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Styrelsen 2015
Har ni några frågor om medlemskapet och annat kontakta oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org eller enligt nedan:
Ordförande
Helena Hemming Straume | 08-779 41 91 | helena@hemming.se
Kassör
Therese Disenhed | 070 779 35 33 | therese.disenhed@gmail.com
Sekreterare
Elisabet Emanuelson | 070 230 55 94 | eliseman00@gmail.com
Ledamöter
Håkan Friberg | 0708 192 207 | hakan.friberg@lhfkonsult.se
Jenny Wik Norling | wik_norling@telia.com
Maria Korell | 0704-218 717| maria.korell@icloud.com
Suppleanter
Britt Flodetorp | 076-942 08 13 | britt.flodetorp@telia.com
Pia Hedenblad | 072-503 73 14 | pia.hedenblad@gmail.com
Programgruppen 2015
Nästan allt vad Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap gör har sitt
ursprung i programgruppen. Det är här som kreativiteten frodas och
idéer går från ”ax till limpa”. I programgruppen sitter man inte på någon
tidsperiod utan du är med så länge du tycker det är roligt och givande.
Kontakta programgruppen via anmälningsadressen anmalan@hu-botradgard.org eller enskilda personer enligt listan nedan.
Jenny Wik Norling, sammankallande |wik_norling@telia.com
Helena Perlow | helena@perlow.se
Maria Korell | maria.korell@icloud.com
Tuula Ranebäck | tuula@raneback.se
Anna Berg | annabomansmail@gmail.com

Anmälan till aktiviteter
Fyll i formuläret som finns till
varje aktivitet på hemsidan, alt
maila till
anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Saknar du epostmöjlighet så
kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson
08-711 76 26 så hjälper hon dig
med anmälan.

Kontakta oss
Postadress till föreningen:

Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming
Straume
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge
Fakturaadress:

Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Therese Disenhed
Lövtäksvägen 29

Annamaija Jantunen | annamaija26@hotmail.com

141 42 Huddinge

Terttu Kinnnari | tradgardsfreak@gmail.com

Vårt bankgirokontonummer 5756-6390

Lena Hamnell | l_hamnell@icloud.com
Pia Hedenblad | pia.hedenblad@gmail.com
Therse Disenhed | therese.disenhed@gmail.com
Webmaster

Vår webmaster och redaktör ansvarar för vårt trädgårdsblad som kommer ut 2 gånger per år. Han ansvarar också
för Hubo:s hemsida. Innehållet står alla våra medlemmar för. Bilder och texter skickar ni in till webmaster@
hu-bo-tradgard.org
Tycker du det är kul att skriva och berätta, kontakta mig – vi behöver hela tiden ny energi och idéer på hur vi
kan utveckla oss för att få en levande förening.
Gunnar Ranebäck 070 776 07 22 gunnar@raneback.se

Riksförbundet Svensk trädgård
-landets största trädgårdsorganisation
Riksförbundet Svensk Trädgård har ca 33000 medlemmar och 160 lokala föreningar.
Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är en av dessa
lokalföreningar och har ca 449 medlemmar vilket
innebär att vi är Stockholms största lokalförening.
Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur
och ett lustfyllt odlande.
Vi sprider kunskap om miljövänlig odling och driver
konsumentfrågor för trädgårdsodlare.
Som medlem får du:
•

Tidningen Hemträdgården

•

Fri trädgårdsrådgivning

•

Kunskap via www.tradgard.org

•

Medlemskap i en lokal trädgårdsförening

•

Erbjudande om spännande kurser och bra rabatter

•

Rabatter på trädgårdsresor och mässan
Nordiska Trädgårdar
Vill du bli medlem?

Steg 1. Betala in medlemsavgiften (280:-/år 2016) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk
trädgård). När du anmäler dig, skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap.
Medlemskapet 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”.
Steg 2. Registrera dig på vår hemsida. www.hu-bo-tradgard.org. Fyll i din mailadress under fliken HuBo /Nyhetsbrev”, du får ett mail direkt till din mailkorg, som du ska bekräfta
att du vill ha nyhetsbrevet. Besök gärna vår hemsida så har du första tjing på alla kurser
och föredrag.
Har du frågor om våra aktiviteter så kontakta oss via anmalan@hu-bo-tradgard.org
Har du frågor gällande medlemskap så kontakta oss på info@hu-bo-tradgard.org.

