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Vårt motto! 
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

Styrelsen
styrelsen@hu-bo-tradgard.org
Ordf Tuula Ranebäck, 070-675 63 34 tuula@raneback.se
Kass, Jörgen Andersson, 073-96 35 92, jorgen@x-p.se  
Sekr. Elisabeth Emanuelsson, 070-230 55 94, elem@bredband.se
ledm. Helena Hemming Straume, 0730.71 50 27, helena.hemming@telia.com
ledm. Maria Rönnlund, 08-668 28 41. maria.korell@glocalnet.net
Ledm. Nina Carlsson, nina.b.e.carlsson@telia.com 
Suppl. Bengt Nyström, 070-170 13 44. bengt.nystrom@spray.se
Suppl. Lena Stengård Hamnell, 08-711 72 75 l.hamnell@hotmail.com

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, 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 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. 



Mvh// Anna Schelin, 

sammankallande programgruppen (medlemsträffar) 

a.schelin@telia.com
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Trädgårdsträff
Söndag 5 september kl 16-17.30
Trädgårdsträff hemma hos Anna Schelin på Ringvägen 46 i Fullersta
Du kan se de senaste tre årens projekt - litet vattenfall, japansk hörna och årets bygge av en ny stor perennrabatt...
Endast för medlemmar. Medtag fikakorg om så önskas, Ingen föranmälan!

Den tidigare planerade trädgårdsträffen hos Stefan Gustavssson i Tumba är inställd, denna är istället!

Kurs i Betongskulptering
Lördag 4 september och
Söndagen 5 september Kl 10:00-14:00. så länge ni behöver

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: 300 kr, sopplunch ingår

Plats: Hos Maria Rönnlund, Gärdsmygsv 5, Segeltorp

Sista anmälningsdag: 25 augusti

Anmälan görs till: anmalan@hu-bo-tradgard.org
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Långsjörundan
Söndag 12 sept kl 10:00 - 15:00

Långsjörundan 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 igen att an-
svara för en station. Förra året deltog närmare 1200 personer vuxna och barn.

Plats: Vi  kommer att ha vår station på ”Huddingesidan av Långsjön”

Ingen kostnad och ingen föranmälan för att delta.

 Välkomna!

Projektansvarig: Tuula Ranebäck

Ängsäters plantskola
Lördag 18 september kl 10.00
OBS! Nytt datum!!!

Ett shoppingbesök...

Ängssäter ligger ute på Ekerö, Färentunavägen Svartsjö.

Först presenterar Krister Lööf verksamheten och informerar om vad som gäller under besöket då 
vi får gå runt på egen hand, titta och handla plantor. Ängsäters har ett brett sortiment av perenner, 
perenna kryddväxter, prydnadsgräs och ormbunkar.

Vägbeskrivning: Ta färjan från Slagsta, följ vägen mot Färentunavägen, efter 14 km ligger Ängsä-
ters Perenner på höger hand

Mer info och vägbeskrivning kan du få via deras hemsida: www.angsatersperenner.se

Anmäl dig helst senast lörd 11 september så att vi vet att vi blir en lagom stor grupp som vill åka dit. 
De har öppet bara för vissa föreningar denna dag, de säljer i vanliga fall endast i parti till företag. 
Om det finns utrymme kvar så kommer det naturligtvis att gå att anmäla sig även senare, men då är 
det i mån av plats.

OBS! Endast kontant betalning på Ängsäter denna dag!!!
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Föredrag Hannu Sarenström

Torsdag 23 september Kl 19-21
Folkets Hus Huddinge

Utan lökar ingen vår!
Hannu Sarenström lämnar sitt Kinnekulle för att visa oss inspirerande bilder och berätta 
för oss om att det är dags att gräva ner våren nu, och njuta av lökar och knölar som ger

en underbar blomning. Från de tidigaste snödropparna till höstens blå novemberkrokusar.

Hannu Sarenström är en entusiasmerande trädgårdspersonlighet, som skrivit prisbelönta 
böcker, gjort utställningar och medverkat i TV:s Gröna rum. Han hörs i radio och dyker 
ofta upp i olika trädgårdstidningar.

