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ledm. Nina Granath, 070-575 40 09 nina.granat@bredband.net
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Suppl. Bengt Nyström, 070-170 13 44. bengt.nystrom@spray.se
Suppl. Lena Hamnell, 08-711 72 75 l.hamnell@hotmail.com
Suppl. Anna Idström, 070-444 75 88. anna.idstrom@yahoo.se

Valberedningen 2009

Anna Schelin 0731-58 85 70 a.schelin@telia.com
Anna Lena Zetterström 08-711 47 56, annalena.zetterstrom@glocalnet.net

Programgruppen

programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Ansvarig trädgårdsträffar & Växtloppis
Anna Schelin, 0731-58 85 70, a.schelin@telia.com
Ansvariga Kurser
Helena Perlow & Maria Rönnlund,
Ansvariga: Resor & utflykter
Bibbi Leiner & Anneli Brandt,
Ansvariga: Marknadsföring & mässor
Nina Granath & Tuula Ranebäck
Ansvariga: Föreläsningar
Kerstin Hörnsten & Jenny Wik Norling.

Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbundet
Svensk trädgård). Skriv ditt namn, adress och att det gäller HuddingeBotkyrka 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

Vårt motto!

Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

Örebro stadspark 2009-08

Från Programgruppen
Så har snart ett helt år passerat igen, otroligt vad tiden går fort,
och aldrig hinner man med allt det där man tänkte sig i sin trädgård under säsongen. Men det är väl tur att man har planer och
ambitioner! Att man sedan bara hinner hälften är väl som det är,
vad skulle man fått gjort om man inte haft någon ambition alls?
Det har varit ett händelserikt år för föreningen och vi som jobbar i
styrelse och programgrupp har haft mycket att göra för att det ska bli så bra som möjligt
för alla oss medlemmar. Kanske är ibland ambitionsnivån för hög även där. Men som vinnare av titeln årets förening 2008 så kan vi ju bara vara nöjda!
Årets Trädgårdstävling genomfördes för andra året och blev en succé med uppmärksamhet även i flera medier. Det skulle vara så kul att kunna dra igång den även i Botkyrka
kommun, men vart är alla ni medlemmar som är sugna på att hjälpa till med jobbet?
Vi behöver verkligen bli några fler för att kunna komma igång med sådana planer.
Kontakta vår ordförande Tuula Ranebäck eller mig som är sammankallande i programgruppen ifall du känner dig nyfiken på att kanske vara med och hjälpa till någonstans.
Programgruppen är en ”flytande” konstellation och man förbinder sig inte att vara med en
viss tid utan kan komma och prova att hjälpa till i någon av våra grupper på obestämd tid
och se vad det rör sig om. För närvarande har vi 5 olika grupper som jobbar med; föreläsningar, kurser, marknadsföring och PR, medlemsträffar och trädgårdsresor.
Årets Trädgård har varit en egen grupp driven av våra PR-tjejer Nina och Tuula. Du är
välkommen att komma med och hjälpa till i befintliga grupper eller komma med förslag
på något annat du är intresserad av att hjälpa till med!
Nu går vi in i en lite lugnare period då våra trädgårdar vilar men vi själva kan ladda med
inspiration och planering inför nästa säsong – som startar fortare än vi tror!
I januari provar vi nya grepp – en trädgårdsdag med flera aktiviteter under samma tak
och hoppas att ni är många som vill komma och dela dagen med oss. Det blir både
föreläsningar, fika, frömingel och prova-på kursverksamhet. Så kom ihåg att samla in
och märka upp era fröer från trädgården (om ni inte redan gjort det), så att ni kan ta med
några i januari och byta med andra!
Ha nu en riktigt skön jul- och nyårshelg så ses vi i januari!
Mvh// Anna Schelin,
sammankallande programgruppen (medlemsträffar)
a.schelin@telia.com

