

Anmälan görs till : anmalan@hu-bo-tradgard.org eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Offentliggörande av 2010 års, 5 finalister i tävlingen 
Årets trädgård 
Söndag 6 juni 14:00
Vad med när vi offentliggör vilka 5 trädgårdar som gått vidare till final i tävlingen årets trädgård 
2010 
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Trädgårdsträff Ingela Bogstedt
Tisdag 15 juni kl 18.30
Öppen trädgård hos Ingela Bogstedt, Rönnebodavägen 8 i Tullinge. En romantisk trädgård, i tre 
olika etage på en syd sydväst sluttning. Välkomna!

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar

Trädgårdsträff hos Susanne & Heikki Thrane
Söndag 20 juni kl 15:00
Trädgårdsträff hos Susanne & Heikki Thrane, Fullerstavägen 30 i Fullersta –Huddinge. En natur-
tomt på 1301 m2. Mycket grönska, en stor asfalterad framsida, en stor baksida lagd på byggavfall 
och sluttande plan till andra delar av trädgården.  

Från 70 träd från början, har vi nu 20 kvar efter noga övervägande. Ett experimenterande pågår 
fortfarande för att finna växter och buskar som vill trivas hos oss. Rabatter har grävts och planterats 
och buskar har flyttats. Framsidan har dränerats och ett terrassbygge pågår på framsidan. Vi vore 
tacksamma för tips och synpunkter från besökande. Vad gör man med en skuggig slänt? Hur kan 
man bäst utnyttja en solig slänt för grönsaksodling? Välkomna!

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar

Semester
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Pilflätning
Söndag 29 Augusti  10:00-14:00
Vi åker till Katrinebergs pil & korg och lär oss göra lökkorg, fågelmatare och kransar i blötlagd pil. 
Vi sitter i deras växthus. Vi kan ta med egen lunch eller beställa av kursledaren. För 125 kr får man 
paj, sallad och kaffe med fikabröd. 

Tala om vid anmälan ifall du vill beställa lunchpaketet, samt om du behöver plats i bil eller har 
platser i bil så försöker vi ordna samåkning om möjligt!

Kostnad: 250-350 kr (beroende på vad vi vill göra) + materialkostnad + bensinkostnad  
Plats: Katrinebergs pil & korg, Hjulsta, Katrineberg 68 (restid ca 1,5h)    
Sista anmälningsdag: 1 augusti, max 7 deltagare

Anmälan görs till : anmalan@hu-bo-tradgard.org eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Trädgårdsträff hos Karin Eriksson
Måndag 16 augusti kl 19.00
Trädgårdsträff hos Karin Eriksson, Österängsvägen 17 Gladökvarn – Huddinge

En trädgård som ligger högt belägen med utsikt över Kvarnsjön. Här finns bla många olika pe-
rennrabatter, växthus och en kaktusrabatt. Var en av finalist-trädgårdarna i Årets Trädgårdtävlingen 
2008. Välkomna!

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar

Trädgårdsträff
Söndag 5 september kl 12-17
Trädgårdsträff hemma hos Stefan Gustafsson på Kungsv 10 i Tumba. Mer om hans trädgård kan ni 
läsa på www.gentgard.se  Försäljning av kaffe och kaka

Anmälan görs till : Ingen anmälan behövs. Denna aktivitet gäller bara HuBo:s medlemmar



Maj 2010

1 L Första Maj

2 S

3 M 18

4 T

5 O

6 T

7 F

8 L

9 S Trädgårdsvisning 
Knutssons trädgård Kl 12:00

10 M 19

11 T

12 O

13 T Kristi himmelsfärds dag

14 F

15 L  

16 S

17 M 20

18 T

19 O Sista amd Betongskulptering 
(29 & 30 maj)

20 T

21 F

22 L Sista dagen att anmäla dig 
till Årets Trädgård

23 S Pingstdagen

24 M Annandag pingst 21

25 T

26 O

27 T Trädgårdsträff kl 18.00 
Annemarie Ulin Höglund

Sista amd att sälja Växtloppis

28 F

29 L Kurs i Betongskulptering 

Kl 10:00-14:00

30 S Mors dag
Kurs Betongskulptering 
Kl 10:00-14:00
Trädgårdsträff   kl 12-17

31 M 22

April 2010

1 T

2 F Långfredag

3 L Påskafton

4 S Påskdagen

5 M Annandag Påsk 14

6 T

7 O

8 T Nordiska Trädgårdar OBS !!! 
Rösta på balkongtävlingen 

9 F

10 L

11 S

12 M 15

13 T

14 O Sista amd Föredrag Gammal 
trädgård blir som ny (21 april)

15 T

16 F

17 L

18 S

19 M 16

20 T

21 O Föredrag  ”Gammal trädgård 
blir som ny” med Eva Wirén
kl 18.30 - 20.30

22 T

23 F Huddingedagarna 12:00-18:00

24 L Huddingedagarna 10:00-15:00

25 S Trädgårdsträff kl 12:00-17:00
Hos Stefan Gustafsson

26 M 17

27 T

28 O

29 T

30 F Valborgsmässoafton
Sista amd Trädgårdsvisning
Knutssons trädgård (9 maj)
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Juni 2010

