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Hänt sen sist........................
Guidad tur i Åkersberga 
Trädgårdträffar
Föreläsning om dahlior, 
vårlökar och pioner
Trägårdsmässa i Taxinge
Föreläsning om ljussätt-
ning i din trädgård, vilda 
grannar
Långsjörundan
1000 meter konst 
Kurs i krans och moss-
bindning 

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

Årsmöte

13 mars 
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Ordförande har ordet!
Den intensiva och blöta som-
maren  är över.  
Sol, värme, kyla och regn i en 
salig blandning. Att måla om 
huset denna sommar har inte 
varit det lättaste. Men vi blev 
nästan klara, några penseldrag 
får vi väl göra nästa sommar. 

Jag har hållit löften, att inte 
handla några blommor eller 
perenner den här sommarn. 
Men jag längtar redan till 
nästa vår, då har jag både lust 
och rabatterna i ordning.

Som ni inte kan ha undgått 
i TV och media, måste vi 
börja tänka på vår miljö. Jag är 
säker på att många av er redan 
gör ert bästa. Vi komposterar, 
odlar giftfritt och mycket 
annat. Men bättre kan vi, i för-
eningen har vi tänkt ha MILJÖ 
som tema under hela 2008

Det kommer att bli många 
nyttiga och inspirerande akti-
viteter och föreläsningar om 
kompostbygge, föreläsningar 
om jord och mycket annat.

Bosse Rappne kommer på 
besök till Huddinge i början av 
april. Han brukar säga att ”han 
odlar jord och ur den växer 
salladen” men mer får vi höra 
i april. 

 Palle önskar sig att det skulle 
bli flera som är intresserade av 
odlarskola, med inriktning på 
jord. Hör av er till Palle.

Jag vill önska er  Alla träd-
gårdsvänner en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År. Vi ses och 
hörs snart.  

• • •  Tuula

Söndagen den 16 september fanns 10 föreningar på plats runt Långsjön 
där bla vi från Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap  fanns med för första 
gången för att informera om vår verksamhet. Det kom stora skaror av vand-
rare som tog sig runt sjön denna vackra sensommardag. Enligt uppgift så 
deltog ca 600-800 deltagare. Vi fick besök av vinnaren Margareta Davidsson 
och miniatyrpinschern Teddy som inte oväntat kammade hem förstapriset 
i”Sådan matte sådan hund” tävlingen som Snättringe fastighetsägarefören-
ing anordnar varje år under långsjöloppet.        

Långsjörundan 

Taxinge trädgårdsmässa, Taxinge slott   

Lördagen den 1 september deltog vi tillsammans med riksförbundet på 
Taxinge Slott. Ett hundratal utställare hade samlats för att möta trädgårdsa-
matörer, branschfolk, trädgårdsodlare och kolonister. Tanken är att kunskap, 
idéer och inspiration ska flöda. Några av årets föreläsare var Bosse Rappne,  
Hannu Sarenström, Per Bürger och Olle Färnström som ofta figurerar i 
tv-program som Äntligen Hemma, Äntligen Trädgård och Gröna Rum. Den 
närmast mytomspunna kakbuffén stod uppdukat i slottscafét hela helgen

Tuula i värvartagenMaria & Palle besvarar kniviga 
frågor
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1000 meter konst i hällande regn!

29 september var det dags för oss att för första gången vara med  på 1000 m 
konst. Gångvägen mellan Fullersta Gård och Huddinge centrum (500 m)  är 
fylld med konst och hantverk. Tyvärr kom även regn i mängder, 

Vi lyckades sälja en hel del, lite lotteri muntrade upp. Tack till alla ni som 
skänkte vinster till lotteriet och alla ni som medverkade, Nina, Anna, Jenny, 
Anna-Lena, Helena, Eva, Kerstin, Sylvia, Palle, Lasse och Gunnar & Tuula.

Anna-Lena och Helena våra initiativtagare, hade skapat ett och annat 
betongalster och blomsterdekorationer. 

