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Hänt sen sist!
Fotokurs, Keramikkurs.
Fotoutställning.
Föreläsning:
 Trädgårdsrum. 
Gunnel Carlson.
Frömingel.
Årsmöte.

 
Att i gemenskap odla 
trädgårdsintresset under 
trivsamma former, verka 
för ökad kunskap samt sti-
mulera trädgårdsintresset i 
regionen.

Rekord!
94 deltagare på vårt 
årsmötet och 5 års  
jubileumet!
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Ordförande har ordet!
Hej Trädgårdsvänner!

Det har hunnit bli en riktig varm och skön vår. 
Vi har hunnit fira föreningens 5 års jubileum med Gunnel 
Carlson precis som för 5 år sedan när vi startade vår fören-
ing. Denna gång var temat ”Trädgård en passion för livet” 
hon visade många fina bilder från olika delar av världen. 
Hon ger inspiration med sitt trevliga och jordnära sätt som 
bara hon kan. Vi kunde se att odlarglädjen finns i många 
delar av världen.

 Firandet av vårt 5 års jubileum ska fortsätta hela året, vi har  
4 st gratis föreläsningar kvar att njuta av.  Jag ser redan fram 
emot höstens aktiviteter,  - Men först ska jag njuta  av våren 
och hela sommaren.

Många av er besökte Nordiska mässan i Älvsjö, man kan inte låta bli. Jag var där, såg de 
fina utsmyckningarna med azaleor, pelargoner, tulpaner och ranunkel. Fullt med försäljare, 
blommande syrener, det luktade och kändes vår. 

Besökte Riksförbundets  monter, de hade medelhavet som tema.  
Elisabeth Svalin berättade att de får många frågor om hur man sköter växter och träd från 
medelhavet. Man har därför tagit fram skötselråd för växter och träd från medelhavet, kan 
beställas från vårt riksförbund. 

Våren  och sommaren kommer att bli på många sätt väldigt aktiv och händelserik. Plane-
ringen för tävlingen Årets trädgård är i full gång, många av er har anmält sig till arbetsgrup-
pen som  kommer att besöka alla nominerade trädgårdar, för att välja ut 10 semifinalister.  
Det var så roligt förra året när vi fick besökte alla dessa fina trädgårdar, jag fick se och upp-
leva många olika trädgårdar och träffa dessa fantastiska mäniskor. 
Det ska bli spännande, jag ska ta vara på Gunnels råd, att åka runt och titta in i andras träd-
gårdar och härma det jag tycker är fint, ta med mig det till min egen trädgård. 

Nästa helg är jag en av de 33 personer från olika föreningar som ska närvara vid Riksför-
bundets fullmäktige mötet som kommer gå av stapel i Norrtälje. Jag rapporterar senare hur 
det gick.

Jag har även bestämt att min trädgård ska få lite mer uppmärksamhet än förra året. Vi har 
många projekt på gång men jag hoppas att vi ska kunna avsluta några av dem, kanske det är 
dammens tur att bli klar, men jag tror att innan allt är klart behövs lite råd av DammOlle på 
Garden Aquatica. Gunnar har lovat ordna flera sittplatser i trädgården, så att jag får möjlighet att 
sitta och njuta på flera platser i trädgården. Självklart ska jag ta semester, den här året är resmålet 
Finland, det blir syskonträff i Sotkamo.   
Vi syns säkert på någon aktivitet om inte, ha en trevlig sommar. 