Söndag 24 januari Trädgårdsdag
kl 13:00-17:00
Nu provar vi på något nytt och erbjuder våra medlemmar en trädgårdsdag med flera samlade aktiviteter under samma tak. I priset
ingår:
Beskärning av träd och buskar - när, hur, varför?
Föredrag av Ann-Catrin Thor om hur, när och varför man beskär
fruktträd, buskar och träd. Behöver man beskära över huvudtaget?
Ann-Catrin kommer att visa bilder på både bra och dåliga exempel
samt tipsa om de bästa verktygen. Ann-Catrin Thor är trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård och har arbetat med undervisning om, och
praktisk beskärning av, vedartade växter i 20 år.
- Äpplen i Sverige
Föredrag av Håkan Svensson, författare till boken med samma titel, pomolog och f.d.
genbanksansvarig för äpplen i Julita. Håkan kommer att visa bilder och berätta om gamla ovanliga
äpplen likväl som nyare bra sorter.
Har du alltid undrat över vad ditt äppelträd är för
sort? Eller funderat på vilket träd du skall sätta?
Då är detta föredrag något för dig. Håkan kommer
också att ha med sig ympkvistar till försäljning,
för dig som blir inspirerad av föredraget och vill
ympa in fler sorter i dina träd.
- Frömingel: Ta med dig dina egeninsamlade fröer, eller överskottet av förra årets köpta
fröer - så byter/säljer/köper vi av/med varandra.
- Fika: Programgruppen bjuder på hembakt fika samt té/kaffe!
- Prova på tillverkning av trädgårdsskyltar i aluminium (materialkostnad ca 20 kr betalas
på plats).
Trädgårdsdagen är ett härligt tillfälle att få inspiration och kunskap samt träffa andra
medlemmar att knyta kontakter med! Boka in den redan nu.
Kostnad:130 kr
Plats:Ängsnässkolan Huddinge, korsningen Centralvägen/Lännavägen, buss 744.
Sista anmälningsdag:2010-01-14
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Måndag 1 februari Snickerikurs
18:30-21:00
Tillverka ditt eget fågelbord eller rosentorn. Tag gärna med egna bilder eller en ritning.
Första träffen gör vi ritningar så att Palle och Lasse kan köpa in material. Sen har vi 2 ggr
på oss att snickra.
Vi träffas 3 kvällar: Måndag 1 februari, Måndag 8 februari, Måndag 15 februari
Kostnad: 200 kr för medlemmar (har förtur), 350 kr för icke medlemmar, materialkostnad
tillkommer.Priset inkl fika.
Plats: Snickeriverkstaden i Sjödalsgaraget
Sista anmälningsdag: 22 januari
Projektledare: Helena Perlow och Maria Rönnlund
Kursledare: Palle Hedbrant & Lasse Borg

Måndag 8 mars Kurs att tillverka Växtskyltar
18:30-21:00
Vi tillverkar skyltar i aluminium till växter och fruktträd eller varför inte en ”gone
fishing-skylt”
Kostnad:150 kr för medlemmar (har förtur), 300kr för icke medlemmar.
Marterial ingår (beroende på kvantitet) och fika ingår.
Plats: Meddelas senare
Sista anmälningsdag:26 februari
Projektledare: Helena Perlow och Maria Rönnlund
Kursledare: Helena Perlow och Maria Rönnlund
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Kallelse till årsmöte i Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
Torsdag den 11 mars 2010
kl 18:15 – 19:30
Folkets Hus, Huddinge Centrum
VÄLKOMNA!
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Tuula Ranebäck.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, 		
som också vid behov är rösträknare.
Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Fastställa röstlängd.
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fastställa resultat och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Inkomna motioner från medlemmar.
Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
Val av styrelse och ersättare.
Val av valberedning.
Val av revisorer och ersättare.
Vid mötet väckta frågor.
Mötet avslutas.
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Torsdag 11 mars 19:45 - 21:15
Föredrag av Åke Truedsson
Åke Truedsson är en uppskattad föreläsare i många trädgårdsföreningar runtom i landet
och är välkänd som en ivrig amatörodlare.
Författare till en lång rad trädgårdsböcker och nybliven ordförande i Riksförbundet
Svensk Trädgård. Han har funderat och experimenterat mycket runt odling av grönsaker,
tomater, frukt och bär, och värnar också mycket om hälsoaspekten i odlingen och hur
man genom konsumtion av hemodlade produkter mår mycket bättre.
Många av er kanske har läst den senaste artikeln i DN om medelhavsväxter där Åke
berättade att han odlar även apelsiner och satsumas, citroner, kumquat, fikon m.m.en
mångsysslare av rang
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller
telefon 1998
Karin Nilsson
08-711 76där
26har
Åkeviastartade
Tomatklubben,

sel, om hälsoeffekter, historia.