TRÄDGÅRDSDAG MED HUMLESHOW, SÖNDAG 31 JANUARI
13:00-16:00
Traditionsenligt börjar vi trädgårdsåret med en trädgårdsdag.
Vi börjar 13.00 med ett annorlunda föredrag. Insektsexperten och dockmakaren Urban
Wahlstedt kommer och berättar om våra insekter i trädgården med fokus på getingar och
humlor. En del av er kanske träffade honom på trädgårdsmarknaden på Hågelby våren
2015 där han var en av utställarna. Urban kommer att ha med sig sina fantastiska skalenliga modeller av insekter. I pausen på föredraget kommer vi att njuta av knytisfikabuffé.
Fröminglet kommer att äga rum på denna trädgårdsdag istället för som en separat aktivitet. De som vill får ta med sig fröer, sticklingar, krukor, trädgårdsböcker och liknande,
och sälja eller byta med övriga medlemmar. Meddela när du gör din anmälan om du kommer att ha med något så att du behöver en försäljningsplats.
Tid: söndagen 31 januari kl 13.00-16.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Adressen är Hörningsnäsvägen 7, i Huddinge, men
det finns även en parkering på Lännavägen.
Fika: Knytisfikabuffé – Ta med valfritt fikabröd så dukar vi upp vi en ”knytisbuffé”, samt
det du själv vill dricka till(kaffe, te, etc). Det brukar bli mycket fika, så har du svårt att
hinna ordna fikabröd så kom ändå!
Kostnad: 100:- för medlemmar som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast
26 januari, märk din insättning med 0131 samt ditt namn, så är det lättare för kassören
att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Ansvariga från programgruppen:
Lena Hamnell, Jenny Wik Norling, Terttu Kinnari
Sista anmälningsdag: 20 januari
Anmälan: Via hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org.

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap!
Sid 4

VILDA DELIKATESSER, FÖRELÄSNING MED LENA ENGELMARK EMBERTSÉN, MÅNDAGEN 8 FEBRUARI 19:00-21:00
Lena Engelmark Embertsén kommer och berättar om vad vi kan göra för ätbart av både
vilda växter och det många av oss kallar för ogräs. Lena är kemiingenjör i botten och driver
idag Högtorp Gård i Mellösa, där hon producerar olika ätbara produkter av våra vilda växter. Hon kommer att berätta om vilda delikatesser, svara på våra frågor samt ha med sig en
del ur sitt sortiment för hugade spekulanter att handla.
Tid: måndagen 8 februari, kl 19.00-21.00
Plats: Lilla Salen, Huddinge Folkets Hus, Huddinge C
Fika: Fika kan beställas för 50:-/person. Ange när du gör din beställning om du vill fika
eller ej.
Kostnad: 100:- för medlemmar(150:- ink fika). Icke medlemmar betalar 150:-(200:- inkl
fika) som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast 2 februari, märk din insättning med 0208 samt ditt namn, så är det lättare för kassören att koppla ihop med rätt
person & rätt aktivitet.
Ansvarig från programgruppen: Lena Stengård-Hamnell
Sista anmälningsdag: 1 februari
Anmälan: Via formuläret nedan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org
Sid 5

SVETSKURS LÖRDAG DEN 20 FEBRUARI 9:00-16:30
I många år har ni medlemmar önskat att föreningen anordnar en svetskurs. Väntan är nu
över! Vi åker till smidesföretag 2-Con i Bålsta. Företaget har en mekanisk verkstad, bred
kunskap och kompetent personal.
Kursen inleds med att behandla olika säkerhetsaspekter vid svetsning samt hur utrustningen hanteras. Vi går även genom en grundläggande beskrivning av de olika svetsmetoderna och genomgång av material som skall bearbetas.
Därefter börjar det praktiska lärandet där du testar på pinnsvetsen MMA. Innan dagen är
slut har du tillverkat din första spaljé eller kryddbänk. Material tillkommer. Om tid och
möjlighet finns kan du köpa material till ytterligare objekt till kilopris.
Vi samåker dit, så meddela när du anmäler dig om du har plats i bilen eller om du vill åka
med någon, så försöker vi att pussla ihop det. Det går också bra att åka med Pendeltåg till
Bålsta, transport från stationen kan ordnas.
Tid: Lördag den 20 februari 09.00 – 16.30 ( Bilresan från Huddinge tar ca 1 tim )
Plats: Tegelbruksvägen 10, Bålsta
Kostnad: 1500 kr Betalas till Bankkonto SEB 5400 10 163 46 Hesa produkter, när du har
fått bekräftelse om att du har en plats. Material tillkommer. Om tid och möjlighet finns
kan du köpa material ytterligare objekt till kilopris.
Begränsat antal platser: 6 st, som även är minimiantal för att kursen ska bli av.
Sista anmälningsdag: 30 januari
Anmälan: Fyll i formuläret nedan eller maila till anmalan@hu-bo-tradgard.org
Medtag: Oömma kläder (ej kläder med plast i), matlåda, det finns matsal med möjlighet
att värma matlådan. Vi bjuder på fika.
Ansvarig: Tuula Ranebäck 070-675 63 34
Sid 6