Trädgårdhälsningar från Tuula



Maj 2009

1 F  

2 L

3 S

4 M 19

5 T Sista anm.dag ”Trädgårdar i 
Europa”

6 O

7 T

8 F

9 L

10 S Plantera i en stol 14.00

11 M 20

12 T Trädgårdar i Europa 19.00

13 O

14 T

15 F

16 L Trädgårdsträff 

17 S

18 M Trädgårdsträff 19,00 
Sista anm.dag ”Skillebyholm”

21 

19 T

20 O

21 T Kristi himmelsfärdsdag

22 F

23 L

24 S

25 M Sista anm.dag för utställare till 
”växtloppis” 

22

26 T

27 O Besök på Skillebyholm 18,00

28 T Trädgårdsträff 19,00

29 F

30 L Pingstafton

31 S Pingstdagen

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 Långfredag

11 L Påskafton

12 S Påskdagen

13 M Annandag påsk

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 Huddingedagarna

Trädgårdssällskapet deltar

25 L

26 S

27 M 18

28 T Keramikkurs 3. 18.30

29 O

30 T Sista anm.dag ”Plantera i stol



Sid 4

Juni 2009

1 M Sista anm.dag ”Bergianska 
trädgården”

23

2 T Trädgårdsträff

3 O

4 T

5 F

6 L Växtloppis

7 S

8 M 24

9 T Bergianska trädgården 18.00-
19.00

10 O

11 T Trädgårdsträff 19.00

12 F

13 L

14 S

15 M Trädgårdsträff 19.00 25

16 T

17 O

18 T

19 F Midsommarafton

20 L

21 S

22 M 26

23 T Trädgårdsträff. 16.00 & 19.00

24 O

25 T

26 F

27 L Visning av finalträdgårdarna i 
Årets trädgård Huddinge

28 S Prisutdelning vinnare Årets 
trädgård. Zetas 13.00 

29 M Trägårdsträff 19.00 27

30 T 

Juli 2009

1 O Semester

2 T

3 F

4 L

5 S

6 M 28

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L

12 S

13 M 29

14 T Kronprinsessans födelsedag

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S

20 M 30

21 T

22 O

23 T

24 F

25 L

26 S

27 M 31

28 T

29 O

30 T

31 F
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Augusti 2009

1 L

2 S

3 M 32

4 T

5 O

6 T Trädgårdsträff

7 F

8 L

9 S

10 M 33

11 T

12 O Trädgårdsträff

13 T

14 F

15 L

16 S

17 M 34

18 T

19 O Trädgårdsträff

20 T Sista anm.dag Betonggjutning

21 F

22 L

23 S

24 M 35

25 T

26 O

27 T

28 F

29 L Betonggjutning

30 S 

31 M 36

September 2009

1 T

2 O

3 T

4 F

5 L

6 S

7 M 37

8 T

9 O

10 T

11 F

12 L

13 S

14 M Fotokurs nybörjare info nästa 
Trädgårdsblad

38

15 T

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S

21 M 39

22 T

23 O

24 T

25 F

26 L 1000 meter konst HUBO deltar

27 S

28 M 40

29 T

30 O
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April 2009 
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 ympris 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 

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. Nina 
Granath visar 4 olika dukningar med olika tema, färger och 
blommor, lär dig bryta servetter och arrangera en bords-
uppsats 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.

SM i fågelholksbygge 
2009
Funkis för finkar, småhus för 
mesar eller varför inte en 
trea till traktens talltitor. 
Intresset var stort för SM i 
fågelholkar vid Trädgårds-
mässan i Älvsjö den 26–29 
mars. Sågbäcksgymnasiet 
har tagit initiativ till täv-
lingen och bjudit in gymna-
sier från hela landet.  Det 
blev succé! Hela 44 skolor 
runt om i Sverige har anmält 
sig till tävlingen där den 
bäst designade fågelholken 
vinner. 

– De bidrag vi fått visar prov 
på stor idérikedom. Det var 
kul att gå längs raden av 
holkar på mässan i Älvsjö 
eftersom vi redan i inbjudan 
premierar humor. Det blir 
en riktig upplevelse för alla 
som har pippi på fågelhol-
kar, säger Figge Olsson, 
bygglärare på Sågbäcksgym-
nasiet.

Vem vann?  Se sidan 16

Överblick över de deltagande 
fågelholkarna.
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Torsdag 23 april  Fuchsiakväll 
19.00-21.00

Välkommen till en kväll med 
fuchsiaexperten Kenneth Nils-
son - även känd från Allt om 
Trädgårds frågespalt. 