du möjlighet att få information om odling, sköt-

Du får möjlighet att köpa frön till över 350 olika sorter tomater. Finn dina egna favoriter bland minibusktomater för fönsterbrädan, ampeltomater, härdiga ryska busktomater,
bifftomater, vanliga tomater, jättebiffar, röda, rosa, gula, orange, gröna, bruna, svartröda
och vita färger och alla möjliga former. Tidiga eller sena med kort eller lång skördeperiod.
Naturligtvis finns mängder av smaknyanser som söta, goda, kraftig tomatsmak, nästan
smaklösa ja allt...
Nya sorter tillkommer varje år och några försvinner eller vilar lite.
I kväll handlar föredraget självklart om tomater, i all dess former och smak.
Plats: Folkets hus , Huddinge, stora salen.
Sista anmälningsdag: 1 mars
Kostnad: Gratis för medlemmar (100:- för icke medlemmar) För dig som tecknar medlemskap samtidigt går hela familjen in gratis.
Föredraget avslutas med lottdragning i stora kruklotteriet!
Ps glöm inte att förse dig med lotter innan dragningen!!!
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Onsdag 17 mars Luffarslöjd
18:30-21:00
Kom och tillverka egna Ljuslyktor och ogräskorgar i luffarslöjd. Bengt Ryttersten lär oss under 3
kvällar.
1: a Träffen onsdag 17 mars.
2: a Träffen tisdag 23 mars.
3: e Träffen tisdag 30 mars.
Kostnad: 200 kr för medlemmar, 350 kr för icke medlemmar. (medlemmar har förtur fram till sista
anmälningsdagen) Priset inkl fika.
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Römossevägen 25, 4 tr Tullinge (Samma hus som Vårdcentralen.
Nära Tullinge station)
Sista anmälningsdag: 6 Mars

Nordiska Trädgårdar
8-11 april
Nordiska Trädgårdar äger rum den 8-11 april på Stockholmsmässan i Älvsjö, den är Nordens största
trädgårdsmässa och håller öppet kl 9.00-18.00 varje dag torsdag till söndag.
Det kungliga bröllopet gör 2010 till ett år i romantikens tecken och hela mässan får bröllopsyra.
Den mycket uppskattade Balkongutställningen gör inget undantag och firar med bröllopstema då
alla balkongutställare uppmanas att inkludera något gammalt, något nytt, något lånat och något
blått på sina balkonger. Ritva Diebitsch som ansvarar för årets balkongutställning menar dock
att det står utställarna helt fritt att tolka temat och ser fram emot en ännu större och mer kreativ
balkongutställning nästa år.
Vi - Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap har fått äran att ställa ut med en alldeles egen balkong
och i detta fina sällskap ska vi självklart göra den allra finaste och mest romantiska balkong som
mässan skådat! Den nystartade arbetsgruppen är i full gång med planeringen inför detta och hoppas
att alla föreningens medlemmar kommer till mässan och röstar på just vår balkong.
Projektledare är Nina Granath & Maria Rönnlund samt en grupp entusiastiska frivilliga som just nu
letar efter något gammal, blått och nytt att låna - det skapande arbetet fortskrider och vi ser fram
mot våren!
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Nordiska Trädgårdar
OBS glöm inte rösta på balkongtävlingen

10

Tips Kista mässan Rum &
Trädgård

14

15

16

17

Hänt sedan sist!
Nu har det gått ytterligare 4 månader sedan förra programbladet. För att få en känsla för tid och rum är det alltid bra att
göra en återblick, få lite tankar om vad hösten tagit vägen.
Och inse att vi hann med en hel del. . .

Augusti
Trädgårdsträff 6 augusti hos
Kerstin Thorburn i Uttran den
6:de augusti. Tyvärr har det
inte inkommit några bilder, och
själv var jag bortrest.
Trädgårdsträff Onsdag 12 augusti hemma hos Bengt & Inger
Ryttersten på Murkelvägen 2 i
Tullinge.

Trädgårdsträff 19 augusti
hemma hos Åse Lindholm på
Lännavägen 17 i Huddinge
även här saknar jag bilder men
denna trädgård kom 3:a i 2008
års tävling ” Åretsträdgård” så
det är bara att ”remembra” ni
som var med då.
Betongjutningskurs Lördag
den 29 augusti
Vilket gäng, 13 glad entusiaster
kom på besök, kreativiteten flödade över och smittade. Maria
hade fullt upp med att förmedla
sin kundskap och hjälpa till där
det behövs eller bara stödja med
några vänliga tillrop.
Denna kurs har kommit för att
stanna i vår verksamhet

Inger Andersson med tungan rätt i
mun, skriva spegelvänt för att avgjutningen ska bli rätt är inte lätt!

