
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap

Trädgårdsbladet no 7. Program för januari-april 2009  •  No 1-2009 

Hänt sen sist........................
Trädgårdsträffar. 
Utflykt  till LÖTA Trädgårds 
centrum.  
Långsjörundan.  
Besök på Zetas trädgård. 
1000 meter konst.  
Föredrag: Rhododendron 
och Azalea.  
Tävling: Fototävling med  
tema Din trädgård  
Kurs: Höst arrangemang & 
mossklot.  
Föredrag: Blommande 
träd och buskar. 

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

Årets trädgårdsbild 2008
Vinnare Nina Granath som även knep tredje-
platsen, läs mer om vinnarbilderna, sid 12 & 13. 
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ÅRSMÖTE

Måndag 23 mars 

Kl 18:00-21:00
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Ordförande har ordet!
Hej trädgårdsvänner!
Kan ni tänka er att vi - Huddinge Botkyrka trädgårds-
sällskap firar 5 års jubileum snart.
Jag vill verkligen tacka de entusiaster som den 31ja-
nuari 2004 stannade kvar...
Under årens lopp har vi ordnat massor med aktiviteter, 
vi har lärt oss så mycket och vi har blivit flera och alla 
vi är mer eller mindre trädgårdstokiga.
Att trädgårdsintresset har ökat i hela landet, det kan vi 
vara överens om, alla trädgårdsmässor runt om i landet, 
alla trädgårdsböcker som kommer ut varje år och alla 
nya medlemmar i vår förening.
Enligt senaste notering är vi 256 medlemmar.   
GRATTIS!
Och för att inte prata om de trädgårdsdesigners och 
föreläsare, som brinner av att få berätta om sin syn på 
trädgård och designa just din trädgård. Vi har under årets lopp haft många stora berättare, som 
Kajsa Eiwort, ”Balkong & uterum”, Anders Olofsson, ”Ros specialisten”,  Hannu Sarenström, 
”Trädgårds romantik”, och Kerstin Engstrand, ”Latmans trädgård”.
Till årsmötet 2009 blir cirkeln sluten - Gunnel Carlson och Ola Bixo är här igen. Gunnel kom-
mer att prata om glädje och upplevelse i trädgården. Och Ola vår speciella gäst, han som sådde 
fröet hälper oss med att fira våra 5 år.
Ibland ställer jag frågan till mig själv, varför är jag med i föreningen? Vill jag lära mig något 
nytt, skapa, uppleva, få vänner som är intresserad av trädgård, listan blir lång och svaret blir  JA 
på allt. Det är något speciellt med trädgård, det är svårt att med bara med några ord säga vad det 
är, men trädgården har blivit som min vän, som man kan prata med, prata om, bara vistas i, så 
mycket man vill, den säger aldrig – Jag har inte tid med dig.
Jag tror att vi växer lika mycket med trädgården som trädgården växer med oss. Vi åker land och 
rike runt för att få titta på trädgårdar, vi beställer frö och sticklingar runt om världen för att kunna 
testa, prova och uppleva något extra.
Till sist, vill vi i styrelsen och programgruppen veta varför du är med i vår förening, vad du vill 
lära och förväntar dig av föreningen i dag och i framtiden.
Med detta programblad får du en enkät, där vi ställer några frågor och vi vill att du svarar på 
frågorna och skickar ditt svar i bifogat kuvert.
Vi ska fira föreningens 5 årsdag, hela året, det ska bli 5 st aktiviteter som är GRATIS för våra 
medlemmar.
Och till sist vill jag önska er alla medlemmar, styrelse och programgruppen en 
God Jul & Gott Nytt År, vi ses snart… 

Hälsningar från Tuula 



Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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Mars 2009