Vi ser fram emot nästa års 1000 m konst den 27 sep 2008. Hoppas vi blir 
fler nästa år • • •

Årets förening
När vi skulle ansöka om att bli 
årets förening så bad vi våra 
medlemmar om hjälp med mo-
tiveringen, varför just vi skulle 
väljas till årets förening. Vi fick 
in en motivering som vi vill dela 
med oss av

Programmet vårt är toppen.

Utbudet allt från jord till rosen-
knoppen.

Trädgårdsträffar,  föredrag, 
plantor och frön, alltid dyker 
det upp nya rön.

Vi blir fler och fler som lär oss 
mer och mer.

Utgifterna är låga blir därför 
ingen plåga.

Vi träffas och trivs, med kaffe 
och dopp.

I denna förening tar det inte 
stopp.

författad av Christina Wallin

Årets Förening 2006

Inger Karlsson och Lars-Olof 
Carlsson, medlemmar i Västerås 
Trädgårdssällskap, fick ta emot 
utmärkelsen ”Årets Trädgårds-
förening” på Svensk Trädgårds 
Sommarmöte i Småland i 
augusti.



Januari 2008

1 T 1

2 O Sista anm.d för Dammar & Vatteen

3 T

4 F

5 L Sista anm.d Keramikkurs

6 S

7 M Programgruppen har möte 2

8 T Föreläsning: Att anlägga en damm.

9 O

10 T

11 F

12 L

13 S

14 M 3

15 T

16 O Styrelsemöte

17 T Sista anm.d spaljebygge

18 F

19 L Kurs: Keramik i trädgården

20 S

21 M 4

22 T

23 O

24 T Kurs: i spaljebygge

25 F

26 L

27 S

28 M Trädgårdjunta. //  Sista anm.d 
frömingel

5

29 T Trädgårdsjunta

30 O

31 T

Februari 2008

1 F 5

2 L Kurs: Keramik forts.

3 S

4 M Frömingel 6

5 T

6 O

7 T Kurs i spaljebygge forts.

8 F

9 L

10 S

11 M 7

12 T Kurs: Keramik forts.

13 O Sista anm.d buskar & träd

14 T

15 F

16 L

17 S

18 M 8

19 T

20 O Föredrag: Buskar & Träd

21 T

22 F

23 L

24 S

25 M Sportlov 9

26 T

27 O

28 T

29 F



Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Mars 2008

1 L 9

2 S

3 M Sista anm.d Latmansträdgård 
Studiecirkel Dammar & vatten 

10

4 T

5 O

6 T Trädgårdsmässa: Rum & Trädgård 
Sollentunamässan

7 F

8 L

9 S Sista anm.d Igelkottar

10 M Cirkel Dammar & vatten 11

11 T

12 O

13 T Föredrag: Latmans trädgård, 
Årsmöte

14 F

15 L

16 S Kurs: Tillverka igelkott av björkris

17 M Cirkel Dammar & vatten 12

18 T

19 O

20 T   Påskfirande på Skansen

21 F

22 L

23 S

24 M Sista anm.d Thailandteam 13

25 T

26 O

27 T

28 F

29 L

30 S

31 M Temakvall: Thailand 14

April 2008

1 T 14

2 O

3 T Föredrag: Bosse Rappne 
Mer info i nästa TGB

4 F

5 L

6 S

7 M 15

8 T

9 O

10 T Nordiska Trädgårdsmässan, Älvsjö

11 F

12 L

13 S

14 M 16

15 T

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S

21 M 17

22 T

23 O

24 T

25 F

26 L

27 S

28 M 18

29 T

30 O
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Hågelbygård 19-20 januari

Tulpaner, tulpaner, tulpaner 

Vi välkomnar som vanligt det 
nya året med ett stort fång 
tulpaner i café Anna Giertz. De 
första vårkänslorna och annat 
gott serveras kl 11-16, fri entré

Kurser

TIPS Januari / februari

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Januari 2008
Tisd 8 januari Dammar & vatten i 
trädgården. 18.00 -21.00 

Trädgårdsföredrag om dammar & vatten i trädgården , Olle 
Fernström från Garden Aquatica föreläser och inspirerar!  