Hannus blogg hittar du på: http://hannu-s.blogspot.com/

Anmälan önskar vi få in så snart som möjligt. Senast måndag 13 september för att vara 
säker på en plats. (Om det därefter finns platser kvar så kommer vi att ta emot ytterli-
gare anmälningar fram till dagen före föreläsningen)

Fullsatt när Hannu höll föredrag senast 
2007-03-28

Avtackning med blommor efter ett 
lysande och medryckande föredrag. 
Många gick nu hem och började pla-
nera inför sommaren. 

Konsten att hitta till Folkets hus i Hud-
dinge. Besöksadress: Sjödalstorget 1
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1000 meter konst
 Lördag den 25 september kl 11:00-15:00
Just denna lördag fylls gångvägarna mellan Huddinge Centrum och Fullersta gård 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 även flera 
tävlingar. ”Präktigaste pumpan”, ”Roligaste Grönsaken”, ”Läckraste bakverket av trädgårdens goda” 
samt ”Vackraste höstbuketten”. Använd din fantasi och kreativa förmåga och anmäld dig till en eller 
flera tävlingar! (gärna en vecka i förväg så att vi vet hur många tävlande vi kan räkna med!)

Dessutom kommer vi denna dag att ställa ut foton från årets fototävling och alla besökare kan rösta 
fram vackraste fotot i vår fototävling som pågår under sensommaren/hösten. Alla inskickade bidrag 
visas upp här och vinnarfotot kommer senare att tryckas upp på vykort. 

Kostnad: Alla utställare/säljare får till föreningen lämna ett alster med anknyting till trädgården, som 
vi kommer att använda som lottpris under dagen. 
Plats: Fullersta gård garageplan (1000 meter konst) 
Sista anmälningsdag: om du vill sälja eller ställa ut något: 18 september 
Övriga, ingen anmälan, bara kom och ta med alla du känner!

Fotokurs för nybörjare
Måndag 11 oktober 19:00-21:00   5 tillfällen
En kurs för dig som vill lära dig grunderna om din kamera och om att ta bilder.

Oberoende om det är en kompaktkamera eller en systemkamera som du har. Kursen går i cirkelform 
och vi lär oss tillsammans. Vi varvar teori och praktik Varför bilden blir som den blir. Vi träffas 5 
gånger. Kursen har inte som ambition att vi ska bli några superfotografer men vi ska ha ett hum om 
alla rattar, symboler och benämningar som finns på din kamera.

Vi kommer att titta på ett enkelt program som finns för att hantera / justera och spara dina bilder på 
datorn. Du vill ju också kunna hitta bland alla dina bilder som du sparat. 
Kostnad: 350:- exkl tillkommande kurslitteratur till självkostnad. 
Plats: Jägerhorns väg 8 Kungens Kurva 
Sista anmälningsdag: 4 oktober.

Max 10 deltagare. Projektansvarig: Tuula Ranebäck,  Lärare: Gunnar Ranebäck
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Föreläsning om Prydnadsgräs med Lars Engström
Måndagen 18 oktober kl 19-21
Folkets Hus, Huddinge Centrum 
Kostnad: 70 kronor för medlemmar, 120 kr för ickemedlemmar, fika kan beställas på plats för 30 kr. 
Vi lär oss mer om prydnadsgräsens fantastiska värld. Lars har tidigare besökt oss och bla pratat om 
träd och buskar, både vintervackra och blommande.

Nu sänker han sig ner och berättar om prydnadsgräs. Vad ska man välja till olika jordar och lägen 
och hur sköter man bäst sitt gräs? Naturligtvis blir det fina bilder på olika sorters gräs, och tips om 
samplantering.

Sista anmälningsdag: Måndag 11 oktober, men vänta inte till dess om du vill vara säker på en plats!!

Anmäler dig gör du som vanligt genom att skicka ett mail till: anmalan@hu-bo-tradgard.org

Blev det ingen damm i trädgården i sommar?
Lördag 2 oktober från kl 12.00
Solgårdsvägen 15 i Huddinge

Kändes det som ett för stort jobb?

Vill du se på när någon annan anstränger sig med ett dammbygge...

Då är du välkommen att titta förbi hos Ülo Ignats. Då får du se Ülo utföra lite praktiskt arbete (ca en 
halvtimme) med gjutningen. Därefter berättar han kort om erfarenheterna av sin första damm, grod-
dammen, svarar på frågor, visar lite litteratur – allt till lite kaffe. 