1 S

2 M Foto för nybörjare 4. 19:00 10

3 T

4 O

5 T Mässa i Kista . Rum & träd-
gård  
Frömingel 19.00

6 F

7 L

8 S

9 M Foto för nybörjare 5. 19:00 11

10 T

11 O

12 T

13 F Sista anm dag.  
Föredrag  av Gunnel Carlson.

14 L

15 S Keramikkurs 1. 10.00

16 M 12

17 T

18 O

19 T

20 F

21 L

22 S

23 M Föreläsing Gunnel Carlson 
18-19.45 
Årsmöte, 20:15 
Fotoutställning

13

24 T

25 O

26 T Mässa Älvsjö,  
Nordiska trädgårdar

27 F

28 L

29 S

30 M 14

31 T

April 2009

1 O Sista anm dag Ympkurs

2 T

3 F

4 L

5 S Keramikkurs 2. 10.00

6 M Påsklov 15

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L

12 S

13 M Sista anm dag Fuchsia före-
läsningen

16

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L Ympkurs 10:00-17:00

19 S Kurs. Vackrare dukning med 
blommor och grönsaker. 19:00

20 M 17

21 T

22 O

23 T Föreläsning: Fuchsiakväll 
19.00-21.00 

24 F

25 L

26 S

27 M 18

28 T Keramikkurs 3. 18.30

29 O

30 T 



Sid 5

Måndag 26 januari 2009
Fotokurs för nybörjare 
19:00-21:00 

En kurs för dig som vill lära dig mer om din kamera. 
Oberoende om det är en kompaktkamera eller en system-
kamera som du har. Kursen går i cirkelform och vi lär oss 
tillsammans.
Vi går igenom en teoretiskt del först om kamerans uppbygg-
nad och dess funktioner. Varför bilden blir som den blir. Vi 
träffas 5 gånger. Avslutning sker med en fotoutställning som 
kommer att hållas på årsmötet. Kursen har inte som ambition 
att vi ska bli några super fotografer men vi ska förstå  alla 
rattar, symboler och benämningar som finns på din kamera.
Vi kommer att titta på olika enkla 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: 150:- exkl tillkommande kurslitteratur till självkostnad.
Plats: Jägerhorns väg 8 Kungens Kurva
Sista anmälningsdag: 16 januari 2009,  OBS max 10 deltagare.

Fotoutställningen ”Älskade 
Trädgård - vårkänslor och 
trädgårdsdrömmar” 
visas på Folkets Hus i 
Huddinge mellan den 
11 februari och den 2 
mars. Fotona som delvis 
är tagna i Huddinge av 
Nina Granath från HuBo, 
visar vårens efterlängtade 
blommor och spirande 
grönska tillsammans med 
trädgårdstilleben och 
vackra ting som ger läng-
tan till varmare dagar.

TIPS 
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Onsdag 18 februari 2009 Träd-
gårdens rum19:00- 2030 
Ett föredrag med Eva Björkström.   

Vad är ett rum i en 
trädgård? Finns tak och 
golv? Hur bygger man 
väggarna? Hur kan olika 
rum se ut, skillnader 
och utseenden, växt-
val och färger? Många 
frågor som du får svar 
på ikväll. 

Eva Björkström berättar 
hur man bygger upp en 
trädgård i olika rum för 
att sedan inreda med 
blommor och färger. Vi 
får massor av tips och 
idéer från Evas egna bil-
der och avslutar kvällen 
med fika.

Välkomna till en inspire-
rande kväll!

Eva Björkström är en 
konstnär, trädgårdsdesigner och trädgårdshistoriker med en 
fantastisk trädgård i Storängen, Nacka, som ofta förekom-
mer i magasin och trädgårdsböcker. Under kvällen kommer 
en intresselista finnas för de som vill besöka hennes träd-
gård senare i vår, då föreningen inbjuds till en gemensam 
visning. (Kostnad för detta och datum får vi återkomma 
med.)

Kostnad: 70 kr medlem, 150:- icke medlem. Fika finns att 
beställa på plats för 30 kr!  
Plats: Folkets Hus  
Sista anmälningsdag: 8 februari

HUBO Besöker Löta trädgård 

8 personer som hittade 
dit och lyssnade på Göte 
Boberg som berättade om 
rosens historia och litegrann 
om hur man gör en ros. Vi 
fikade och sedan gick vi runt 
och valde ut rosor att köpa 
med oss hem.

Fotograf: Bo Olsen

Något att minnas!