1 T 22

2 O

3 T

4 F

5 L

6 S Växtloppis
Klockan 13.00-15.00
Presentation av finalisterna 
Årets Trädgård 2010 Kl 14:00

7 M 23

8 T

9 O

10 T

11 F

12 L Öppen trädgårdsdag  
10:00-16:00

13 S Prisutdelning Vinnare  
Årets trädgård 13:00 
Zetas Trädgård 

14 M 24

15 T Trädgårdsträff kl 18.30
Ingela Bogstedt,

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S Trädgårdsträff 15:00
Susanne & Heikki Thrane

21 M 25

22 T  

23 O

24 T

25 F

26 L

27 S

28 M 26

29 T

30 O

Juli 2010

1 T Semester 26

2 F

3 L

4 S

5 M 27

6 T

7 O

8 T

9 F

10 L

11 S

12 M 28

13 T

14 O

15 T

16 F

17 L

18 S

19 M 29

20 T

21 O

22 T

23 F

24 L

25 S

26 M 30

27 T

28 O

29 T

30 F

31 L



Augusti 2010

1 S Sista amd Pilflätning max 7 
deltagare (29 augusti)

30

2 M 31

3 T

4 O

5 T

6 F

7 L

8 S Tusen trädgårdar  11.00-16.00.
Riksarrangemang över hela 
Sverige

9 M 32

10 T

11 O

12 T

13 F

14 L Sommarmöte i Ockelbo

15 S Sommarmöte i Ockelbo

16 M Trädgårdsträff  19.00 hos 
Karin Eriksson,

33

17 T

18 O

19 T

20 F

21 L

22 S

23 M 34

24 T

25 O

26 T

27 F

28 L

29 S Kurs i pilflätning  10:00-14:00

30 M 35

31 T

September 2010

1 O 35

2 T

3 F Trädgårdsmässa Taxinge slott 
10:00-17:00

4 L Trädgårdsmässa Taxinge slott

10:00-17:00

5 S Trädgårdsmässa Taxinge slott

10:00-17:00

6 M 36

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L Plantshopping Ängsäters plansko-
la mer info nästa Trädgårdsblad

12 S Långsjörundan 10:00-15:00

13 M  37

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S 38

20 M

21 T

22 O  

23 T

24 F

25 L 1000 meter konst  

26 S 39

27 M

28 T

29 O

30 T
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Årets Trädgård i Huddinge 2010
Tredje året i rad anordnar Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap tävlingen ”Årets träd-
gård” i Huddinge. Det är dags börja leta trädgårdar i Huddinge för att nominera trädgår-
dar  till att delta i tävlingen Årets trädgård 2010. 

Om du vill delta med din trädgård eller känner någon du tycker borde göra det, kan du 
lämna in en nominering. Nominerings blankett hittar du vid kassan på Zetas trädgård, 
www.hu-bo-tradgard.org   eller www.arenahuddinge.se

En arbetsgrupp från Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap kommer att besöka de nomi-
nerade trädgårdarna för att utse tio trädgårdar som går till semifinal.

Därefter kommer en jury* besöka de tio återstående trädgårdarna för att utse fem finalis-
ter. 

Söndagen den 6 juni kl 14.00  presenteras finalister på Café Nytorp 

Dessa finalister håller sedan Öppen trädgård, lördag 12 juni 10–16.00 

Då har vi möjlighet att rösta fram vår egen favorit till vinnare av titeln Årets trädgård 
2010. 

Vinnaren presenteras dagen efter den 13 juni kl 13.00  vid en prisceremoni på Zetas 
Trädgård.