WORKSHOP I FORMGIVNING AV BONSAI LÖRDAGEN
27 FEBRUARI 11:00-15:00
Bonsaikonsten förenar estetik, hantverk och biologi på ett spännande sätt, och med ett
mått passion och tålamod kan man skapa praktfulla verk som, liksom oss själva, bara blir
bättre med tiden. Många är duktiga på någon av aspekterna, få på alla tre, men alla kan lära
sig. Under den här kursen får du lära dig grunderna i formgivning av bonsai, framförallt får
du ett eget råmaterial som du under handledning ger en första grundform.
Kursledare är Jonas Sandell från Svenska bonsaisällskapet. I kursavgiften ingår träd samt
lån av verktyg och tråd.
När det gäller träd rekommenderar vi gärna Bergtallen, Pinus mugo, som är tätvuxen, har
korta barr och är lätt att böja och forma. Samtidigt finns det ju de som inte har möjlighet
till skyddad vinterförvaring, så till de som bor i lägenhet och inte har någon plätt att gräva
ner träd på, kan vi skaffa Ficus retusa som klarar sig bra inomhus på vintern och växer livligt under rätt förhållanden. Vänligen ange om ni önskar Bergtall eller Fikus i er anmälan.
Då träden måste förbeställas är sista anmälningsdag och sista betalningsdag satta redan i
januari.
Tid: 27 februari, 11.00-15.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge
Fika: kaffe och smörgås ingår i kursavgiften
Kostnad: 550 kr, som skall sättas in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast 27/1 efter
att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk din insättning med 0227 samt ditt
namn, så är det lättare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Sista anmälningsdag: 16 Januari 2016
Anmälan: Görs på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org
Vänligen ange om ni önskar Bergtall eller Fikus i er anmälan. Anmälan är bindande.
Antal deltagare: Max 12 deltagare
Kursansvarig: Annamaija Jantunen
Sid 7

ÅRSMÖTE 2016
Torsdagen den 10 mars kl 18.00 – 18.45
Folkets Hus, Stora salen, Huddinge Centrum.
Efter årsmötet kommer Maj-Lis Petterson att hålla ett föredrag om att skydda din trädgård
på ett miljövänligt sätt. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget! För mer information se
separat inlägg.
Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. För att kunna beräkna
åtgången vill vi därför ha er anmälan senast 4 mars även om ni självklart är är välkomna på
årsmötet utan anmälan.

Välkomna!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den
4 februari.
Dagordning
1. 		
2. 		
3. 		
		

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som
också vid behov är rösträknare

4. 		
Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5.		
Fastställande 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 av årsavgift för 2016
12.
Val av styrelse och ersättare
13.
Val av valberedning
14.
Val av revisorer och ersättare
15.
Förslag till ändringar av stadgarna:
			
– §7, punkt 10 ändras till ”Fastställande av årsavgift”
			
– §8, ”sekreterare” stryks
			
– §12, ”möten” ändras till ”stämmor”
16.
17.
18.

Vid mötet väckta frågor
Eventuella avtackningar
Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet.
Sid 8

FÖRELÄSNING AV MAJ-LIS PETTERSSON: SKYDDA DIN
TRÄDGÅRD PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT,
TORSDAGEN 10 MARS kl 19:15-21:00
I samband med föreningens årsmöte har vi bjudit in Maj-Lis Pettersson att hålla ett föredrag om hur vi skyddar våra trädgårdar från olika angrepp. Maj-Lis har skrivit flera böcker
om växtskydd samt är känd bl a från Odla med P1. Hon har också en bakgrund på SLU,
Sveriges Lantbruksuniversitet.
Under kvällens föredrag kommer Maj-Lis att berätta en massa matnyttig information om
hur man förebygger sjukdomar och ohyra i trädgården – och vad man ska göra när växterna
väl har drabbats.
Du har möjlighet att köpa böckerna ”Skydda din trädgård ” och ”Skydda dina krukväxter”
på plats, de kostar 140:-/st.
Tid: 19.15-21.00
Kostnad: Medlemmar går gratis, icke medlemmar: 100:Plats: Stora salen, Huddinge Folkets hus, Huddinge C
Fika: Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika efter årsmötet men
före föreläsningen. Övriga kan beställa fika för 50:-/person.
Anmälan: Gör du på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. Ange i din anmälan
om du kommer på både årsmöte och föredrag.
Sista anmälningsdag: 4 mars
Ansvarig från föreningen: Tuula Ranebäck
Sid 9