Besök hos Marie från Tierp
Söndag den 30 augusti anlände vi till Marie i Tierp och
skulle få se och lära oss mer
om Dahlior, tyvärr har det inte
inkommit någon rapport eller
bilder från resan.

September

Trädgårdens dag 6 sept
- Ja vädret var strålande. Ett
30:tal besökare åkte runt till de
10 trädgårdar som hade öppnat
sin trädgårdsgrind för oss, Ett
tack till Er alla!
Under de stunder vi hälsade
på var det kanske högst 5-6
personer i varje trädgård vilket
innebar att vi fick gott om tid
med ägarna och möjlighet att
fotografera och ställa frågor.
På flera ställen bjöds på hemlagad kaffe, saft och kakor.Vilka
trädgårdar vi besökte framgår
av bildtexterna.
Text & Bild Bo Olsen

Entrén in till Envägen 8
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Långsjörundan i 2009 års
tappning den 13 september.

ut kommer från den fotodagbok
som ingår i kursen.

- Tur med vädret!
- Många startande!
- Det bjöds på rosor!
- Slagsta gille bjöd upp till dans!
- HuBo hade fått plats på Huddinge sidan.

Vindruvsprovning av närodlade
druvor

Idén med fotodagbok är att
börja tänka i bilder och att man
vill berätta eller beröra den som
ser dina bilder. Som kursledare
är det givande när deltagarna
börjar förstå att fotograferandet
inte är något hokus pokus eller
tur. Det finns många regler att
följa men det gäller att lära sig
dom en och en, inte alla på en
gång. Man måste förstå när regeln gäller, när jag ska använda
den och det gör man när man
fotograferar och sätter sin egen
prägel på bilderna.

Inger Andersson i samspråk med
tävlande.

Annica och Håkan kollar in resultatet efter en övning

Några Trädgårdsvänner på besök
på Frimansväg 3B

En stor fuchsia pryder altanen på
Källbrinksvägen 31

Slagsta Gille bjuder upp till dans!
Välkomnande entré där stolen var
upptagen med växtlighet.
Midsommarvägen 77

Göran & Christina, i samspråk med
Irene Olsén på Rosendalsvägen 29

14 september 2009
En fullbokad fotokurs
Nybörjar kurs. 5 tillfällen samt
en utställning, 10 deltagare.
Så ser vår kurs ut. Varannan
Måndag träffades vi. Kursen
drivs i cirkelform och innehållet anpassas till deltagarna. Det
fasta punkterna vi har är en
fotodagbok med eget valt tema.
Kursen avslutas sedan med en
utställning. De bilder som ställs
Sid 12

Lisbeth & Kerstin får instruktioner
i bildbearbetning i Fotoshop, vi lär
oss hantera färgnivåer och kurvor
och diskuterar färger.

Våra bilder är nu klara, de ska nu
moteras på en ”kapaskiva” så den
kan ställas ut! De flesta blev nog lite
förvånade hur bra bilderna blev!

21 september
Föredrag med Peter Korn
Ett föredrag som innehöll det
mesta man kan önska sig på
ett föredrag. Man gick därifrån med känslan och tanken
att inget är omöjligt, -vilken
energikälla. Vart ska jag börja
gräva?

26 september
1000 meter konst i Huddinge.
Tänk vilken fest det blir när kreativa människor samlas på en och
samma plats.
En gångväg
på 1000 meter
och denna väg
är kantad av
människor. När
man skulle gå
och titta så fick
man inte plats
riktigt.
Många av våra
medlemmar
ställde upp med alster och kreationer. I vårat informationsstånd var
det ett hårt tryck från folk som vill ha information om HuBo, provsmaka och rösta på bakverk och bilder i fototävlingen .

Anna-Maija och Peter diskuterar
växtval.

Många åhörare på plats, många
grushögar blir det nog!

Vad ska jag välja???
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Oktober
5 oktober, är det prisutdelning i Fototävlingen
Årets trädgårdsfotograf i Huddinge
De tävlande hade möjlighet att delta i två olika
kategorier. ”Liv i trädgården” samt ”Träd”.
Vinnare i kategori Träd;
1:a plats Nina Salomon, 2:a Bo Olsén, 3:e Nina
Granath
Kategori Liv i trädgård;
1;a pris Siv Nordlund, 2:a & 3:de Rose-Maire
Waywadt
Fototävlingens prisutdelning skedde den 5 oktober i
samband med Ylva Landerholms föreläsning.
Priserna sponsrades av LOTS Security AB och vinnarna fick var sin digital fotoram.
Ylva Landerholm skulle hålla en föredrag om morgondagens trädgårdar. Tips och idéer om hur du kan
nyskapa din trädgård, tyvärr drabbades vi av haveri
med projektor och trasiga kablar så
Ylva kom i gång försenad, så föreläsning blev tyvärr lite rumphuggen och avkortad. Programgruppen
håller nu på och planerar in en
kompensationsföreläsning nu i vår
med Ylva.