Bild: Bild från vinnande trädgård 2009
Ta chansen att vara med i tävlingen. Förutom fina priser 
kan du uppleva några av Huddinges allra mest spännande 
trädgårdar.
*Juryn som utser de fem finalisterna består av

1) Rikard Skoglund, VD Zetas Trädgård

2) Åsa Byred vinnare av Årets Trädgård 2009

3) Ellinor Avsan, ordförande i Miljönämnden i Huddinge

4) Fredrik Welander, Arena Huddinge

5) Bengt Nyström, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap

Viktiga datum
22 maj  Sista dagen för anmälan

6 juni kl 14:00  Finalister presenteras vid ”Växtloppis” på Café Nytorp 

12 juni kl 10:00 - 16:00  Öppen trädgård i finalisternas trädgårdar

13 juni kl 13:00  Vinnare presenteras på Zetas trädgård



Sid 16

Hänt sen sist!
Äntligen släpper vintern och snön sitt grepp om oss och det är dags att 
börja göra en resumé om vad som hänt i vår kära förening sen sist. Vet ni 
det är närmare 340 medlemmar i vår förening nu. 340 nördar i en förening? 
Nog om detta, Vid den här tiden på året brukar det infinna sig ett visst 
lugn i HuBo folkets vardag, men inte helt.
Januari
Efter lite vila så startade vi med att ansvara för ett 
regionmöte där regionens alla lokala föreningar 
var inbjudna att delta.

Lördag den 23januari hölls mötet i Kyrkans loka-
ler i Tullinge. 

Vår agenda för dagen handlade om vad Riksför-
bundet gör för oss lokalföreningar. Det hölls ett 
grupparbete om hur vi ska nå våra ”nya” medlem-
mar och lite annat. Vi fick möjlighet att berätta 
om vår förening och om hur vi försöker bygga 
upp vår verksamhet.

Dagen därpå, Söndagen den 24 januari  hade vi 
bullat upp med ett heldags arrangemang  

”Trädgårdsdagen” som gick i träd och buskars 
tecken. Först ut på plan var Ann-Catrin Thors som 
till vardags är trädgårdsrådgivare på Riksför-
bundet. Ann-Catrin gav råd och tips om när och 
varför man beskär träd och buskar. Vet man inte 
hur, ska man avstå. Några sekunders felaktighe-
ter syns 20 år senare. Ett svindlande perspektiv. 
Uppmaningen var gå en kurs. 

Efter fika och lite frömingel tog  Håkan Svens-
son över pulpeten. Ni som träffat Håkan tidigare 
vet att nu kommer det att handla om Äpplen och 
Äppelträd. Håkan är Pomelog och har tidigare 
varit ansvarig för genbanken på Julita.  Håkan 

berättade om gamla och ovanliga äppelsorter lik-
väl som nyare och bra sorter. Håkan hade tidigare 
under våren 2009 hållit en kurs i Ympning så de 
deltagarna hade klart för sig vilka sorter de vill ha 
ympkvistar ifrån.  
Mellan pausen fick vi öva på att stansa egna skyl-
tar  i plåt och aluminium för såbädden.

Våra pyssel & knåp damer Maria & Helena in-
struerade och hjälpte till för glatta livet. Tålamod 
är guld värt som pyssel & knåp dam.



1 Februari
Snickarkurs, tänk utan Palle och Lasse hade vi 
inga pyssel & knåp kvällar i föreningen vem skul-
le då hålla våra kurser i snickeriets ädla konst?

Vem skulle då fixa med lokaler, material och 
verktyg? Det måste till med ”Nördar” för att 
föreningar ska fungera.

 Måndag den 1 februari startade vi upp med 
planering och förberedeler som är ett måste inför 
alla stora projekt. 

Mars
Vårt årsmöte återkommer varje år och det sker i 
Mars, månaden innan våren inträffar.

11 mars kl 18:15 startade årsmötet, närmare 70 st 
medlemmar närvarande.  
Gamla ut, nya in några uthålliga kvar. Så fick 
HuBo en ny styrelse. En fantastisk händelse som 
sker varje dag i föreningssverige. Dessa fantas-
tiska människor som jobbar ideellt med glädje och 
intresse, Snacka om ”nördar”. 

Vår egen Tomatkung, Åke Trudesson tog över 
scenen kl 19:30 och startade en resa i Tomatens 
rike. Åke är kemist i från grunden och gillar det 
naturliga och äkta. Kemikalier och konstigheter 
kommer inte in i Åkes trädgård. 

Det Åke inte kan om tomater dess livsbetingel-
ser och dess historia är inte värt att veta. Många 
av oss åhörare började nog planera för lite fler 
sorter tomater inför våren, undrar om man hinner 
beställa frön från Tomatklubben?
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1000 trädgårdar
8 augusti Kl 11:00 - 16:00
Kommer din trädgård att vara med?

Nu bjuder Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans med Trädgårdsriket in till Tusen 
Trädgårdar söndagen den 8 augusti 2010. Vi vill ställa trädgården i fokus och skapa en 
dag då inspiration och kunskap kan delas av riktigt många. Trädgårdsföreningar kan få 
nya medlemmar och människor i allmänhet kan upptäcka hela trädgårdsvärlden. Det ska 
vara en mångfaldens trädgårdsdag då vi har möjlighet att lära om trädgård, att visa och se 
trädgårdar, att upptäcka vårt gröna kulturarv, att skapa trädgårdsmöten och att få ännu fler 
intresserade av vår passion – trädgård.