FÖRELÄSNING OM PELARGONPASSION MED PIA HEDENBLAD,
ONSDAGEN 6 APRIL 18:30-20:30
Vår medlem Pia Hedenblad berättar om sin stora passion för pelargoner. Det blir en föreläsning om pelargonernas ursprung och dess omfattande art- och sortrikedom. Men också en
berättelse om glädjen att odla och samla på pelargoner samt handfasta tips på att sköta om
dem och också föröka dem. Pia kommer även att ha med sig egna sticklingar till försäljning.
Tid: onsdagen 6 april, kl 18.30 – 20.30
Plats: Botkyrka hembygdsgille, Trädgårdstorpsvägen 52, Tullinge. Det finns gott om parkeringar framför lokalen och kommer man med buss så heter hållplatsen ”Trädgårdstorp”
och dit kommer man med buss 722 och 723.
Fika: Kaffe/té och smörgås samt pelargonkaka ingår i entréavgiften. Du som har allergier
mot i smörgåssammanhang vanligt förekommande ingredienser uppmanas att ta med egen
smörgås till denna aktivitet.
Kostnad: 100:- för medlemmar. Icke medlemmar betalar 150:- som sätts in på föreningens
bg-konto 5756-6390 senast 1 april , märk din insättning med 0406 samt ditt namn, så är
det lättare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Sista anmälningsdag: 1 april
Ansvarig från programgruppen: Pia Hedenblad
Sid 10

PELARGONTÄVLING 2016
Vem odlar årets vackraste pelargon 2016?
Kan man tävla med växter? Visst och om inte annat så är det kul att jämföra olika odlingssätt. Det finns som bekant fler sätt att lyckas med växter. Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskaps pelargontävling, som anordnas för tredje året i rad, är öppen för alla medlemmar
– såväl nybörjare som mer erfarna odlare.
Din tävlingsstickling hämtas söndag 10 april kl 10-15 eller måndag 11 april kl 18-20 hos
Therese Disenhed, Lövtäksvägen 29 i Huddinge.
Exakt kostnad okänd men räkna med ca 30 kr. Du sköter sedan om din stickling, vattnar
och ”pratar med den” under hela sommaren. Alla deltagare får en stickling av samma sort.
I september vill vi sedan se resultatet. Vi återkommer med exakt datum till alla som anmäler sig. Kan man inte komma då så går det bra att i förväg lämna pelargonen till Therese.
Alla som deltar i tävlingen förbinder sig att visa upp slutresultatet.
En oberoende domare kommer sedan att välja ut 1:a och 2:a-pristagarna men även allmänheten får rösta fram sin favorit, som också den får pris.
Vi hoppas att så många som möjligt väljer att ta sig an och vårda en pelargonstickling även i
år, men det finns ett begränsat antal sticklingar så först till kvarn gäller. Enbart för medlemmar.
Anmälan: Maila din anmälan till: anmalan@hu-bo-tradgard.org senast 1 april eller fyll i din
anmälan på årsmötet torsdagen den 10 mars, om inte alla sticklingar är bokade innan dess.
Ansvarig: Therese Disenhed, vid frågor/funderingar ring 070-7793533
Sid 11

STUDIEBESÖK - ATT GÖRA JORD, TORSDAGEN 14 APRIL
17:00-19:00
Vi besöker företaget Hans Andersson som tillverkar jord åt Hasselfors och får se att det är
skillnad på jord och jord. Det finns jordar för många olika ändamål, men hur ska vi välja?
En representant från Hasselfors kommer att berätta om deras olika jordsortiment, hur de
tillverkas och jordens olika användningsområden.
Aktiviteten är endast öppen för medlemmar.
Tid: torsdagen 14 april, 17-19.00
Plats: Hans Andersson, Hummeltorpsvägen 5, Grödinge
Kostnad: Aktiviteten kostar inget
Anmälan: Gör du på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org
Sista anmälningsdag: 7 april
Ansvarig från föreningen: Terttu Kinnari
Sid 12