Fotograf: Anneli Brandt

Fotograf: Anneli Brandt

Fotograf: Anneli Brandt
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Mars 2009 
Tors 5 mars Frömingel 
Kl: 19.00-21.00 

 Nu börjar det bli dags att planera sådden inför somma-
ren. Välkommen att mingla med andra trädgårdsvänner, 
bli inspirerad, köp, byt eller sälj fröer. Precis som förra 
året tar alla 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: Rådsvägen 7H, Huddinge Gymnastikförenings 
kansli. Egen ingång till vänster om porten 7H
Sista anmälningsdag: 26 februari

Söndag 15 mars Keramikkurs kl10.00
Ämne: 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.
Sön 15mars kl:10,00-15,00 knådar vi. 
Sön 5 april kl:10,00-13,30 putsar och glaserar vi. 
Tis 28 april kl:18,30 Hämtar vi våra föremål
Vår ledare ombesörjer bränningen.
Frågor besvaras av  Maria Rönnlund tel 08-668 28 41 
alternativt, maria.korell@glocalnet.net  
Kostnad: 450 kr + 40:- / kg lera. 
Plats: Forelltorget 4 Huddinge C. Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler. 
OBS Max 10 deltagare. Meddela namn, postadress, tele-
fonnr. och person.nr. (krav från folkbildningsförbundet) 
vid anmälan, inbetalningskort skickas hem i förväg.
Sista anmälningsdag: 8 februari,

TIPS 

Fotograf: Anneli Brandt

Fotograf: Anneli Brandt

Årets första trädgårdsmässa 
med inspiration och för-
säljning av allt som man 
behöver i sin trädgård.  
Kistamässan 5-8 mars.  
www.kistamassan.com

Härliga pelargoner! 
Skogås bibliotek 
Onsdag 18 mars 18.30

Nina Granath är initiativ-
tagare till tävlingen ”Årets 
trädgård 2008” i Huddinge.
Blommor är ett av hennes 
stora intressen. Kom och 
låt dig inspireras av Ninas 
föredrag om pelargoner. 
Under kvällen finns möjlig-
het att köpa sticklingar. 
I samband med föredraget 
har Nina Granath en fotout-
ställning i ämnet på Skogås 
bibliotek under perioden 
16-28 mars.
Fri entré men biljett krävs.
Skogås bibliotek 
Skogåstorget 7-9.  Skogås
Tfn: 535 348 80
E-post: skogas.bibliotek@
huddinge.se

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

Rum & Trädgård
Kistamässan 5-8 mars 2009

Helena Obermüller Wilén, ordförande i Svenska Rhododendronsällskapet. föredragshållare den 3 oktober 2008 
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Mars 2009 
Månd 23 mars Trädgård, en  
passion för livet. kl 18:00-19:45

Gunnel Carlson, känd som programledare för SVTs Gröna 
rum startades 1996 och är nu aktuell med Gunnels gröna, 
den nya programserien på SVT. Gunnel kommer nu på 
besök till oss och berättar 
om sin passion 
Gunnel har skrivit flera 
böcker, och  har gjort 
utställningen ”Gunnel 
i Trädgårdens Tempel” 
i Göteborgs botaniska 
trädgård. 
En liten tillbaka blick.
I januari 2004 var 
Gunnel Carlsson här i 
Huddinge och höll ett 
föredrag, som avrundning 
höll Ola Bixo från riksförbundet Svensk Trädgård ett litet 
föredraget om hur Svensk trädgård fungerade med lokal-
föreningar mm.
När Folkets Hus tömdes stannade några entusiaster kvar 
och tog beslutet att nu ska det ske - bildandet av ett lokalt 
trädgårdssällskap ”Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap” 
blev ett faktum och bildades den 4 februari 2004 
Idag - 5 år senare är Gunnel här och firar med oss,  för-
eningens 5 års dag och han som sådde fröet - Ola Bixo är 
med. Idag arbetar Ola på Studiefrämjandet här i Stock-
holm men som alla trädgårdsintresserad vill han se sina 
frön växa. Gunnel kommer att prata om “Trädgård – en 
passion för livet”  dvs. hur man blir trädgårdstokig, och 
vad det leder till. Det handlar också om trädgårdar i värl-
den, trädgårdsmästare, favoritväxter och dylikt. Kort sagt 
det ska handla om allt som är kul med trädgård.
I samband med årsmötet bjuder trädgårdsföreningen alla 
sina medlemmar på föredraget med Gunnel Carlson.  
Plats: Folkets Hus Huddinge, stora salen. 
Sista anmälningsdag :13/3 
Kostnad: Gratis för medlemmar. (100:- för icke medlem-
mar)  För dig som tecknar medlemsskap samtidigt går 
hela familjen in gratis.  
Ps.. Vi bjuds på fika & tårta innan årsmöte !!!