75 kr för medlemmar, 150 kr för icke-medlemmar. 
Plats: Kvarnbergsskolan, lilla matsalen, Infart från Gymna-
sievägen. (ingång närmast parkeringen) 
Sista anmälningsdag: onsdag 2/1 

Studecirkel startar den 3/3. För mer info se under mars.
 
Lörd 19 januari Keramikkurs 10.00

 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.

Lör 19 jan kl 10.00-15.00 knådar vi. 
Lör   2 feb kl 10.00-13.30 putsar och glaserar vi. 
Tis  12 feb kl 18.30 Hämtar vi våra föremål

Vår ledare ombesörjer bränningen.  
Frågor besvaras av  Maria Korell tel 08-668 28 41 alterna-
tivt, maria.korell@glocalnet.net  

Kostnad: 375:- kr + 40:- / kg lera. 
Plats: Forelltorget 4 Huddinge centrum. Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler 
Sista anmälningsdag: 5/1, OBS Max 8 deltagare.

 Tors 24 januari Spaljebygge 
 2 träffar  kl 18.30-21.00

 Vi tillverkar mobila men hållbara spaljéer av armeringsnät 
och najtråd. Dom tål att stå ute året om men kan monteras 
ner om man vill. Praktiskt till ettåriga klätterväxter.

1:a träffen gör vi ritningar och har genomgång 24/1  
2:a träffen tillverkar vi spaljéerna och tar med dom hem  
Tors 7/2   
Kostnad 100 kr +materialkostnad fika ingår 
Plats: Centralt i Huddinge. Deltagarna meddelas senare 
Sista anmälningsdag 17/1

Föredrag om Dahlior

Föreläsning om Vilda grannar

Kurs i mossbindning
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Februari 2008
Månd 4 feb Frömingel 19.00-21.00

Nu börjar det bli dags att planera sådden inför 
sommaren. Välkommen att mingla med andra trädgårds-
vänner, bli inspirerad, köp, byt eller sälj fröer. Precis som 
förra året tar vi med fika och ställer till med knytisfika! 
(Man är förstås välkommen även utan fröer!) 

Kostnad: 20 kr medlemmar, 40 kr icke-medlemmar inkl 
lotteri! 
Plats:Ängsnässkolans matsal 
Sista anmälningsdag: 28 jan

Onsd 20 feb Vintervackra träd & buskar  
19.00 - 20.30

 En trädgård är ju inte bara perenner, ettåringar och gräs-
matta. Träd och buskar bygger stommen i en trädgård, och 
bildar dess väggar och tak. Kom och njut av vackra bilder 
och kunnigt växtprat. 

Lars Karlsson är landskapsingenjör och växtansvarig på 
Taflin & Andersson i Upplands Väsby. Han visar bilder 
och berättar vad som fungerar bäst att plantera för att få 
vinterprakt. Vi får se bilder på bark, knoppar, frukter och 
vintergrönt vi inte har lagt märke till förr. 

Kostnad: 75 kr medlemmar, 150 kr icke-medlemmar, inkl 
fika. 
Plats: Kungsklippeskolans matsal (Segersminnevägen 8a)

Sista anmälningsdag: 13 feb

Trädgårdsträffar

På besök hos Jenny Wiik Norling

Maria Korell visar sin Asiatiska 
hörna

Hemma hos Bengt & Eva Nyström

Boklånarcirkel Köp en - läs flera. 

 Tanken är att en grupp  på ca 5 personer eller fler köper var 
sin nyare trädgårdsbok. Byter med varandra varje månad. 
Får till slut den de själva köpte. (Ev även en cirkel med 
”äldre” böcker ifall intresse finns för det.)