TRÄDGÅRDSTRÄFFAR I VARANDRAS TRÄDGÅRDAR
Det är alltid mycket trevligt att besöka andra trädgårdsägare och få inspiration, tips och
idéer så därför kommer vi att även i år att arrangera trädgårdsträffar i en sluten grupp.
Passa på och lär dig lite mer om trädgård under trevliga former. Vi som är anmälda i gruppen besöker varandras trädgårdar/balkongodlingar/kolonilotter. Vi beundrar vackra växter
och anläggningar, pratar och inspireras. Man kan även få tips och råd av besökarna till sin
trädgård. Tänk på att detta inte är en trädgårdstävling utan ett tillfälle för oss som älskar
trädgårdar att träffas och prata och byta erfarenheter. Alla kan vara med! Det är ett krav för
att vara med i gruppen att du visar din trädgård.
Det vore roligt om du som är med i trädgårdsvisningsgruppen även väljer att öppna din
trädgård på visningsdagen ”1000 trädgårdar”. Mer information om den aktiviteten hittar
du på hemsidan. Du missar ju inget själv, då du kan besöka massor av trädgårdar under
säsongen i trädgårdsträffsgruppen.
Vid första Trädgårdsträffen i maj (Pia och Maria sammankallar) bokas datum, tider och
form för visning av allas trädgårdar. Du kan även lämna önskemål om datum och tid för din
träff redan när du anmäler dig. Det är viktigt att försöka närvara vid just den första träffen
som preliminärt beräknas bli onsdag 11 maj kl 18:00.
Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlemmar i föreningen
eller om det bara ska vara för den ”slutna gruppen”, vi ser dock gärna att så många träffar
som möjligt blir öppna för alla medlemmar (det kommer att vara möjligt med föranmälan
om man vill, så man vet i förväg hur många som beräknas komma på besök). Beroende på
hur många som anmäler intresse, så kan vi även dela upp oss i mindre grupper. De som
eventuellt vill öppna sin trädgård även för andra kommer att läggas ut på hemsidan i maj,
övriga träffar informeras om endast internt i ”Trädgårdsträffsgruppen”.
Anmälan: maila till vår anmälningsadress: anmalan@hu-bo-tradgard.org. Om du saknar
mail eller har några frågor så kan du ringa eller smsa till Pia Hedenblad 0725-037314 eller
Maria Korell 0704-218 717. På årsmötet i mars kommer det att skickas runt en intresselista
som kan skrivas på direkt på plats.
Sista anmälningsdag: 5 maj

Kostnad: ingen
Sid 13

BETONGKURS LÖRDAGEN 21 MAJ Kl 10:30-16:00
Välkommen på betongkurs där du kan skulptera till exempel ett lejonhuvud till springbrunnen, ett fint fågelbad eller ett hypertufatråg, där vi kommer att arbeta med torv i betongblandningen. Vi arbetar i fuktig betong, hönsnät och frigolit.
Tid: 21 maj, 10:30 – 16:00
Plats: Helena Perlows trädgård, Källbrinksvägen 33 i Huddinge
Tag med: En hink och en handspade, oömma kläder och handskar. Ett förslag är att tänka
ut en plan för vad du skulle vilja skulptera i förväg.
Fika: kaffe och smörgås ingår i kursavgiften
Kostnad: 300 kr, som skall sättas in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast 6/5 efter
att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk din insättning med 0521 samt ditt
namn, så är det lättare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Sista anmälningsdag: 6 maj
Anmälan: Gör du på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Anmälan är bindande.
Antal deltagare: Max 10 deltagare
Kursansvarig: Helena Perlow och Maria Korell. Frågor ang kursen ring 0733-522226, 0704218717 kvällstid
Varmt välkomna!
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VÄXTLOPPIS MÅNDAG 6 JUNI 13:00
6 juni är det dags igen, för vår traditionella växtloppis på Café Nytorp, vid Källbrinks IP i
Huddinge.
Föreningens medlemmar säljer perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, buskar, träd,
trädgårdsböcker och krukväxter. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!
OBS! Endast kontant betalning i caféet och växtloppisen!
Säljstart exakt klockan 13:00 vid given signal.
Är du medlem och vill sälja? Anmäl dig nedan eller till e-post anmalan@hu-bo-tradgard.org
så snart som möjligt och senast 29 maj.
Tid: Lördag 6 juni 2015, kl 13.00 – 15.00
Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89 (Nära Källbrinks IP).
Var noga med p-skivan!
Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 50 kr/person som säljer växter, du tar själv med
dig bord om du vill ha och påsar till dina plantor.
Fika: Finns att köpa på Café Nytorp. OBS! Endast kontant betalning på både caféet och
växtloppisen!
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag för säljare: 29 maj
Anmäl dig på hemsidan eller via e-post till anmalan@hu-bo-tradgard.org
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TUSEN TRÄDGÅRDAR
SÖNDAGEN 3 JULI
2016
Funderar du på att vara med på
Tusen Trädgårdar 2016? Gör
det!
Den 3 juli i sommar är det dags
igen för den stora dagen då vi
önskar att Sveriges alla trädgårdar öppnas för besök. Särskilt
viktiga tycker vi att de privata
trädgårdarna är. Att just du vill
vara med och visa din trädgård
för andra. För att ge inspiration
och glädje!
Entusiaster och nybörjare möts
och inspirerar varandra.
Här kan du registrera din trädgård, och se vilka andra trädgårdar som är anmälda: http://
www.tradgardsriket.se/tusentradgardar/
Tusen trädgårdar är ett evenemang som går av stapeln vartannat år tillsammans med engagerade trädgårdsentusiaster i hela landet, och arrangörerna
Gunnel Carlsons Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet i
samverkan.
Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap är en av landets största trädgårdsföreningar.
Av 450 medlemmar vågade bara 10 öppna sin trädgård 2014. Vi som har varit med tidigare
år är överens om att detta är en jätterolig händelse. Alla besökare som kommer är glada och
positiva och vill prata trädgård. Vi med plastleksaker på gräsmattan, jordhögar i entrén och
ogräs i rabatten har fått minst lika positivt gensvar som de som har närmast professionella
visningsträdgårdar.
Alla vågar vara med! Att man vill åka runt och titta själv är ingen ursäkt. Gå med i
trädgårdsgruppen så får du se massor med andra trädgårdar under sommaren. Eller be en
make, barn eller granne att visa din trädgård några timmar.
Gå in och anmäl dig här: www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar

Sid 16

Maria Korell Ett av mina pionstöd ( gjorde 2)

Klipp & Klistrat från FB

Lena Stengård-Hamnell

den 15 november 2015 · Norrköping
Roligt på pröva på smide!
Maria Korell Shit vad het jag ser ut på genomgången.
och vilka fina öron Gunnel Arnerup har.
Lena Stengård-Hamnell Maria så kan man kalla det!
Din min rimmar verkligen inte med vad du sen hann
med på vår dag. Du måste ladda det är därför!?

Gunnel Arnerup Du är riktigt duktig!
Kerstin Hörnsten Jättefint. Precis ett sånt skulle jag
behöva!

Gunnel Arnerup Ett gott skratt förlänger livet, Maria.
Tack!

Helena Hemming Mina alster planterade!
Anna Berg Nu vill vi se era alster också!!!

Anette Engstedt Å inte behöver de vattnas eller ansas
heller. Snyggt
Britt Flodetorp Vilka fina saker ni har gjort!
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Jeanette Friberg
den 23 november 2015

Åsa Toll Snigeln från smideskursen på plats. #hultsbrukssmidescentrum

Frost i buxbomen, skogsastern är färdig, höstkrokusen
har lagt sig till ro.
Ljung i kruka, en filur i hasselsnåren och så plymer av
gräs. Till sist: strutbräken - den som kröp ihop där över
stenarna i muren, den fryser...

Jenny Wik Norling Han är på väg att klättra upp på ett
blad ser du väl.
Gunnel Arnerup Sök ”sniglar/bilder”, då ser du att du
gjort helt rätt.
Åsa Toll Haha så är det såklart. Eller en liten trappa.
Åsa Toll Tovningskurs med trevligt trädgårdsprat.
Roligt och inte alls svårt att få till ett par äpplen! Tack
för en ytterligare en kul aktivitet.

Therese Disenhed Jättefina äpplen och domherrar!
Teppi Kinnari Och mössen!
Susann Quarfot Jag blir också sugen, ni har fått till det
verkligen!
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Jenny Wik Norling
den 28 november 2015

Torbjörn Lundberg
den 2 december 2015

Om man inte är för snabb med att dra bort gamla
broccoliplant kan man få skörda igen. Världens minsta
broccolihuvud Smiley wink Jag tror jag får tillaga det
med bladen kvar för att bli mätt.

Ingen dans på Austin rosor
Här skall vår rosenrabatt växa, en liten sydslänt, borde
vara perfekt även för kinkiga rosor!
Inköpta Austinrosor: Winchester Cathedral, Constance
Spry, Leander, Spirit of freedom. Tänkte även flytta dit
några existerande New Dawn o en Sympathie o ett par
mindre vita buskrosor.
Är orolig över färgerna, Leander är väl varm rosa, Sympatie neutral, Constance Spry o New Dawn kall rosa?
Fyller upp rabatten med jord från en tomatbädd som
ändå behövde bytas ut pga hotande korkrot.
Spaljen har ännu inte hittat sin form...
Rosinköpen blev knasiga. Billigt från Odla.nu visade
sig ha dålig kvalitet; Winchester Cathedral hade redan
långa groddar på grenarna, o Constance Spry visade sig
vara okulerade på grundstammen ’Laxa’, som ju LarsÅke Gustavsson uttryckligen varnar för. Övriga från
Floralinnea var fina.

Pia Hedenblad Fd Algehov
den 2 december 2015 ·
Timingen för blomningen är inte den bästa. Men de
muntrar upp bra i mörkret

Så jag vet inte vad som är bäst. Jag vill inte ha några
tynande tunnisar utan en frodig rabatt!