Fuchsian, den tåliga och vackra 
sommarblomman som gillar 
regn och skugga. Egentligen 
är fuchsian flerårig och kom-
mer ursprungligen från höga 
regntyngda berg i Sydamerika 
och Nya Zeeland, den övervintrar gärna i Sverige med 
rätt förutsättningar 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

Scenprogram  
Huddingedagarna

Fredag 24 april

12.00  Huddingedagarna  
öppnas av kommundirektör 
Vesna Jovic

12.20  Kulturskolans världs-
ensemble

13.00  Dansuppvisning av 
elever från Kvarnbergs-
skolan 

Cheerleading, ”Annorlunda 
dansmedley” och ”Att få 
vara sig själv”. 

14.00  Pensionskären En 
glad ton.

15.00 Huddinge Square 
Swingers

Lördag 25 april

11.00 Uppvisning av Friskis 
& Svettis

11.30 Move Star uppvisning 
av dansgrupp från ABF

12.00 Tal av Malin Daniels-
son ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden

12.20 Pris till årets bästa 
utställare

13.00 Nanne Grönwall bju-
der på sina största hits med 
efterföljande skivsignering

14.00 Dansuppvisning av 
Korpföreningen Sportis

14.15 Dansuppvisning av 
Finska föreningen

 Bosse Rappne föreläser om 
JORD - GÖDSEL - KOMPOST 
28 april 17:00 - 20:00  
Bosse Rappne förespråkar ett naturalistiskt trädgårdsideal 
där han vill att naturen ska få sköta sig själv så långt det 
är möjligt. Genom att vårda och underhålla jorden får du 
friska och långlivade växter utan att använda konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel.

 Läs mer om Bosse Rappnes föreläsning på vår hemsida! 

Datum:  Tisdag 28 april  Tid:  17:00 - 20:00 

Adress: Slottsträdgården Ulriksdal  Ort:  Solna 

Läs mer:  http://www.rappne.nu 

TIPS 

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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Maj 2009  
Söndag 10 maj Plantera i en stol    
Kl 14.00

Ett antal härliga gamla stolar används till att plantera 
perenna växter i och du får en ovanlig och vacker prydnad 
till din trädgård/uteplats. Deltagarna får välja varsin stol 
och tillsammans planterar vi i hönsnätskorgar som sedan 
pyntas på valfritt sätt med stenar, grenar eller annat.  

I priset ingår ett antal olika växter, blomjord, pynt samt 
kaffe och hembakat. Medtag egna trädgårdshandskar och 
planteringsspade.

Välkomna till en trevlig pysseldag! 

Kostnad:250:- per deltagare och då ingår stolen, plantor, 
kaffe mm, max 10 pers.

Plats: hemma hos Nina på Dalhemsvägen 17 i Huddinge 
(Bakom Huddinge Centrum)

Sista anmälningsdag:30 april

12 maj Trädgårdar i Europa
Restips inför sommaren Kl 19.00- 21.00

Om man vill lämna sin egen trädgård i sommar kommer 
här många matnyttiga tips från två av våra medlemmar, 
Carina och Janne. De har rest mycket i Europa och tipsar 
om besöksträdgårdar, plantskolor och mycket mer i Eng-
land, Holland och Danmark.

Kostnad: Gratis för medlemmar, 50 kronor för icke med-
lemmar. Fika går att beställa på plats för 30 kronor.  

Plats: Folkets Hus, Huddinge Centrum

Sista anmälningsdag: 5 maj

Fotograf: Nina Granath

En bild från en okänd trädgård i 
Europa. 

Dessa engelsmän, ”lagom” är inte 
deras starka sida.
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Trädgårdsträff Lördag 16 maj 
hos Inger Andersson  Kl. 11.30
Orrspelsvägen 35,  Bromma  

Vi har möjlighet att besöka Willab Garden, Kl 14.00 
-15.00 Ranhammarsvägen 29 (Ulvsunda ind omr)

Föranmälan senast 9/5 så att vi vet hur många som 
kommer med till Willab. Där får vi guidning med deras 
personal som också berättar om främst bevattningssystem 
i växthus samt svarar på våra frågor.