Igelkottstillverkning

Långsjörundan
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Kallelse till årsmöte i Huddinge Botkyrka 
Trädgårdssällskap

Måndag den 23 mars 2009 
kl 20.15 – 21.00

Folkets Hus, Huddinge Centrum
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. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Fastställa röstlängd.
6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställa resultat och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Inkomna motioner från medlemmar.
11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret 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.
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April 2009
Söndag 19 april Kl 19.00 
Vackrare dukning med blommor 

och grönsaker.
 Vackrare dukning - lär dig duka vackert med blommor och 
grönsaker, bryt servetter och skapa en bordsuppsats.  Jag 
visar 4 olika dukningar med olika tema, färger och blom-
mor, lär dig bryta servetter och arrangera en bordsuppsats 
med oasis. 
Vi jobbar med tyger, ljus, servetter, färska blommor, grön-
saker och frukt efter säsong.  
Kostnad:150 kr. Max 10 deltagare 
Plats: Meddelas senare. 
Sista anmälningsdag: 9 april. 
 
Lördagen 18 april Ympkurs.  
10.00-17.00
Lär dig ympa in nya sorter i gamla fruktträd och att skapa 
helt nya träd 
Håkan Svensson som i många år har varit ansvarig för Ju-
litas äppelgenbank, kommer och lär oss att ympa. Vi kom-
mer att använda äppelträd under kursen, men kunskaperna 
du får med dig går sedan att applicera på andra träd och 
buskar i din egen trädgård. Du behöver inte ha några egna 
fruktträd för att gå kursen. Du får göra ett eget äppelträd 
att ta med hem. Ett familjeäppelträd med flera inympade 
sorter kostar från 500:- och uppåt i plantskolorna.  
Kursdagen ser ut så här: 
• Teori kring ympning 
• Vi övar ympning och snitt på pinnar inomhus 
• Vi går ut och ympar i träd  
•  Deltagarna får göra ett eget träd 
Håkan Svensson har med sig grundstammar och ymp ris av 
ett flertal bra äppelsorter till försäljning på plats. Grund-
stam kostar ca 25:-. Det går även bra att själv ta med ymp 
ris om man vill det.   
Kostnad:300:- medlemmar i Huddinge Botkyrka träd-
gårdssällskap samt andra föreningar anslutna till Riksför-
bundet svensk trädgård, 500:- icke medlemmar.
Plats: Meddelas senare 
Sista anmälningsdag: 4 april 2009 

TIPS 
Nordiska Trädgårdar 26-29 
mars 2009 

Barnsligt roligt - närodlad 
växtkraft hela livet” är 2009 
års tema på Nordens största 
trädgårdsmässa. Nordiska 
Trädgårdar på Stockholms-
mässan i Älvsjö har i snitt 
55-60 000 speciellt träd-
gårdsintresserade besökare i 
alla åldrar och från hela Sve-
rige. 400 utställare varav ca 
40 trädgårdsföreningar/orga-
nisationer och 10 - 15 skolor 
med trädgårdsutbildning 
deltar. Trädgårdsmässan går 
i Stockholmsmässans A-hall 
och i B-hallen. 150 öppna 
föredrag och 5 seminarier 
under 4 dagar. 