Efter en timmes paus fortsätter han byggandet. De som är fullärda eller trötta kan avlägsna sig, de 
som vill kan titta på en stund till. Arbetet måste fortsätta tills en etapp är klar för att det inte skall 
bli för många gjutfogar. Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget (förutom något överex av 
någon dammbyggesbok, som kan fås mot billig penning).



September 2010

1 O 35

2 T

3 F

4 L Betonggjutningskurs dag 1

5 S Betonggjutningskurs dag 2.

Trädgårdsträf hos Anna S kl 
16.-17.30

6 M 36

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L Sista anm; Besök på Ängsäter

12 S Tipspromenad Långsjörun-
dan 

13 M Sista anm; föredrag Hannu Sare 37

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L Besök hos Ängsäter / Sista anm 
100

19 S

20 M 38

21 T

22 O

23 T Föredrag; Hannu Sarenström

24 F

25 L 1000 m konst Huddinge Centru

26 S

27 M 39

28 T

29 O

30 T

Oktober 2010

1 F

2 L Damm träff, hos Ulo Ingnats

3 S

4 M Sista anm, Fotokuts 40

5 T

6 O

7 T

8 F

9 L

10 S

11 M Sista anm; Prydnadsgräs

Fotokurs 19:00-21:-

41

12 T

13 O

14 T

15 F

16 L

17 S

18 M Föredrag; Prydnadsgräs 19;00

Fotokurs 19:00-21:00 tillf 2

42

19 T

20 O

21 T

22 F

23 L

24 S

25 M Fotokurs 19:00-21:00 tillf 3 43

26 T

27 O

28 T

29 F

30 L

31 S
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December

1 O

2 T

3 F

4 L

5 S

6 M 49

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L

12 S

13 M 50

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S

20 M 51

21 T

22 O

23 T

24 F  God Jul

25 L

26 S

27 M 52

28 T

29 O

30 T

November

1 M Fotokurs: 19:-21:00 tillf 4 44

2 T

3 O

4 T

5 F

6 L

7 S

8 M Sista anm ; Föredrag om Nävor

Fotokurs: 19:00-21:00 tillf 5.

45

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L

14 S

15 M Föredrag: Nyfiken på Nävor 46

16 T

17 O

18 T

19 F

20 L

21 S

22 M 47

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L

28 S

29 M 48

30 T
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Föredrag Nyfiken på nävor
med Eva Wirén
Måndag 15 november kl 19-21

Folkets Hus, Huddinge Centrum

Kostnad: 70 kronor för medlemmar, 120 kr för icke-medlemmar. 

Fika finns att beställa på plats för 30 kr.

Nävor är en perenn som är väldigt användbar. De är mångsidiga och friska och

väl värda att odla. Vi kommer att få höra om Evas egna favoriter och få tips

om nävor till olika lägen.

Eva Wirén är hortonom och arbetade tidigare på Riksförbundet Svensk

Trädgård. Arbetar numer på Zetas Trädgård. Sista anmälningsdag: Måndag 8 november, men vänta 
inte ända till dess om du vill vara säker på att få en plats!

Anmäler dig gör du som vanligt genom att skicka ett mail till: anmalan@hu-bo-tradgard.org
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Vinnare i Årets Trädgård 2010
Nu är årets vinnare av Tävlingen ÅRETS TRÄDGÅRD i Huddinge 2010 utsedd En klar 
poängvinst på 174 poäng blev det. 

Vinnare: 
Skymningsvägen 9, Skogås

Familjen Sjöholm tog hem segern på 174 poäng..

Nytt för i år var att de som besökte alla  5 trädgårdar fick rösta med fem poäng, de som be-
sökte 4 fick rösta med 4 poäng osv.  

Antalet röstsedlar var 200st fördelade enligt nedan;

 1:a Britt Sjöholm Skymningsvägen 9 Skogås    174poäng (50st röstsedlar)

 2:a Roland Olsson Stationsvägen 26 Stuvsta 118poäng (52st röstsedlar)

 3:e Tina Mattsson  Brevduvebacken 11 106poäng ( 38st röstsedlar)

 4:e Saila Eriksson  Juringe Allè 11 85poäng ( 46st röstsedlar)

 5:e Åse Albiin   Krokvägen 21  32poäng (14st röstsedlar)

Vi tackar alla funtionärer, deltagare, sponsorer, ja alla ni som gör det möjligt att en gång per 
år få gå och besöka dessa fina trädgårdar, - vilket lördagsnöje!