Vår tomt i Bromma är en klassisk Brommaträdgård på ca 
550 kvm. Kuperad med berg i dagen. Det är mest lerjord 
och mer mossa än gräs men det tycker i och för sig vi om, 
alltid grönt och lättskött. Vi har byggt en större altan som 
omgärdas av syrén och schersmin. Ett litet växthus har vi 
investerat i sen förra året. Jättekul tycker vi, denna vinter 
kunde kamelian blomma för fullt och även oliven fick 
behålla bladen. Vi är inne på att ev bygga en ny trapp på 
baksidan som ska gå ner mot berget, årets projekt som vi 
gärna tar tips på! Har en önskan om en liten damm men 
har inte riktigt fått till detta. Förslag mottas!  Efter snart 9 
år med denna tomt så börjar vi inse vad som trivs och inte 
trivs. Man vill ju gärna ha allt från grönsaksland, rosor, 
vintergröna växter osv. Det bästa av allt är att det alltid 
finns något att sätta spaden i. Medtag lunchmatsäck att äta 
hos Inger, välkomna! 

Trädgårdsträff Måndag 18 maj hos  
Gert och Lena Hamnell kl 19.00
Merkuriusv. 30, Huddinge

Vår tomt på 1600 kvm är en fd skogbacke med ständigt 
pågående projekt. Vi har ett stenparti med en naturdamm, 
här finns även torvpartier under uppbyggnad, trädgårds-
land och ett litet växthus för de ätliga odlingarna. Under 
våren ska vi förhoppningsvis ha byggt en ny kallkompost 
som komplement till varmkomposten. Vi roar oss med 
små installationer som bi-bon eller pilflätningsobjekt.

Vi har bitvis utsikt över Flemingsbergsvikens våtmarks-
område där det finns vackra promenadvägar för den som 
orkar/vill. Välkomna!

M
odeinspiration från N

ordiska Trädgårdar
M

an tager vad m
an haver!

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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Onsdag 27 maj kl. 18.00–20.00 
Besök på Skillebyholm
Följ med till Skillebyholm, ett biodynamiskt cen-

trum för odling och näringsfrågor.

Skillebyholm ligger utanför Järna samhälle söder om 
Stockholm. Gården omfattar 53 hektar åker, trädgård, hag-
mark och skog. Landskapet präglas av den sörmländska 
skärgården. En stor ekhage sträcker sig ner till en vik av 
Östersjön och genom löv- och barrskogen slingrar skogs-
stigar. Trädgården består av grönsakodling på friland och i 
växthus, örtagård, blomsterodlingar och en park. Lantbru-
ket har djur, odlar vall och brödsäd. 

Trädgårdsmästare Thomas Luthi kommer att guida oss 
genom trädgården och bl.a. visa oss och berätta mer om 
kompostering. Thomas besökte oss förra året och gav oss 
en mycket uppskattad föreläsning om kompostering.

Har vi tur kommer gårdsbutiken att hålla öppet där vi har 
möjlighet att handla råvaror från odlingarna, plantor mm. 

OBS! Max 30 st deltagare  
Färdsätt: Vi tar oss dit med egna bilar. Meddela vid an-
mälan om du har ledig plats i bilen eller önskar åka med 
någon annan så försöker vi om möjligt samordna. 

Kostnad: Entréavgift 75;-/person som betalas vid an-
komst

Plats: Skillebyholm, utanför Järna

Sista anmälningsdag:18 maj
Trädgårdsträff Torsdag 28 maj hos  
Lena Lang Kl 19.00
Hällebergsvägen 55. Huddinge

Vår trädgård är en liten radhusträdgård. Här finns fåglar, 
ekorrar, rådjur, harar och diverse flygfän att studera och 
ibland reta sig på… Största bekymret är gavelsidan. Hur 
får jag ordning på kompost, soptunna, vedupplag och 
cykelplats. Skulle också vilja ha tips om vad man gör med 
en slänt på baksidan. Den lutar mot nordväst och har en 
jord som cement. Köksland, perenner, fröodlingar, får och 
bin har vi på vårt lantställe, så där finns mycket att göra. 
Bl.a. skall vi göra ett vattenfall till vår damm – kanske har 
någon idéer om detta?! Välkomna!