Narcisser på Sofiero  
Fredag 10 april -  
söndag 10 maj 
Tid:  11:00 - 17:00 

Mer än 260 sorter historiska 
och moderna narcisser i 
blom visas i orangeriet 
på Sofiero. Beställ tid för 
kostnadsfri guidning för din 
utflyktsgrupp eller träd-
gårdsförening. Möjlighet att 
köpa sällsynta narcisser i 
blom eller beställa lökar för 
höstleverans. 

Adress:  
Sofiero Slott Orangeriet 

Ort:  Helsingborg 

Läs mer:  
www.narcissochtulpan.se 
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Torsdag 23 april  Fuchsiakväll 
19.00-21.00

Välkommen till en 
kväll med fuchsiaex-
perten Kenneth Nilsson 
- även känd från Allt om 
Trädgårds frågespalt. 
Fuchsian, den tåliga 
och vackra sommar-
blomman som gil-
lar regn och skugga. 
Egentligen är fuchsian 
flerårig och kommer 
ursprungligen från 
höga regntyngda berg 
i Sydamerika och Nya 
Zeeland, den övervintrar gärna i Sverige med rätt förutsätt-
ningar och finns i en mängd olika färger och former.
Kenneth tar med sig plantor och visar ur sin egna samling 
så nu har du chansen att få svar på alla din frågor om den så 
omtyckta blomman. Han har även ett stort antal sticklingar 
med sig till salu så glöm inte plånboken! Efter föredraget 
fikar vi och umgås en stund.
Kostnad: Gratis för medlemmar,  100 kr icke medlemmar, 
fika går att beställa på plats för 30 kr. 
Plats: Folkets Hus 
Sista anmälningsdag:13 april

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

Torsd den 2 april kl 19.00
Trädgårdsläge med Maria 
Arborgh och Sanna Hultin 

Scenen Reflekt f.d. Cen-
trumkyrkan, Karin Boyes 
backe 4-6 Insläpp kl 18.30
Maria och Sanna känns igen 
från programmet Söderläge 
i SVT. Nu driver de en fö-
reläsningsserie tillsammans 
och visar bildspel, berättar, 
svarar på frågor, allt för att 
inspirera mer inom växtlig-
hetens skötsel och utform-
ning. Nu kommer våren till 
Huddinge!
Servering av smårätter, öl, 
vin och kaffe.
Entrè 150 kr, 75 kr för 
studenter med studentlegiti-
mation.
Biljetter bokas på www.
huddinge.se/boka eller på 
tfn 535 300 00 eller kan 
köpas direkt hos Information 
Huddinge i Kommunalhuset, 
Kommunalvägen 28

TIPS 

Höst på Gotland

Fotograf: Gunnar Ranebäck
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Fototävlingen avgjord
Nu är fototävlingen avgjord! Här presenterar vi resultatet. Fem personer skickade in totalt 
34 bilder. Av dessa valde juryn ut tio bilder som det gick att rösta på via hemsidan samt vid 
arrangemanget 1000 meter konst. Totalt röstade 76 personer och av dessa drogs en vinnare 
som fick en trädgårdsbok
Vinnare i tävlingen blev Nina Granath med fotografiet ”Trädgårdsgrinden”. Bakom den fina 
vita grinden döljer sig allas vår dröm om en paradisträdgård, tycker ni inte? 
Maria Timashans Blommar tidigt har också en känsla av förväntan över sig – den lilla gula 
tussilagon tittar upp ur snön som ett periskop och talar om att nu är våren kommen! 
Nina Granath knep även tredjeplatsen med sitt lilla bi. En sekund av en sommar.
De digitala fotoramarna som delades ut som första och andra pris i tävlingen sponsrades av 
LOTS Security AB. Vinnarbilden kommer att tryckas som föreningens egna vykort som ni 
sedan kommer att 
kunna köpa vid 
träffar och före-
drag.
Vi tackar alla som 
skickat in bilder 
och röstat, samt 
vår sponsor LOTS 
Security AB.
Vänliga hälsningar
Fototävlingsgrup-
pen 
Maria Danielsson, 
Sylvia Lindholm  
Eva Gäfvert