Tycker du det låter kul, kontakta oss i programgruppen 
så startar vi upp cirkeln så fort vi fått tillräckligt många 
deltagare. Tveka inte anäl dig i dag så har du minst 5 nya 
trädgårdsböcker att läsa i vinter!
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Mars 2008
Tors 13/3  Föredrag: Latmansträdgård  18.00-20.00

 I samband med årsmötet bjuder trädgårdsföreningen alla sina medlemmar på ett föredrag 
med Kerstin Engstrand - Latmansträdgården.  

Plats: Folkets Hus Huddinge, stora salen.

Sista anmälningsdag :3/3

Kostnad:  Gratis för medlemmar. (100:- för icke medlemmar)

 

 

Efter lite letande fann vi följande hårdfakta om Kerstin Engstrand, saxat ur en artikel skriven av  
Aftonbladet 2006

Fakta: Kerstin Engstrand  
Favoritförfattaren Janet Frame.  
Namn: Kerstin Engstrand. 
Ålder: 51 år. 
Yrke: Journalist, fotograf och författare. 
Familj: Beatrice, 14 och Michael, 11, samt katt. 
Bor: Parhus i Täby med 1100 kvm trädgård som är hennes experimentfält. 
Inkomst: Ja.

Bakgrund: Är utbildad civilekonom. Har varit controller på Ericsson och Handelsbanken. Har alltid 
skrivit, startade en skoltidning på mellanstadiet. Stortrivs med sin nya karriär som trädgårdsskribent 
och fotograf. ”Jag träffar mycket fler spännande människor i trädgårdsvärlden än i finansvärlden.” 
Har bland annat skrivit ”Prima trädgårdsliv”, ”Trädgårdens vatten”, ”Ljussätt din trädgård”, 
”Sköna balkonger och terrasser”.

Läser just nu: ”Lagunen” av Janet Frame. ”Den räddade henne från att bli lobotomerad. Läkarna 
insåg att en mentalsjuk inte kunnat skriva en sådan bok.”

Favoritförfattare: ”Många, jag har 28 bokhyllor hemma. Ingmarie Froman är en. Hennes ”Tankar 
om mat” har ett språk som gör mig knottrig av avund. Brittiske trädgårdsskribenten Chris-
topher Lloyd är en annan. Ernest Hemingways ”En fest för livet” fick mig att tillbringa ett 
år i Paris.”

 

Foto: Casper Hedberg 
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Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Kallelse till årsmöte
Torsdag den 13 mars 2007 

kl 20.15 – 21.00
Folkets Hus, Huddinge C

VÄLKOMNA!

Dagordning

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande   
 Tuula Ranebäck.

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. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Inkomna motioner från medlemmar.

11. Fastställande av budget för det kommande räken- 
 skapsåret 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. Lotteridragning i stora kruklotteriet.

17. Mötet  avslutas.

  

Foto: N
ina G

ranath



Sid 10

Mars 2008
Månd 3/3 Dammcirkel18.30-21.00

 Äntligen startar vi upp dammcirkeln. Vi kommer att träffas tre ggr 
tillsammans med cirkelledare Anne-Marie Larsén från Växtver-
ket. Därefter ev fortsättning i vår egen regi med besök i varandras 
trädgårdar, kanske för hjälp med uppstart av våra dammprojekt?!? 
Önskvärt att deltagarna även deltar på föredraget 8/1 om möjligt! 
Kostnad: 375 kr för alla tre träffarna (vid 10 deltagare som 
är maxantal) 
Plats: Meddelas senare. 
Sista anmälningsdag:15/2 
Cirkeldagar: 3/3, 10/3, 17/3 samt reservdag 25/3.