Årsmötet 

5 initiativtagare belönas av Ola

Gunnel Carlsonoch Ola Bixo

Oroliga blickar, - ska tårta räcka?

Den räckte till alla! 
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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

TIPS Juni 2009 Trädgårdsträff  
Tisdag 2 juni hos Jan och Carina 
Bjärme Palmgren kl 19.00

Blåsippsdalen 6, Trångsund

Vår trädgård ligger på en lätt kuperad tomt, på knappt 
1000 kvm. Det finns trappor och delvis gångar, så det 
är ganska enkelt att ta sig fram. Det är en ung trädgård 
skapad under de senaste åren, delvis en samlarträdgård, 
med framför allt surjords- och stenpartiväxter. Vi har 
några olika trädgårdsprojekt på gång, det senaste är en 
asiatisk-inspirerad del. Till våren kommer vi att fortsätta 
vårt pågående arbete med konstbevattning. Vi har en rela-
tivt tydlig indelning i trädgården. Vi sår en hel del växter 
själva, men köper också en hel del plantor från trädgård-
samatörer och olika plantskolor. Eftersom trädgården 
ännu inte är klar har vi några större arbeten på gång vilket 
innebär att några delar av tomten inte är färdiga eller 
planterade. Välkomna!

Lördag 6 juni förra årets succé - 
Växtloppis 13.00- ca 15.00
Finalisterna Å.T. presenteras kl 14.00
Välkommen att handla & sälja växter på vår växtloppis! 
Även i år är växtloppisen öppen för allmänheten, som får 
komma och handla. Enbart medlemmar får sälja. Du säljer 
egna sådder, sticklingar, delade perenner mm. Växterna 
bör vara märkta med växtnamn. Det kostar 2 stycken 
plantor för dig som vill sälja, som lämnas till föreningens 
bord innan start.

Försäljarna kommer klockan 12.30 och dukar upp. Ta 
med eget bord eller backar om så önskas, samt lappar med 
namn och prisinformation

Kostnad:  2 stycken plantor. Lämnas till föreningens bord 
Det kostar inget att komma och handla.

Plats: Café Nytorp. Gamla Stockholmsvägen 89, mellan 
Källbrinks IP och tennishallen. Buss 706 från Huddinge 
station. Eller buss 704 från Fruängen/Huddinge station. 
Följ gångväg mot IP. Ny parkeringsplats för bil finns på 
andra sidan Sthlmsvägen. 

Sista anmälningsdag:1 juni för dig som vill sälja.

Onsdag 13 maj-
Fläta pil med experten 
Christian Erlandsson, en av 
Sveriges främste experter - 
lär dig grunderna i konsten 
på en kväll. 
Du hinner tillverka en 
växtkorn och kan köpa med 
dig mer pil för att fortsätta 
hemma. Studiefrämjandet 
arrangerar. Mer info och an-
mälan på www.studiefram-
jandet.se stockholm. Regnar 
det så är vi inomhus.  
Datum:  Onsdag 13 maj  
Tid:  18:00 - 21:30 Adress: 
Vasaparken framför Studie-
främjandets hus 
Ort: Stockholm  
Läs mer:  http://www.studie-
framjandet.se/stockholm 

Lördag 16 maj
Växtutställning och Växt-
marknad Bergianska   
Trädgårdsamatörerna stäl-
ler traditionsenligt ut sina 
vackraste växter i orangeriet, 
Bergianska Trädgården. 