1:a Pris
”Trädgårdsgrin-
den”
Fotograf: 
Nina Granath
1 :a pris: 
Digital 8” fotoram, 
t-shirt, vykort
Röstfördelning 
16 röster, 21 %
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2:a pris
”Blommar tidigt”
Fotograf: 
Maria Timashans
2:a pris  
Digital 7” fotoram
Röstfördelning 
14 röster, 18 %

3:e pris
 Biet i den gula blomman
Fotograf 
 Nina Granath
Pris 
 trädgårdsbok
Röstfördelning 
 8 röster, 11 %
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Björkstigen 6  • 141 44 Huddinge  •    tel: 0705-200 300
www.njutatradgardsdesign.se

Vi lämnar 10 % rabatt till medlemmar i 
Hu-Bo Trädgårdssällskap  under 2009

Njuta 
Trädgårdsdesign

Friskvårdskonsult Ewa Nyström

Massage
Helkroppsmassage 50 minuter 550:-

medlem i Hu-Bo Trädgårdssällskap 100:- rabatt
Tidbokning tel 070 275 09 61

Jennys
frön & sån’t 

Frönyheter från 
Plants of Distinction 

hittar du hos

www.fron-och-sant.se
Perenner, sommarblommor, grönsaker med 
det lilla extra. Såråd på svenska. Fraktfritt 
över 200:- för medlemmar! Ange kod ”medlem” 

Bildpotpurri från 1000 meter konst! Augusti-September
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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 Gäfvert 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.se

Ledamot:  Nina Granath 070-575 40 09 nina.granat@bredband.net

Suppleant: Maria Rönnlund 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: Anna Lena Zetterström 08-711 47 56

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

Helena Perlow

Christina Åkerblad

Maria Rönnlund

Bibbi Leiner

Nina Granath

Tuula Ranebäck

Kerstin Hörnsten

Anneli Brandt

Jenny Wik Norling

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk träd-
gård).  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
Då föreningens sändlista fortfarande ligger på min privata dator så vill jag uppmana alla er som ännu 
inte brukar få infomail av mig, att skicka er mailadress till:  a.schelin@telia.com  
Vi har i nuläget inte möjlighet att skicka ”info-mail” från vår anmälningsadress, så även om ni har an-
mält er till ngn aktivitet per mail till vår anmälningsadress, så måste ni förmedla mailadressen till mig 
om ni vill stå med på vår sändlista!       Hälsar programgruppen / Anna Schelin
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org 
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Augusti-September



Från Programgruppen
Hej alla medlemmar, liksom även förra året så undrar 
jag vilken årstid det är just nu, är det vår, höst eller 
vinter?  Klimatet lär spela oss spratt framöver i miljö- 
och klimatförändringens tid… 
Det vi vet är att det nu är mysigt att tända ljus i mörk-
ret och snart när ” julhetsen” som några av oss kanske 
upplever, har lagt sig, ta fram vårens frökataloger och 
bläddra, drömma sig bort och kanske beställa hem 
några nya små rariteter. För snart är det faktiskt dags 
att börja fröså de tidigaste sorterna. 
Om man (som vanligt) råkar köpa på sig för många 
fröer så passa på att pricka in vår frömingel träff i 
almanackan, för då kommer andra likasinnade, och vi 
medlemmar kan sälja/ köpa/ byta fröer med varandra, 
samt kanske viktigast av allt, få en pratstund och fika 
lite och mingla runt med andra trädgårdsintresserade!
I programbladet ni nu håller i er hand så hittar ni 
aktiviteter från januari – april som ju är lite av en 
”viloperiod” vad gäller utomhus-aktiviteter, men det 
finns ändå en hel del till ert förfogande. Hoppas ni fin-
ner något som intresserar er även i detta programblad. 
Annars gäller som vanligt att ni hör av er med egna 
förslag på aktiviteter som ni vill att vi ska arrangera! 
programgruppen@hu-bo-tradgard.org

Bilder och en del reportage från redan genomförda ak-
tiviteter under året som varit kan ni se på vår hemsida. 
www.hu-bo-tradgard.org 

GOD JUL och ett riktigt GRÖNT NYTT 2009!
Önskar Programgruppen genom Anna Schelin