Maria Korell Åh va snygga!
Lilian Bjelton De är lika vackra nu som till jul! Mina
röda har också slagit ut.
Maria Korell Det blir nog urtjusigt.

Maria Korell
den 30 november 2015
Alltså, hur snygg är den inte? Och sylvass. Tyvärr
är det kolsvart ute. Kommer aldrig mer sakna min
flismaskin. Ska klippa allt smått, smått. Tack för tipset
Jeanette Friberg

Jenny Wik Norling Sympatie är en röd ros, så det
krockar nog mer än om Leander har en udda rosa nyans.
Torbjörn Lundberg Hmm..
Fn står två Sympatie o två New Dawn nära husväggen
(bak i bilden)i grund jord o vantrivs så jag tänkte ge
dom lite livsutrymme...
Men du har nog rätt, kanske låter en sympatie stå kvar
flyttar den andra nån annan stans...
Anna Schelin Varför skulle inte rött o rosa funka ihop?
Kör på och blanda hej vilt, kanske blir en toppenkombo?! Sedan får du väl kolla om de blommar samtidigt,
de kanske går lite om varandra...
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Ulla-Britt Agnepil
18 december 2015 ·
Grönsiska...tror jag! Bilden tagen 16 dec.

Teppi Kinnari Vilken är detta?
Lilian Bjelton Det är en salvia med daggiga blågröna
blad, vet ej sort. Mkt kraftig och fin
Teppi Kinnari Och den ha inte tappat bladen än?
”Vintergrön”?
Lilian Bjelton Ja, det verkar så. Det är en härlig
’buske’. Jag ska beskära den på våren; vill du få ett par
skott då?

Susann Quarfot Jättefin bild!
Maria Korell Vacker bild.

Teppi Kinnari Om den inte sprider sig hejdlöst ( frön
mm)

Lilian Bjelton
19 december 2015
Å, vilket härligt väder, Även om jag är medveten om att
det är ett dåligt tecken, så kan jag inte låta bli att glädjas
åt sol och +9C!
Strosade i trädgården i ett par timmar idag; det finns
mycket som är fint även så här års

Lilian Bjelton Nej, den håller sig på plats. Jag har haft
den i 3 år nu och har faktiskt aldrig sett den blomma.
Annamaija Jantunen Klipp den inte, då hinner den att
blomma.
Lilian Bjelton Tack för tipset, jag kanske gör det nästa
säsong. Jag tycker att den är mycket fin så här också.
Jenny Wik Norling Jag tycker det ser ut som en kryddsalvia, S. officinalis. De är ”vintergröna” om vädret
tillåter. Klarar sig ute här uppe milda vintrar.
Anna Schelin
den 22 december
Trevlig present som väntade utanför dörren idag vid
hemkomsten. Tack snälla Therese Disenhed nu är julen
räddad!
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Maria Danielsson
den 28 december 2015
Julstämning på mammas fågelbord (julafton). Tredje
bilden (rörelseoskärpa) visar flykten in i tujahäcken när
jag kom och siktade med kameran...

Jeanette Friberg
den 28 december 2015
Så kom den till slut, vintern
...med solsken, frost och glitter i snön och kalla fötter,
röd näsa och fruset avtryckarfinger. Vindstilla...
Alldeles tyst därute, bara en och annan koltrast som
tjattrar lite irriterat när jag kommer för nära och stör. Va
fasen - det är ju jag som lagt ut era russin ju!
Tänkte ge er äpplen också…