Tors 13/3  Föredrag: Latmansträdgård  
18.00-20.00

Årsmöte 20.15-21.00

Sönd 16/3 Tillverkning av Igelkottar 
av björkris  13.00

Kurs om hur man tillverkar igelkottar av björkris. Söta små 
utedjur, som du naturligtvis får med dig hem efter avslutad 
kurs.  
Kostnad: 120 Kr, inkl material o fika (240:- icke medl) 
Plats: lokal meddelas senare 
Sista anmälningsdag: 2 mars 

Månd 31/3 Thailand special  
19.00-21.00

Thailand special, ett föredrag med många vackra foton 
från Thailand där Nina Granath visar och berättar om tro-
piska växter, thailändska trädgårdar och om Anders Lind-
ström - vår nye ”Linné”. Restips för nybörjar resenären 

och inspiration för de som vill ha en egen ”djungel” 
hemma! Försäljning av levande orkideér, thailändska fröer, 
orkideénäring, böcker m.m”

Kostnad: 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke-medlem-
mar. Inkl lättare asiatiskt tilltugg. 
Plats: Ängsnässkolans matsal, Centralvägen/Lännavägen 
Huddinge (ca 10 min promenad från Huddinge stn) 
Sista anmälningsdag: 24 mars

Från Trädgårdsmässan Taxinge slott

Förebilder för kursen Igenkottar av 
björkris.

Hågelby gård 16 mars

Medlemmar från Saint 
Pauliasällskapet ställer ut, 
säljer och informerar om den 
omtyckta krukväxten. Vet du 
att det finns ca 40.000 olika 
sorter? Café Anna Giertz, kl 
11-16, fri entré.

TIPS Mars
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Styrelsemedlemmar och funktionärer 

Uppdrag Namn Telefon E-mail

Styrelsen E-mail:  styrelsen@hu-bo-tradgard.org 
Ordförande:  Tuula Ranebäck  070-675 63 34 tuula@lotsab.se

Kassör: Eva Engdahl Gäfert 08-711 05 13 eva.gafvert@bredband.net

Sekreterare:   Maria Danielsson 08-646 30 55 maria.dan@breband.net

Ledamot: Karin Nilsson 08-711 76 26 karin.nilsson@mbox308.swipnet

Ledamot: Jenny Wik Norling 08-733 95 04 wik.norling@telia.com

Suppleant: Maria Korell 08-668 28 41 maria.korell@glocalnet.net

Suppleant: Sylvia Lindholm 08-774 27 21 syli@telia.com

Valberedning: Anna Schelin 0731-58 85 70 a.schelin@telia.com

Valberedning: Nina Granth 070-575 40 09 nina.granath@bredband.net

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

Helena Perlow

Anna-Lena Zetterström 

Maria Korell

Bibbi Leiner

Nina Granth

Tuula Ranebäck

Kerstin Hörnsten

Christina Åkerlund

Jenny Wik Norlling

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 Trädgårds-
sälskap. 
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning mm. 
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



Från Programgruppen

Hej alla medlemmar, så har ytterligare en sommar och 
höst gått och vi är numer ca 210 st tillsammans, kul 
att intresset för att vara med i vår förening bara ökar!

 Vi har fått en ny medlem i programgruppen också, 
vilket är viktigt för att vi hela tiden skall få lite nya 
influenser i gruppen. Vi skulle fortfarande kunna ta 
emot en till, så är du intresserad av att vara med och 
påverka innehållet i nästa programblad som gäller ak-
tiviteter från april - augusti så hör av dig med ett mail 
till oss! Vi kommer att träffas för möte nästa gång den 
7 januari.

 I förra programbladet berättade jag lite om tävlingen 
”Årets förening” som utlyses av Riksförbundet varje 
år. Det blev inte vår förening som vann denna gång, 
men vi hör till dem som blev nominerade och försö-
ker säkert igen nästa år. Tack till Daniel Lindberg och 
Christina Wallin som skickade in bidrag, ett pris är 
redan på väg till er!

 Vi vill också påminna om att det redan i januari är 
dags att börja planera för de så populära trädgårds-
träffarna i varandras trädgårdar. Det är en av våra allra 
mest uppskattade vår-sommaraktiviteter. Ni som kan 
tänka er en träff hemma hos er denna gång, hör av er 
till programgruppen@hu-bo-tradgard.org eller 0731-
58 85 70 och förmedla gärna om ni redan nu har ngt 
önskemål om månad (eller kanske tom vecka).

Mvh Programgruppen 

 Anna Schelin