Vinnare kategori trä

21 oktober startade vår kurs i
luffarslöjd.
Kursen innehåller kurstillfällen. Deltagarna fick bloda tand
så Bengt Ryttersten fick snabbt
planera i ett extra tillfälle.
Våren kurs är numera med 3
tillfällen.

Vinnare kategori liv i trädgården. Du hittar alla vinnarbilder på webben
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A Gentleman´s Garden
erbjuder till försäljning
ett selektivt urval av våra favoriter

Liljelökar

(alla med underbar doft)

Auratum

4 st för 115 kr

Casablanca

5 st för 100 kr

Golden Splendour

4 st för 105 kr

Muscadet

5 st för 100 kr

Pink Perfection

4 st för 110 kr

Regale

4 st för 110 kr

Regale Album

4 st för 110 kr

Beställ nu (senast 10 januari) för leverans i början av mars 2010.
Ring 08-530 682 17 eller mejla info@gentgard.se

Bilder på liljorna visas på vår hemsida

www.gentgard.se
under “Gratulationskort”
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Ordförande har ordet!
Vilket år det har varit, - 5 års firande med speciella gäster som Gunnel o Ola,
tävlingen årets trädgård, utmärkelsen årets förening 2008. Gratulationer har
kommit in från många håll, många lärande och givande föredrag, trevliga
trädgårdsträffar hemma hos våra medlemmar, tidningsartiklar, radioreportage.
Kan vi inte fira 5 årsjubileum hela tiden?
Året har varit mycket händelserik, inspirerande och givande på många sätt.
Man tror knappt att allt detta har kunnat hända bara i år. Visserligen vet både ni och
jag att tiden går fort och vi nalkas redan jul och tänk all ledighet vi får. För min del kommer det att ta en
stund att hinna smälta allt som har hänt under året. Jag tycker att vi i styrelsen, program och arbetsgruppen kan känna oss nöjd, luta oss bakåt och njuta av framgångarna.
Vårt motto är att ”under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård”. Jag tycker att i år har vi
verkligen levt upp till vårt motto.
Ni medlemmar kommer oftare till aktiviteterna, det måste betyda att ni uppskattar och trivs med föreningen. Min önskan och vilja är att i vår förening trivs alla, får möjlighet till inspiration, att kunna utbyta
erfarenheter med de erfarna och nybörjare.
Vi är föreningen som gör det med glädje, så länge glädjen finns är det möjligt för föreningen att utvecklas på alla bredder. Utvecklas det gör vi, programbladet du håller i handen berättar en liten del av det.
2010 blir mycket händelserikt, vi kommer att ha en ”trädgårdsdag”, en halv dag med föredrag och
prova på kurs och frömingel. Snickar och luffarslöjkursen går igen på begäran. Planeringen av ”Årets
trädgård” samt att vi är en av de som ska vara med att tävla om den finaste balkongen i samband med
Nordiska trägårdsmässan.
Du kommer väl in och röstar på oss.
Riksförbundet anordnar ett landsomfattande arrangemang, ”1000 trädgårdar” den 8 augusti, målet är att
minst tusen trädgårdar ska var öppna på den dagen.
Inbjudna är alla medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård och alla andra som är en del av Trädgårdssverige; stadsparker, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker,
plantskolor, handelträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar, trädgårdar vid hembygds- och bygdegårdar – ja alla vi kan föreställa oss. Alla är välkomna att delta!
Där kommer även du och din trädgård in i bilden, vi hoppas att du anmäler din trägård så vi får möjligheten att besöka just din trädgård.
Min dröm om egen föreningslokal dyker upp då och då. Tänka er om vi skulle kunna ha en egen stuga
att vistas i, få en samlingsplats för alla medlemmar och trädgårdsintresserade. Där vi kan träffas, dricka
kaffe under syrénbersån…, vi drömmer vidare, men kanske någon dag.
Och sist vill jag tacka er alla och önska God Jul och Gott Nytt det gäller självklart även alla våra sponsorer, tack för ert stöd vi uppskattar det verkligen.
Vi syns och hörs
Tuula
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