Sid 13

I sedvanlig ordning så skiner solen när 
innaren i Årets Trädgård ska kåras en 
paus innan prissermonin  ska gå av 
stapeln.

Bilder från prisutdelningen i Zetas trädgård
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Sverigs nationaldag &  HuBo:s stora växtloppisdag!

6 juni. - Dagen då solen alltid lyser.
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Riksten Friluftsstad i Tullinge ger dig utrymme. Tiden räcker till mer när det 
är nära till både skola, arbete och fritid. Närheten till naturen gör det enkelt 
att vara både aktiv och soft. Mitt i vardagen får du mer av livet.

Här finns lägenheter, radhus, parhus, kedjehus, student- 
lägen heter, villor, stycketomter och kommersiella lokaler. 
Läs mer på www.riksten.se

Mer av livet. 
Riksten Friluftsstad.
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Vilket år det har varit, - 5 års firande med speciella gäster som Gunnel o Ola, 
tävlingen årets trädgård,  utmärkelsen årets förening 2008. Gratulationer har 
kommit in från många håll, många lärande och givande föredrag, trevliga 
trädgårdsträffar hemma hos våra medlemmar, tidningsartiklar, radiorepor-
tage. 

Kan vi inte fira 5 årsjubileum hela tiden?

Året har varit mycket händelserik, inspirerande och givande på många sätt.  
Man tror knappt att allt detta har kunnat hända bara i år. Visserligen vet både ni och 
jag att tiden går fort och vi nalkas redan jul och tänk all ledighet vi får. För min del kommer det att ta en 
stund att hinna smälta allt som har hänt under året. Jag tycker att vi i styrelsen, program och arbetsgrup-
pen kan känna oss nöjd, luta oss bakåt och njuta av framgångarna.

Vårt motto är att ”under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård”. Jag tycker att i år har vi 
verkligen levt upp till vårt motto.

Ni medlemmar kommer oftare till aktiviteterna, det måste betyda att ni uppskattar och trivs med fören-
ingen. Min önskan och vilja är att i vår förening trivs alla, får möjlighet till inspiration, att kunna utbyta 
erfarenheter med de erfarna och nybörjare.

Vi är föreningen som gör det med glädje, så länge glädjen finns är det möjligt för föreningen att utveck-
las på alla bredder.  Utvecklas det gör vi, programbladet du håller i handen berättar en liten del av det. 

2010 blir mycket händelserikt, vi kommer att ha en ”trädgårdsdag”, en halv dag med föredrag och 
prova på kurs och frömingel. Snickar och luffarslöjkursen går igen på begäran.  Planeringen av ”Årets 
trädgård” samt att vi är en av de som ska vara med att tävla om den finaste balkongen i samband med 
Nordiska trägårdsmässan. 

Du kommer väl in och röstar på oss.  
Riksförbundet anordnar ett landsomfattande arrangemang, ”1000 trädgårdar” den 8 augusti, målet är att 
minst tusen trädgårdar ska var öppna på den dagen.

Inbjudna är alla medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård och alla andra som är en del av Träd-
gårdssverige; stadsparker, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker, 
plantskolor, handelträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar, trädgårdar vid hembygds- och bygdegår-
dar – ja alla vi kan föreställa oss. Alla är välkomna att delta!

 Där kommer även du och din trädgård in i bilden, vi hoppas att du anmäler din trägård så vi får möjlig-
heten att besöka just din trädgård.

Min dröm om egen föreningslokal dyker upp då och då. Tänka er om vi skulle kunna ha en egen stuga 
att vistas i, få en samlingsplats för alla medlemmar och trädgårdsintresserade. Där vi kan träffas, dricka 
kaffe under syrénbersån…, vi drömmer vidare, men kanske någon dag.

Och sist vill jag tacka er alla och önska God Jul och Gott Nytt det gäller självklart även alla våra sponso-
rer, tack för ert stöd vi uppskattar det verkligen.

Vi syns och hörs 

 Tuula

  Ordförande har ordet!