Information om dagen

Tusen Trädgårdar är ett landsomfattande arrangemang initierat av Riksförbundet Svensk 
Trädgård och i samarbete med Gunnel Carlsons Trädgårdsriket.

Vi hoppas att hoppas över tusen trädgårdar medverkar och är öppna för besökare sönda-
gen den 8 augusti 2010 kl 11.00-16.00. 

Dagen kan också bjuda på evenemang som:  
•Visningar av parker och trädgårdar 
•Trädgårdsvandringar 
•Föredrag om trädgård 
•Trädgårdsmarknader 
•Plantloppis 
•Rådgivning 
•Trädgårdsfester 
Alla är välkomna!

Men min trädgård är väl ingenting att se?

Om en trädgård är betydelsefull för sin ägare kan den också betyda något för andra. Den 
lilla oansenliga trädgården kan för vissa besökare vara en lika stor upplevelse som den 
bländande superträdgården. Därför handlar den här dagen om att visa mångfalden.

Tycker du det låter spännande?

Du kan börja med att registrera din trädgård!1000 trädgårdar på

http://www.tradgardsriket.se
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Den kalla och snörika vintern är snart över och våren är här. 
Jag tror vi kommer att minnas den här vintern länge. 

Jag har börjat känna av och fått besvär med min ”vårabstinens” så i början av 
mars var jag bara tvungen att åka till Kista mässan och besöka årets första träd-
gårdsmässa, bara att få se de första vårblommorna i live. 

Jag träffade flera av våra medlemmar, kanske ni hade åkt dit av samma anled-
ning. 

Fick möjligheten att lyssna på Hannu Sarenströms föredrag. Han berättade och visade bilder  från sin 
trädgård. Hannu var precis som när han var på besök hos oss för 4 år sedan. Fortfarande fullt med spring 
i benen. Hannu berättade b.la. att han har infört en liten ordningsregel för att förbättra sin relation till 
trädgården (och troligtvis frun), inget trädgårdsarbete efter 18.00. 

Det lät som en ganska bra regel när man vet hur mycket arbete man lägger ner i sin trädgård,  men hos 
mig skulle det inte fungera, på vardagar är vi oftast inte hemma fören efter 18.00. 

Tur är det att vi alla kan ha sina egna regler och förhållningsätt till sin trädgård. Ingen ska komma och 
styra och ställa med den relationen.

Till årsmötet i mars i år bjöd vi in Åke Truedsson ”tomat kungen” till att hålla ett inspirerade föredrag.   
Roligt att så många av er kom och passade på handla lite olika tomat och grönsaksfrön. Åke berättade 
om sin tomatklubb han har startat, medlemskap hela 25 kr, och du  har  möjlighet köpa fröer till mycket 
förmånliga priser.

Som du noterar  har jag nu haft glädjen att under våren träffa 2 st riktiga ”trädgårdsnördar”  
Hannu Sarenström och Åke Truedsson, som du vet när man lyssna på de här herrarna blir man inspirerad 
och får en släng av ”nördigheten” själv. Kanske börjar jag odla tomater eller gör om igen min trädgård 
igen, - ja vem vet.

Trädgårdsglädje finns hos alla våra medlemmar och du har väl märkt det när vi har trädgårdsträf-
far, många är mer eller mindre ” Trädgårds nördar” med sitt eget specialintresse, tomater, grönsaker,  
trädgårdsdamm, stenar, varmbänk m.m.  De har sin odlar och skaparglädje som behövs för att år efter år 
prova något nytt och aldrig ge upp!

Det här året kommer det att hända mycket i vår förening.

Det börjar redan i april, för första gången är vi med och tävlar vem som gör den finaste balkongen på 
Nordiska trädgårdsmässan, så glöm inte att besöka oss och rösta på oss.

 Tävlingen årets trädgård i Huddinge är i fullgång och det är dags att börja anmäla sin trädgård, all infor-
mation kommer finnas på föreningens och Arena Huddingens hemsida.

Sist men inte minst arrangemanget ”1000 trädgårdar” går av stapeln den 8 augusti. Ett arrangemang som 
RST tillsammans med vår kvinnliga Nörd Gunnel Carlson har startat. Det är redan många trädgårdar som 
har anmält sig, även våra medlemmar och mer lär det bli.  Det ska bli roligt få besöka alla trädgårdar och 
få träffa hela Sveriges ” trädgårdsnördar”

Ha en skön vår och sommar, vi ses i någons trädgård.

 Soliga hälsningar från Tuula

  Ordförande har ordet!