Utanför anordnar föreningen 
växtmarknad där Du hittar 
både vanliga och ovanliga 
växter, och kanske även 
fyndar en och annan raritet. 
I orangeriets kafé serveras 
smörgåsar och bakverkördag 
Datum,: 16 maj   
Tid: 11:00 - 15:00  
Bergianska Trädgården  
http://www.stastockholm.org  

och Ola Bixo
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Tisdag 9 juni Guidad 
tur på Bergianska  
Kl 18.00 - 19.00

Följ med på guidad visning av Bergian-
ska trädgården i Frescati! 
Bergianska trädgården i Frescati intill 
Brunnsviken i norra Stockholm innehål-
ler över 9000 växtarter och ligger i en 
omväxlande natur. De viktigaste delarna 
är örtkvarteren, den botaniska parken 
med sina insprängda rabatter, Victoria-
huset, Edvard Anderssons växthus samt 
frukt- och bärodlingarna. Vår guide visar 
oss parken samt Victoriahuset. 
OBS! Max 25 st deltagare    
Kostnad: Gratis för föreningens medlem-
mar med anledning av årets 5-årsjubi-
léum. 
Plats: Bergianska trädgården i Frescati 
Sista anmälningsdag:1 juni

Trädgårdsträff Torsdag 
den 11 juni hos Familjen 
Friberg Kl 19.00
Fornminnesvägen 5, Segeltorp

En av finalisterna, och 2008 årets vinnare, 
i tävlingen ”Årets Trädgård”. Trädgården 
blir 10 år nu till våren, Välkomna!

Trädgårdsträff 
Tisdag 23 juni hos Britt & 
Gert Sjöholm  
kl 16.00 & 19.00 
Skymningsvägen 2, Skogås

OBS! Både kl 16.00 och kl 19.00!

Detta är en av finalistträdgårdarna från 
förra årets ”Årets Trädgård-tävling”, ett 
tips är att den även är med på ´Öppen 
Trädgård’  (med tidningen Land), den 
19 juli kl 12-18 mer info finns på  www.
tidningenland.se efter midsommar.  
Välkomna!

Årets Trädgård 2009 
i Huddinge
Mitt under högsommarens allra finaste 
dagar förra året samlades hundratals hud-
dingebor i fem trädgårdar som utsetts till 
finalister i den allra första upplagan av 
tävlingen Årets trädgård i Huddinge. 

En dag som inspirerade många. Hud-
dinge-Botkyrka Trädgårdssällskap letar 
nu efter Årets trädgård 2009. Om du vill 
dela med dig av din trädgård, eller känner 
någon du tycker borde göra det, kan du 
lämna in en nominering.

En arbetsgrupp inom Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap kommer gå igenom och 
besöka de nominerade trädgårdarna för 
att utse tio trädgårdar som går till semi-
final. Därefter kommer en jurybesöka de 
tio återstående trädgårdarna för att utse 
fem finalister. Dessa fem finalister håller 
sedan Öppen trädgård 27 juni och då 
röstar besökande huddingebor fram vilken 
av finalisterna som vinner titeln Årets 
trädgård 2009. 

Vinnaren presenteras 28 juni vid en cere-
moni på ZetasTrädgård. 
Ta chansen att vara med i tävlingen. För-
utom fina priser kan du uppleva några av 
Huddinges allra mest spännande trädgår-
dar.

10 maj: Sista dag för anmälan

6 juni: Finalisterna presenteras vid  
Växtloppis på Café Nytorp

27 juni: Öppen trädgård i finalisternas 
trädgårdar.

28 juni: Vinnaren presenteras på Zetas 
Trädgård

Följ årets tävling på vår hemsida

www.hu-bo-tradgard.org
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Augusti 
Torsdag 6 augusti Trädgårdsträff 
hos Kerstin Thorburn kl 19.00

Strandvägen 12, Uttran 
Vår trädgård är  3500 kvm stor sjötomt, som mot vägen 
har en äng, gräsmatta samt grusgång och grusgård. Bak-
om husen mot sjön är tomten en kuperad vildtomt med 
bl.a. ek, al, björk och granar och en större rhododendron 
och en hel del buskage. Vi har gamla fruktträd planterade 
på 1930-talet och några nysatta. På tomten ligger dels ett 
gammalt torp och dels ett nyare boningshus samt uthus. 
Se vår webplats www.sundstorp-uttran.se  med bl.a. en 
enkel tomtkarta. Välkomna! 
 