Therese Disenhed Hujedamig! Hade en under altanen
den grävde i rötterna till någon blomma, såg den flera
dagar och jag fyllde hålen med sten, råttan grävda nya
hål testade med att hälla kaffesump där jag sett råttan
och vips så hade den flyttat
Maria Danielsson Den kilar som en ekorre i grenarna
på äppelträdet. Allra längst ut på smågrenarna där jag
såg den bita av toppen. Den är rätt söt faktiskt men man
är rädd att den ska ställa till det. Anticimex har ställt ut
gift, men den tar inte det...
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http://www.tradgard.org/tusen/
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Res med Svensk Trädgård och Favoritresor
Ressugen? Vårens resor finns nu redo för
bokning. Sinnenas Barcelona - trädgård och
kultur med Lars Krantz 29 mars-4 april eller
Irlands trädgårdar med Elisabeth Svalin
Gunnarsson 1-7 juni. Medlemmar i Svensk
Trädgård mer än ett år har rabatt på dessa
resor. Mer information om resorna.
http://www.tradgard.org/medlem/resor.html
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Hej alla medlemmar!
2016 kommer det att skickas ut två
trädgårdsblad istället för tre, i ett
försök att spara på pengar och miljö.
Alla aktiviteter kommer upp på hemsidan så snart de är beslutade om
och färdigskrivna, så om du besöker
den då och då eller prenumererar
på vårt epostnyhetsbrev så har du
störst chans att anmäla dig tidigt
och komma med på de aktiviteter där
det är få platser.
Många av våra kurser under året har
snabbt blivit fulltecknade. Anmäler
du dig till en fullsatt kurs hamnar du
på kölistan.
Det har visat sig vara väldigt smart
att hålla kursdatumet öppet i sin
kalender om man står på kölistan,
chansen är större än man kanske
tror att få en plats.
Till smideskursen krävdes det t ex 18
anmälda för att i slutänden få ihop
12 personer. Till keramikkursen satte vi in en extra kurs eftersom så många stod på kö till det
första tillfället.
För oss i programgruppen underlättar det om så många som möjligt sätter in aktivitetsavgifterna
på föreningens konto, med den märkning som står vid respektive aktivitet, om det inte uttryckligen står att avgiften ska betalas på plats. Då det är därifrån fakturorna ska betalas så gör det att
vi som håller i aktiviteterna slipper försöka hitta en bank som accepterar insättningar efter varje
aktivitet.
Det kommer alltid att dyka upp aktiviteter och tips om andras aktiviteter efter programbladets
pressläggning, ibland med kort varsel. Till våren planerar vi till exempel en hämta-gödsel-träff
igen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på www.hu-bo-tradgard.org,
eller som medlem av vår slutna facebookgrupp för att få information om alla kommande aktiviteter samt när och var gödselträffen äger rum. Funkar det inte? Maila på anmälningsadressen
anmalan@hu-bo-tradgard.org, så hjälper vi till att lägga in dig i Facebookgruppen och som prenumerant på nyhetsbrevet.

Jenny, programgruppen
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Ordförande har ordet…
En dag i mitten av december gick jag en
runda i trädgården och plockade upp efter
stormarna Gorm och Helga. Även om vi
bara fick en mindre släng av deras kraft här
ute i periferin så var det en hel del som inte
låg där jag hade lagt det. Under rundturen
började jag också att reflektera över vad
som hänt i trädgården under året. Och tänk
vad mycket som jag kunde koppla direkt till
Trädgårdssällskapet.
Det började med Fröminglet i januari, några frön som faktiskt tog sig. Sedan var jag på både
föredrag och kurs om trägårdsdesign och det var då det stora grävandet började som tog hela sommaren. Det låter mer än det blev av det för jag harvade mig fram utmed hela tomtgränsen bland
stenar och rötter under fruktträden. Vad jag lärt av Helena Åhlund på kursen var att ”definiera
gräsmattan”. Först bestämmer man var gräsmattan ska vara, sedan anlägger man sina rabatter. Då slipper man konstiga hörn och snipar som ändå är omöjliga att klippa och hålla snygga.
Trots allt slit var det bara början på nästan 50m2 ny odlingsyta som inte ens kommer att nagga
krocket-planen i kanten. En shoppingrunda på Zetas ”rabatt”-dag och för att inte tala om växtloppisarna på Nytorp i juni och Kajkanten i september gav goda tillskott till planteringen. Likaså
rea-tips från vännerna i trädgårdssällskapets Facebook-grupp. Och från trädgårdsvisningarna
fick jag också med mig en och annan planta hem i cykelkorgen.
Förra hösten hade vi ett föredrag av Jenny från Jennys frön och sån’t om blommande lökar och
den säck med rosa tulpanlökar jag köpte blommade som en rosa marsipantårta i april, maj och
juni. Snyggt till magnolian som blommade helt hysteriskt även den från april till juni. Var väl
inspirerad av tulpanerna kan jag tänka. Eller så var det ett jublande tack för all fin hästgödsel
från gödselhämtar-dagen på ridskolan. Mellan grävandet gjorde färdigt fågelbadet från kursen
våren innan. Trädgårdsirisen har hämtat sig riktigt fint efter att Terttu med sin Perenna-grupp
använde det förvuxna ståndet som övningsobjekt. Taklöken i sitt lilla betongtråg från en av våra
betongkurser fick lite komplettering efter kylan förra vintern, och de senaste alstren från smideskursen nu i höst står ståtliga i ljuset från ytterbelysningen. Ja ni ser, hela trädgården är full av
minnen, inspiration och alster från Trädgårdssällskapets verksamhet.
Nu finns en hel rad nya aktiviteter på hemsidan och i Trädgårdsbladet att lära sig av och att hämta inspiration ifrån. Ibland dyker det upp ytterligare evenemang som vi tipsar om i våra Nyhetsbrev som skickas till din e-mailadress. Du anmäler den via hemsidan om du inte redan gjort det.

Vi ses framåt vårkanten,
Helena Hemming
Ordförande
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