Onsdag 12 augusti Trädgårdsträff hos 
Bengt och Inger Ryttersten Kl19.00
Murkelvägen 2, Tullinge 
Vår tomt är en uppväxt trädgårdstomt med diverse rabat-
ter och rådjurssäkert trädgårdsland med växthus, väl-
komna! 
 
Onsdag 19 augusti Trädgårdsträff 
hos Åse Lindholm Kl 19.00
Lännavägen 17, Huddinge

En av finalistträdgårdarna från förra årets ”Årets Träd-
gårds-tävling”, välkomna

Lördag 29 augusti  
Betonggjutning Kl 13.00-16.00
Vi tillverkar krukor, tråg, trampstenar, fågelbad, dekora-
tioner och annat för trädgården i betong. Medtag  gummi-
handskar, hink, liten spade och oömma kläder.

Om du har blad, gjutformar, mosaik eller något annat du 
vill gjuta in/av så ta med det också.

 Tisdag  1 september putsar vi och hämtar hem våra alster 
kl 19.00 
Kostnad: 200 kr, betong, Kaffe och The ingår 
Plats: Hos Tuula Ranebäck på Flädervägen 11A, Tullinge 

Sista anmälningsdag:15 augusti max 12 deltagare.

Sommarmöte
Välkommen till Örebro 
8–9 augusti.
– skostaden som blivit 
skolstad! 
Glanshammars Trädgårdsför-
ening hälsar alla trädgårds-
vänner hjärtligt välkomna 
till Sommarmötet 2009 som 
kommer att äga rum i Örebro 
med omnejd helgen den 8–9 
augusti. 
I Örebros pampiga Vasaborg 
kommer lördagens inomhusak-
tiviteter att gå av stapeln och vi 
kommer att vara inkvarterade 
bara ett stenkast från den, mitt 
i centrala Örebro.
Senare under lördagen hälsar 
vi på i två trevliga villaträdgår-
dar, Kersti o Karl-Erik Lidéns 
i Lillån och Anita Modighs 
i Dyltabruk. Vi hälsas även 
välkommen till Nora och Villa 
Sindoro som ligger på en slutt-
ning vid Norasjöns nordvästra 
sida och till Rosengården i 
Bergslagen. Vi besöker även 
den idylliska staden som har 
tilldelats Europa Nostras 
utmärkelse för välbevarad 
trähusbebyggelse. 
Dagen avslutas med medaljut-
delning, middag och under-
hållning.                På söndagen 
är vi gäster i Stadsparken i 
Örebro, som år 2004 utsågs till 
Sveriges vackraste park, där 
vi får en guidad rundvandring. 
Dagen avslutas med en buffé i 
parkens restaurangväxthus. 
Boka redan nu in de här 
dagarna för ett trivsamt 
Örebrobesök! Utförligare 
information samt anmäl-
ningsblankett hittar du på

 www.tradgard.org
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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” 

Fredag 5 juni
Öppna trädgårdar 

Trädgårdsrundan i nordväst-
ra Skåne arrangeras för ni-
onde året i rad och drar varje 
år till sig tusentals besökare. 
Under tre dagar öppnar 
privata trädgårdar upp för 
besökare från både när och 
fjärran. Handelsträdgårdar 
och parker deltar också med 
specialvisningar och guidade 
turer. I år medverkar ca 70 
trädgårdar från Landskrona i 
söder till Hallandsåsen i norr 
och Klippan/Perstorp i öster. 
En fantastisk och inspire-
rande försommarhelg väntar 
besökarna. Folder eller 
information finns att få via 
hemsidan eller turistbyråerna 
i regionen. 
Fredag 5 juni - söndag 7 juni  
10:00 - 17:00  
Hela nordvästra Skåne www.
tradgardsrundan.nu  

Lördag 6 juni 
Floravandring 
med Pelle Holmberg 

Ytterligare ett tillfälle att 
följa med på en dagsutflykt 
med Pelle Holmberg. Vi 
besöker Ängsö nationalpark 
och åker ut till ön med M/S 
Josephine. En garanterat lä-
rorik och trevlig utflyktsdag. 
Välkommen!  
Mer info och anmälan på 
www.studieframjnadet.se/
stockholm  
Datum:  Lördag 6 juni   
Tid:  8:00 - 16:00  
Adress: Ängsö Nationalpark 
- som också firar 100 år! 

Söndag 30 Augusti
Besök hos Marie från Tierp som visar 
sina dahlior  
Kl 10.00-17.00
Jag har ingen visningsträdgård, bara dahlior i långa ra-
der...”. Marie i Tierp är hobbybiodlare och dahliaentusiast. 
Hon visar sin samling och berättar om dessa blommor 
för oss. ”Om det är massor av blommor du vill ha i dina 
rabatter, då är det dahlior du ska odla: Inte äter rådjuren 
på dom, kräver endast ett minimum av skötsel och finns i 
nästan alla färger och former. www.dahlia.se 
Vi gör ytterligare ett stopp utmed vägen vid något trevligt 
ställe med trädgårdsanknytning  
Färdsätt: Vi tar oss dit med egna bilar. Meddela vid an-
mälan om du har ledig plats i bilen eller önskar åka med 
någon annan så försöker vi om möjligt samordna. 

Sista anmälningsdag:2009-08-20

Kostnad: Delad bensinkostnad

TIPS 
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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: Lena Hansson lena.d.hansson@comhem.se

Sekreterare:  Nina Carlsson nina.b.e.carlsson@telia.com

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

Ledamot: Maria Rönnlund 08-668 28 41 maria.korell@glocalnet.net

Suppleant: Bengt Nyström 070-170 13 44 bengt_nystrom@spray.se

Suppleant: Lena Hamnell 08-711 72 75 l_hamnell@hotmail.com

Suppleant: Anna Idström 070-444 75 88 anna_idstrom@yahoo.se.

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

Valberedning: Anna Lena Zetterström 08-711 47 56 annalena.zetterstrom@glocalnet.net

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 trädgård).  Skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårds-
sällskap. 
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 anmält 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



Från Programgruppen
Hej alla medlemmar, l
jag hoppas ni haft en härlig påskhelg med god mat, 
välfyllda påskägg, värme och sol! Just nu njuter vi av 
spirande grönska och alla efterlängtade vårblommor. 
Våren är en härlig tid!
Mina absoluta vårfavoriter är koltrastens sång, snö-
droppar och när sanden sopas bort! Vilka är dina?
I detta Programblad presenterar vi vårens och som-
marens alla aktiviteter, här kan du frossa i spännande 
föredrag och gå på roliga kurser. Men skulle du sakna 
något i utbudet eller har du andra förslag på trädgårds-
aktiviteter så tveka inte att kontakta oss i program-
gruppen – vi vill gärna höra dina idéer!  
programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Jag vill tipsa lite extra för några evenemang som bru-
kar vara välbesökta, var ute i god tid om du vill delta 
eller besöka: Huddingedagarna den 24-25 april, Växt-
loppisen 6 juni på Café Nytorp då även finalisterna till 
Årets Trädgård presenteras samt Öppen Trädgård den 
27 juni mellan kl 10.00–16.00. 
Då har du chansen att besöka de 5 finalisterna och 
inspireras av deras planteringar, en unik möjlighet att 
få titta in i andras trädgårdar och rösta på din favorit. 
Och du – glöm inte kameran! För även detta år kom-
mer vi anordna en fototävling för alla medlemmar!
Så ut och njut av väder och vind - våren går så fort, 
snart är det sommar!

Gröna trädgårdshälsningar från Programgruppen 
Nina Granath

1:a SM i holkbygge 2009

2:a SM i holkbygge 2009

3:a SM i holkbygge 2009


